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DRAGE BRALKE,
DRAGI BRALCI,
Foto: Veronika Kos

veseli me, da se zopet beremo. Pred vami je nov
izvod glasila, v katerem je tokrat manj prispevkov
o dogajanju v naši občini v drugi polovici lanskega
leta. Žal je bilo več tradicionalnih prireditev zopet
odpovedanih. Koronavirus še vedno kroji naš
vsakdan. Sicer pa smo se člani Uredniškega odbora
tudi tokrat potrudili. Tema Naši rojaki, ki smo
jo izpostavili, se seveda ponovno nanaša na našo
občino, kjer je veliko ljudi, ki zaradi svojih aktivnosti
izstopajo, imajo službe drugod po Sloveniji ali celo v
tujini in je njihov doprinos na posameznem področju
izjemen. Rojeni so bili v naši občini, ampak jih je
karierna pot ponesla drugam. Veliko je tudi takšnih,
ki so že pokojni, pustili pa so globok pečat. Kar nekaj
jih je naštetih na spletni strani naše občine in prav
ta seznam je bil vir za našo prvo izbiro. Tokrat smo
pisali o dr. Slavici Šikovec,Tereziji Angelini Križanič,
Cirilu Cvetku, dr. Ivanu Križaniču. Seveda nismo
mogli brez dr. Matije Slaviča. Nekateri med njimi so
nam že dobro znani, spet drugi manj. V naslednjem
glasilu jih bomo predstavili še nekaj.
Sicer pa se struktura glasila ne spreminja. Prebrali
boste lahko vse o proračunu občine za letošnje leto,
o lanskem občinskem prazniku, o gospodarskih
kazalnikih pri nas, nekaterih dogodkih, ki so se
vendarle zgodili … Brali boste o Egiptu, in to kar
dvakrat. Počitnikovanje v eni državi se namreč lahko
zelo razlikuje, odvisno od tega, s kom potujete. V
vrtcu in šoli se vedno precej dogaja, kar kažejo tudi
simpatične fotografije naših najmlajših. V tokratni
www.obcina-krizevci.si

številki sta predstavljeni dve vasi, Grabe in Iljaševci,
naslednjič so na vrsti Ključarovci in Križevci.
Lektorici sta se znova potrudili in poskrbeli za
pravilno postavljene vejice, pravilno oblikovane
povedi, pravilno sklanjana imena in priimke ….
Slovenski jezik je izjemen, mi pa moramo biti
nanj ponosni, čeprav nas je tako zelo malo, ki ga
uporabljamo za pisno in ustno komunikacijo.
Fotografiji na naslovnici in zadnji strani sta tokrat od
članov Uredniškega odbora. Neverjetno, kakšne lepe
trenutke nam vedno znova ponuja narava! Avgusta
ste ponovno na vrsti vi, drage bralke in bralci, saj je
objavljen razpis za fotografiji na naslovnici in zadnji
strani. In zopet vas vabim, da nam na mail tudi sami
pošljete prispevke, ki jih bomo objavili v naslednji
številki glasila. Predlagajte tudi, o čem naj pišemo,
da vam bo branje še bolj zanimivo.
Ko se sprehodim med njivami in travniki, se mi
vsakokrat znova zdi, da ta zima kljub koronavirusu
seva neko posebno, pozitivno energijo. Nasploh
med ljudmi pa tudi v naravi. Težko je sicer opisati
te občutke, a vendar se zdi, da smo občani bolj
nasmejani, med nami je več dobre volje … Upam, da
imate tudi vi podobne občutke.
Naj tako ostane celo leto!
mag. Tjaša Kos

odgovorna urednica
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izvajale razpršeno po celotnem teritoriju občine.
Okrog milijon evrov je namenjenih za regionalno
cesto R2-439. Občina se za izvedbo novih naložb
nadeja tudi nekaj sredstev iz državnega in evropskega
proračuna. Največ denarja je poleg regionalne ceste
namenjenega za lokalne ceste, vodovod in turizem. V
proračunu ohranjamo obstoječi standard za socialne
transferje, ohranjamo transferje na področju
kmetijstva, ljubiteljske kulture, športa in društvene
dejavnosti.
Trudili smo se poiskati ravnovesje med razvojem,
kakovostjo življenja in varčnostjo. V proračunu so
projekti, ki jih moramo dokončati, predvsem pa tisti,
ki so v tem trenutku najbolj realno potrebni. Vselej
težimo k skladnemu razvoju vseh delov občine. V
Načrt razvojnih programov za prihodnja leta je
uvrščenih veliko investicij, ki se bodo ob zagotovitvi
sredstev (tudi iz morebitnih nepovratnih državnih in
evropskih sredstev) in podpori svetnikov izvajale v
prihodnjih letih. Zavedamo se, da je potreb občanov
oziroma občine precej več, vendar so proračunska
sredstva omejena in jih je zmeraj premalo.

Spoštovani občani, letos se prvič uradno obračam na
vas preko prve številke Glasa občine v tem letu. Ne
bom govoril o Covidu, ki se mu bliža konec, ampak
o proračunu za letošnjo leto. Lansko leto smo kljub
spremenjenim razmeram investicijsko večinoma vse
realizirali, letos vstopamo z mnogimi potrebnimi
velikimi in malimi projekti naše občine. Veselim
se novih investicij, ki bodo nedvomno pozitivno
vplivale na kakovost in zadovoljstvo življenja v naši
lokalni skupnosti.

Nekatere značilnost priprave in sprejetja
proračuna za leto 2022
Dejstvo je, da se bo v proračun za leto 2022 steklo nekaj
več denarja predvsem na račun višje povprečnine
in zaradi namena uravnoteženja razvitosti občin.
Ugotovili boste, da je proračun skrbno in v največji
možni meri investicijsko naravnan. Dobršen del
proračunskih sredstev (približno 2,8 milijonov
EUR) je namreč namenjen za investicije, ki se bodo

Lani sem zapisal: »Občina se do pričetka gradnje
regionalne ceste R2-439 (Križevci–Sveti Jurij ob
Ščavnici) ne bo zadolževala.« Letos nadaljujem s
pisanjem in zapišem: »Pogodba za izgradnjo ceste
je podpisana! Podpisala jo je Občina Križevci kot
sofinancer, Pomgrad kot izvajalec in naročnik
Direkcija RS za infrastrukturo.« Cesta se bo gradila
v tem letu, torej se bo občina morala zadolžiti za
985.000 EUR.
Kar se tiče države in Evropske unije, smo stopili v
novo programsko obdobje – kmalu bodo razpisi iz
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki
bodo primerni tudi za našo občino. Na pametno,
zeleno, povezano, socialno in privlačno regijo se
je naša občina prijavila s kar 19 velikimi projekti.
Upamo na najboljše.

Prihodki in odhodki občine
V letu 2021 predvidevamo 3.638.618 EUR prihodkov in
4.918.403 EUR odhodkov. Proračunski primanjkljaj,
www.obcina-krizevci.si
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ki nastane, je razlika med planiranimi prihodki in
odhodki ter znaša po planu za letošnje leto 353.000
EUR. Pokriva se s sredstvi ostanka iz preteklega
leta in s prihodki, izkazanimi v računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja (to je
zaenkrat ocenjena vrednost, končni znesek prenosa
bo znan po zaključnem računu za leto 2021).
V nadaljevanju predstavljam le nekaj večjih
investicij, projektov in odhodkov. Nekateri projekti
so sofinancirani iz različnih državnih in evropskih
virov.
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
(109.970 €)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je
izredno pomembno, zato naši gasilski dejavnosti in
civilni zaščiti namenjamo temu primerno pozornost.
Gasilci so poleg svoje osnovne prostovoljne
dejavnosti, na katero smo zelo ponosni, še gibalo
družbenega življenja na vasi. Seveda v pričakovanju,
da bo tega letos veliko več in da se vrnemo v normalo.
Občina namenja investicijski denar na podlagi
potreb društev Gasilske zveze Križevci, ki je glede
tega glavni sogovornik z lokalno skupnostjo.

Trg dela in delovni pogoji (33.100 €)
Občina ohranja eno zaposlitev za nedoločen čas
na področju komunalnih del ter urejanja krajine,
zaprosili pa smo še za dva dodatna delavca iz
www.obcina-krizevci.si

programa javnih del. Do pisanja tega članka še nismo
dobili odgovora. Če bomo uspešni, bomo na OŠ
Križevci preko javnih del zaposlili osebo za pomoč
pri učenju in drugo pomoč otrokom v vrtcu. Prav
tako imamo odobren program pomoči, namenjene
otrokom, osnovnošolcem, ki imajo v okviru svojih
družin slabše razvojne možnosti in pogoje. Izvajalec
je Center za socialno delo Ljutomer.

Kmetijstvo in gozdarstvo (100.464 €)
Naša občina je tudi kmetijska občina, zato želimo
z ukrepi povečati konkurenčnost, učinkovitost
podeželja ter spodbujati trajnostni razvoj. Denar
bomo na predlog kmetijskega odbora med drugim
namenili za urejanje in vzdrževanje poljskih poti,
urejanje odvodnih kanalov med kmetijskimi
zemljišči, pomoč dopolnilni dejavnosti na kmetiji
(promocija), pomoč ljutomerskemu kasaču,
ekološkemu kmetovanju in še kaj. Na podlagi
neposrednih plačil bomo sofinancirali zavarovalne
premije na področju poljedelstva in namenili sredstva
za zmanjšanje kislosti tal oziroma kalcifikacijo
zemlje. Prav tako bo nekaj denarja namenjenega za
analize zemlje in teste na brejost pri govedu. Sredstva
za podporo kmetijskim dejavnostim bi lahko bila še
višja, vendar nam zakonodaja in evropske smernice
prepovedujejo neposredno financiranje dejavnosti.

IZ OBČINSKE HIŠE
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Občina pri tem projektu participira s finančno
soudeležbo za razsvetljavo, pločnike, kolesarsko
stezo in odvodnjavanje.
Pomembno je povedati, da nadaljujemo s postopno
zamenjavo potratnih uličnih svetilk z LED lučkami.
Vsako leto toliko, kolikor bomo privarčevali na
električni energiji. S strani občanov so velike želje po
ulični razsvetljavi tam, kjer je še ni. To je zelo velik
zalogaj, ki se ga bomo sistemsko lotili v naslednjih
letih.

Gospodarstvo in turizem (163.560 €)

Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije (2.243.172 €)
Tako kot večino zadnjih let gre za največjo postavko.
Poleg upravljanja in vzdrževanja občinskih cest ter
javnih poti bomo investicijsko vzdrževali ceste in
javne poti v Križevcih, Berkovcih, Stari Novi vasi,
Bučečovcih in na Grabah. Vse javne poti so potrebne
obnove zaradi slabega stanja in del iz preteklosti
zaradi vodovoda in kanalizacije. Omeniti moram
tudi odsek novogradnje do novih gradbenih parcel
za stanovanjske hiše, ki so že v fazi gradnje, in da gre
kar nekaj denarja za odkupe zemljišč in projektno
dokumentacijo za tekoče leto in za naslednje leto.
Kot sem uvodoma že zapisal, bo država začela graditi
cesto R2–439 Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici.

Na osnovi Pravilnika in razpisa Občina Križevci
spodbuja gospodarski razvoj s krepitvijo
malega gospodarstva in podjetniške iniciative.
S tem ukrepom želimo spodbuditi zaposlovanje,
samozaposlovanje, začetne investicije in investicije
v razširitev dejavnosti in razvoj ter posledično
zniževati socialne transferje. Upravičenci po tem
razpisu so mikro gospodarske družbe, registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter
samostojni podjetniki (s. p.), ki so zavarovani iz
naslova opravljanja dejavnosti in imajo sedež v naši
občini ter opravljajo dejavnost na območju občine
Križevci.
Na proračunski postavki so zagotovljena
sofinancerska sredstva za izvedbo naših
tradicionalnih paradnih
prireditev: festival
RePannonia, konjske dirke v Borecih, prižig
prazničnih lučk, žegnanje konj in Prleška gibanica,
ki bo letos v junijskem času v drugačni preobleki,
poudarek pa bo na kulinaričnem pohodu in lokalnih
dobrotah.

www.obcina-krizevci.si
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Izpostavil bi še dva sofinancirana projekta, pri katerih
kot partner sodeluje naša občina: Promocija naravne
in kulturne dediščine (v tem sklopu se že postavlja
info box pred parkiriščem ob cerkvi s softversko
opremo Visit Križevci) in projekt Gastronomska
transverzala Las Prlekija (v tem sklopu bomo
deležni turistično-kulinarične prireditve, izdelane
gastronomske piramide naše občine, velikega
zvezdastega šotora in promocijskega filma).

Ureditev kamešnice v Borecih
V letu 2019 so bila odkupljena zemljišča kamešnice
v Borecih. V letu 2022 smo v okviru operacije Kaj
nas uči Mura (sofinanciran s strani ESRR) izvedli
ekoremediacijske ukrepe za izboljšanje stanja
vode. Zgrajeno je bilo mokrišče, ki bo opravljalo
funkcijo čiščenja voda, vrbov poplet za utrjevanje
brežin in plavajoči rastlinski čistilni otoki. V drugi,
t. i. turistični fazi: Park doživetij Križevci 2, pa
bomo v tem letu namestili urbano opremo, uredili
sprehajalne potke, pomole in »plažo«. Z urejeno

turistično strukturo želimo pospešiti razvoj turizma
in dejavnosti, ki temeljijo na zagotavljanju visoke
življenjske ravni, kakovosti zdravja in bivalnega
okolja.

Varovanje okolja in naravne dediščine
(149.000 €)
Poleg sofinanciranja malih čistilnih naprav in
izdelave projektov bomo širili skupni zbirni
center za odpadke v Ljutomeru. Veliko je nujnega
investicijskega vzdrževanja. Še zmeraj nas finančno
bremeni zaprtje starega odlagališča v Ljutomeru.
Večina denarja iz te postavke je namenjena
investicijskemu vzdrževanju CERO Puconci, skupni
čistilni napravi v Ljutomeru in odvodnjavanju
odpadne vode.
V tabeli so predstavljene subvencije gospodarskih
javnih služb. Letos bo subvencija namenjena tudi
oskrbi z vodo zaradi sprejetja nove cene, saj je bilo v
zadnjih letih vloženih 50 milijonov EUR v Sistem C
(Oskrba s pitno vodo Pomurja). S tem si na dolgi rok
zagotavljamo varnost z zdravo pitno vodo.
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cementnih cevi na relaciji Križevci–Stara Nova
vas. Ostaja nam še odsek od črpališča Lukavci
do Logarovcev, ki bo urejen v sklopu projekta
državne ceste R2, prav tako bo občina dokončala
preostale krajše odseke v Križevcih in Iljaševcih ter
zamenjala cevi v Bučečovcih ob sanaciji ceste. Nujno
moramo vodohran v Zasadih navezati z Vučjo vasjo,
predvsem zaradi pritiska v tem delu vodovodnega
omrežja. Veliko denarja namenimo za investicijsko
vzdrževanje vodovodne infrastrukture in hidrantov.
Tekoče in investicijsko bomo vzdrževali naših 24
neprofitnih stanovanj.
Občina je že tretjič v fazi sprememb občinskega
prostorskega načrta. Na podlagi pridobljenih
pobud za spremembe OPN se pripravljajo odgovori
na pobude. Po pregledu in odobritvi pobud se
pripravi osnutek sprememb odloka, ki se pošlje
vsem nosilcem urejanja prostora na območju občine
Križevci. Sledijo usklajevanja z nosilci urejanja
prostora in pridobitev odločbe z odgovorom, ali
je potrebno pripraviti še presojo vplivov OPN na
okolje. V kolikor je presoja potrebna, se postopek
zavleče za približno eno leto. V primeru, da presoje
ne bo treba izdelati, se pripravi končni predlog, ki
gre v ponovno v pridobitev mnenja nosilcev urejanja
prostora in pozneje v sprejem. Predvideni rok
sprejema sprememb OPN je konec leta 2022. Še pred
spremembo tega OPN zaradi pobud naših občanov se
prioritetno naredi sprememba OPN zaradi ukinitve
nezavarovanega železniškega prehoda za Lukavce
in vzpostavitev varovanega prehoda za Ključarovce
z vzpostavitvijo nove povezovalne cestne trase med
tema prehodoma.

GLAS OBČINE

V tem letu bomo pridobili projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo
mrliške vežice. K sanaciji bomo pristopili že konec
tega leta; zamenjali bomo nekaj stavbnega pohištva,
nekaj obnove bo v notranjih prostorih (predvsem
gretje in hlajenje), uredili bomo okolico (zamenjava
tlakovca) in dodatno pot za žarne grobove, poudarek
pa bo na dogradnji lične nadstrešnice.

Kultura, šport in nevladne organizacije
(195.090 €)
V letu 2017 je občina Križevci (15-odstotni lastnik)
skupaj s CEROP Puconci (85-odstotni lastnik)
kupila objekt Valilnica v Ključarovcih. V letu 2018
se je pristopilo k zamenjavi strehe, v letu 2020 k
zamenjavi stavbnega pohištva, v letošnjem letu
pa ima občina v načrtu notranjo ureditev objekta
(elektro in strojne instalacije ter ureditev tlakov).
Skupaj z CERO Puconci bomo uredili ogrevanje s
toplotno črpalko glede na dejanske potrebe. Občina
bo imela del zgradbe za svoje potrebe (za zaposlene

www.obcina-krizevci.si
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in javne delavce ter za vso opremo za komunalno
dejavnost, stojnice, mize …) in za potrebe naše
občine. Aktivnosti, ki bodo bogatile ta prostor in
promovirale naš kraj, bodo izbrane preko natečaja.
Obstaja pa tudi možnost odprodaje tega dela objekta.
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na populacijo naših mlajših in morebitnih novih
bodočih občanov. Zavedamo se strateške privlačnosti
občine za priseljevanje, zato veliko vlagamo v
kakovost življenja z infrastrukturnimi projekti. Res
pa je, da moramo zagotoviti tudi več gradbenega
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prebivalstva, telesno in duševno
zasvojenih oseb.

Preglednica donacije društvom za tekoče
delovanje
Glede na letošnji proračun lahko ugotovimo, da
ostajamo še naprej mladim prijazna občina, socialno
razumevajoča, družbeno aktivna in privlačna,
predvsem pa investicijsko naravnana. Veliko je
postavk s posrednim in neposrednim vplivom
www.obcina-krizevci.si

Bodite zdravi, kmalu se srečamo.
Podrobnejše informacije glede proračuna in vseh
ostalih informacij najdete na naši spletni strani :
www.obcina-krizevci.si
Z lepimi pozdravi,
mag. Branko Belec, župan

GLAS OBČINE

ZDRAVJE JE NARAVNO…
Novi koronavirus je še enkrat dokazal, kako tesno je zdravje povezano z naravo in
in se podali v neokrnjeno okolje. Povpraševanje po izdelkih za rekreacijo v naravi in po
ponudbi trajnostnega turizma je naraslo.

naravovarstvenimi

potepe, dejavnosti ter sonaravno bivanje. Obiskovalci bodo odkrivali zelene destinacije,
pohodniške in planinske ture, rekreativne in adrenalinske športe ali skrite prostore za
taborjenje. Razvajanje telesa in duh
bodo pomagale predstavitve starodavnega in alternativnega zdravilstva.
Kot pomemben del trajnostnega turizma bo skr
-

www.obcina-krizevci.si
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Avtor: mag. Lidija Domanjko | Foto: Tanja Vrbnjak

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o dodelitvi
denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Križevci.
Pravilnik predvideva finančno spodbudo za vse
otroke, ki se bodo rodili v letu 2022, če ima otrok
in vsaj eden od staršev stalno bivališče na območju
občine Križevci. Višina denarne pomoči zdaj znaša
500,00 €.

Lansko leto so na svet privekali Ula Vrbnjak, Lina
Novak, Patricija Kociper, Jakob Rudolf, Julija Plohl,
Ema Žalar, Sašo Tian Prajner Ornik, Liam Nedeljko,
Manca Rojko, Tim Max Rožman, Lucija Puconja,
Mia Karo, Viktorija Sagaj, Timon Tai Lorenčič, Ema
Osojnik Krajnc, Leo Kosi, Hana Kous, Zala Tovornik, Lana Jelen, Tina Prelog, Maks Krauthaker, Nal
Bohinec, Lan Zajtl, Neo Flajsinger in Tim Veselič.
•
•

•

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec in
direktor PE Pomurje Deželne banke Slovenije Mihael
Janžekovič sta v decembru podpisala pogodbo
o izvajanju plačil v občinski blagajni. Občinska
blagajna deluje od leta 2016 v poslovalnici DBS v
Križevcih.
Občani lahko brez plačila provizije plačujejo
občinske položnice:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KSP, d. o. o.,
plačilo električne energije (Energija plus, d. o. o.,
E3, d. o. o., Petrol, d. d., GEN-i, d. o. o., ECE, d. o. o.,
Elektro Energija, d. o. o.),
Občina Križevci (NUSZ, upravne takse, komunalni
prispevek),
Javno podjetje Prlekija, d. o. o.,
Pogrebno podjetje Bratuša (najemnina za grob),
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica - dopolnilno
zdravstveno zavarovanje,
Triglav zdravstvena zavarovalnica - dopolnilno
zdravstveno zavarovanje,
Adriatic - dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
Osnovna šola Križevci,
Glasbena šola Ljutomer,
prehodni davčni podračun – proračun države
(prispevki za starševsko varstvo),
prehodni davčni podračun – zz ( prispevki zz),
prehodni davčni podračun – ZPIZ.

Delovni čas občinske blagajne je ob torkih, četrtkih in
petkih, in sicer od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00.
Plačevanje na občinski blagajni velja samo za občane
občine Križevci, ki so fizične osebe. Društva, samostojni
podjetniki in podjetja niso upravičeni do plačevanja
položnic brez provizije.
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: Studio Wolf

Na osrednji slavnostni prireditvi ob prazniku naše
občine je naziv častnega občana prejel magister
Pavel Šerc, in sicer za uspešno prizadevanje pri
ustanavljanju samostojne občine Križevci. Po sklepu
Občinskega sveta Občine Križevci je priznanje s

plaketo in listino prejel Igor Paldauf, priznanja
Občinskega sveta so prejeli Zvonko Osterc, Boštjan
Šteiner in Bojan Vidnar.
Župan je v imenu predsednika Vlade RS Janeza Janše
predal znake za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov
za preprečevaje širjenja epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) Mateji Horvat, Majdi Žalar,
Heleni Krajnc in Miranu Rosu. Za izvrsten kulturni
program je poskrbel Samo Budna trio, nastopila pa
je tudi Ivana Karolina Budna.

www.obcina-krizevci.si
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izvedena rekonstrukcija dotrajane dostopne ceste,
urejena površina za pešce in kolesarje ter izvedena
novogradnja javne razsvetljave.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Pred začetkom novega šolskega leta je potekala
otvoritev rekonstruirane dostopne poti do osnovne
šole v Križevcih. V sklopu investicije je bila

Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: Jože Žerdin

Člani Kulturnega društva Križevski rogisti
združujejo strast do narave in glasbe. Organizirali
so že enajsto območno srečanje lovskih rogistov.
Medse so povabili Prleške in Prekmurske rogiste ter
tamburaško skupino Bisernica Društva upokojencev
Ljutomer. Nastopil je Ansambel Opoj. Obiskovalci
so z veseljem prisluhnili izkušenim rogistom, ki v
svoje vrste vabijo tudi mlajše odlične glasbenike. Na
srečanju je bilo čutiti to posebno naklonjenost lovcev
do glasbe in do lovskih rogov.
www.obcina-krizevci.si

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec, direktor
podjetja AGM Zemljak, d. o. o., Zmago Zemljak in
ravnateljica OŠ Križevci Vasilija Stolnik so simbolično
prerezali trak in cesto predali uporabnikom. Zaželeli
so jim varno hojo in vožnjo po prometni površini.

OBČINSKI PRAZNIK 2021
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Avtor: Jože Roškar | foto: Janez Vencelj, Jože Roškar

V pripravah na praznovanje 30. obletnice vojne za
Slovenijo 1991 smo vsa štiri Območna združenja
veteranov vojne za Slovenijo, Območna združenja
slovenskih častnikov v Pomurju in Policijsko
veteransko društvo Sever za Pomurje pripravili
ulično razstavo Vojna za samostojno slovenijo 1991 s
podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju.
Avtorji razstavnega gradiva so najvplivnejši
udeleženci omenjene vojne, zato so vsi prikazani
dogodki resnični in brez olepšav prikazujejo
dejansko stanje, kot se je dogajalo pred več kot
tridesetimi leti. Razstava je bila namenjena širši
javnosti za ohranjanje spomina na tiste težke čase,
posebej pa mlajšim generacijam, saj so na ta način
lahko spoznali dogajanje v osamosvojitvenem
procesu Republike Slovenije. Izdelana je tudi kot učni
pripomoček učencem osnovnih in dijakom srednjih
šol. Vsem pa naj služi kot opomin, da se kaj takega ne

bi nikoli več ponovilo. Razstava prikazuje dogodke
pred osamosvojitveno vojno, pomembne dogodke
med osamosvojitveno vojno in po njej.

•
•
•

programu IBGH-1),
Gabriela Elka BRATINA & Chilli (drugo mesto
v programu IBGH-1),
David KLEMENČIČ & Tai (prvo mesto v
programu IBGH-2),
Zvonko VUČKO & Coni (prvo mesto v
programu IBGH-3).

Avtor: mag. Lidija Domanjko | Foto: Bogomir Gaberc

V soboto, 25. septembra 2021, je na društvenem
vadbišču v Lukavcih potekal Odprti turnir šolanih
psov za pokal Vomar in Občine Križevci. Tekmovanje
je potekalo po naslednjih programih: TP A1, IBGH-1,
IBGH-2, IBGH-3, GPr-1, GPr-3. Naši štirje tekmovalci
so ekipno zasedli 1. mesto.
Ekipo ŠKD Ljutomer-Križevci so sestavljali:
• Feliks VRBANJŠČAK & Sonny (prvo mesto v
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: mag. Lidija Domanjko | Foto: Dejan Heric

V sklopu 23. občinskega praznika Občine Križevci
je potekalo tudi tradicionalno srečanje starejših
občanov in zakonskih jubilantov. Župan mag. Branko
Belec in predsednica Društva upokojencev Križevci
pri Ljutomeru Milica Hamler sta jubilantom, ki so
praznovali 50, 60 in 65 let zakona, podelila listine.
Simbolični darili sta prejela tudi najstarejša občanka
in občan, ki sta se udeležila srečanja. Najstarejša
na letošnjem srečanju sta bila Matilda Šalamun iz
Logarovcev in Anton Šijanec iz Bučečovcev.
Listine so bile podeljene tudi jubilantom, ki so že
leto prej praznovali okrogel jubilej, saj v letu 2020
prireditev zaradi ukrepov, povezanih z razmerami
COVID-19, ni bila izvedena.
Železno poroko, 65 let zakona, sta leta 2020
praznovala Elizabeta in Anton Šijanec iz Bučečovcev.
Biserno poroko v letu 2021 pa trije pari, in sicer Ana
in Stanislav Marinič iz Logarovcev, Irma in Janez
Stajnko iz Ključarovcev ter Kristina in Emil Sušec iz
Borecev.
Zlatoporočenci v letu 2020 so: Miroslava in Silvester
Lovrenčič iz Lukavcev, Terezija in Matija Potočnik
iz Stare Nove vasi, Elizabeta in Feliks Kolarič iz
Iljaševcev, Marta in Jožef Bohanec iz Stare Nove
vasi, Zora in Cveto Križanič iz Borecev, Irma in
Alojz Vajs iz Iljaševcev, Gabrijela in Mirko Jurinec
iz Ključarovcev, Marija Mira in Viljem Treppo iz
Ključarovcev, Milica in Branko Veršič iz Vučje vasi,
Draga in Franc Kosi iz Vučje vasi,
Stanislava in Alojz Čuk iz Zasadov, Marija in Janko
Budja iz Borecev.
Zlatoporočenci v letu 2021 so: Marija in Jakob
Šalamun iz Lukavcev, Ljudmila in Adolf Puconja iz
Križevcev, Marija in Adolf Ledinšek iz Križevcev,
Marija in Feliks Balek iz Zasadov, Ida in Geza Makari
iz Križevcev, Rozalija Zinka in Franc Pušenjak iz
www.obcina-krizevci.si

Lukavcev, Pavla in Miran Vaupotič iz Lukavcev,
Ivana in Marjan Brunčič iz Iljaševcev, Ljubica in
Ivan Gašparac iz Križevcev, Silva in Alojz Vrbnjak iz
Križevcev. Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

OBČINSKI PRAZNIK 2021

Avtor: Silva Duh | Foto: Milena Rajh

Podnaslov letošnjega Slavičevega večera je bil Mladi
so naša prihodnost. Z njim so predstavili dva dijaka
2. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer,
in sicer judoistko Mašo Slavinec iz Zasadov ter
ljubitelja matematike in naravoslovja Filipa Zvera
iz Bučečovcev, ki sta se izkazala na številnih
tekmovanjih in osvojila najvišja priznanja. O obeh so
posneli kratka filma, kjer so ju prikazali v domačem
okolju in področju, na katerem blestita.

GLAS OBČINE

šolstvo in šport, ki se je v svojem nagovoru prav
tako dotaknil zaslug dr. Matije Slaviča in njegove
zapuščine ter dosežkov obeh mladih dijakov, ju
spodbudil k nadaljevanju svoje uspešne poti, drugim
mladim pa položil na srce, naj študirajo in sledijo
svojim sanjam.

V programu so nastopili in ga povezovali otroci iz
najstarejše skupine vrtca s svojimi vzgojiteljicami.
Vita Borovič, Lara Weis in Lucija Divjak so nastopile
na violončelu in violinah ter dale prireditvi pravi
umetniški pečat. O pomenu Slavičevega večera je
spregovorila predsednica društva Silva Duh. Gost
večera je bil dr. Mitja Slavinec, državni sekretar
za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje,

www.obcina-krizevci.si
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Pokrovitelj pete dirke, ki je bila 19. 9. 2021 na
hipodromu v Ljutomeru, je bila Občina Križevci.
Na razdalji 2100 m so lahko tekmovali 3- do 4-letni
slovenski kasači.

Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: Jure Zauneker

Prav je, da se ob prazniku občine poklonimo tudi
konjem kasačem. Številni odlični rezultati, ki jih
s svojimi kasači dosegajo rejci, trenerji in vozniki
iz naše občine, dokazujejo, da kljub zahtevnim
razmeram ljubezen do te plemenite živali in tradicije
ne bo zamrla.

www.obcina-krizevci.si

Prva tri mesta so osvojili:
1. Don Saxo, voznik in trener Janko Sagaj, KK
Ljutomer, kilometrski čas 1:17.2;
2. Jonna Go, voznik in trener Roman Jerovšek,
KK Komenda, kilometrski čas 1:17.3;
3. Fjori, voznik in trener Saša Seršen, KK
Ljutomer, kilometrski čas 1:17.4.
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Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Izvajalec je jeseni zaključil z deli, povezanimi
z novogradnjo rokometnega igrišča na podlagi
iz tartana pri Osnovni šoli v Križevcih. Gre za
pomembno pridobitev za osnovnošolsko mladino
in križevsko športno zvezo. Učenci lahko sedaj
gibalne sposobnosti in zdrav moštveni duh urijo na
sodobnem rokometnem igrišču. Občina Križevci je
naročila tudi obnovo barvanih črt na preostalih dveh
igriščih.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

V ponedeljek, 25. 10. 2021, je potekalo asfaltiranje
ceste proti novogradnjam v novem naselju v Križevcih
pri Ljutomeru. Dolžina javne poti znaša 135 metrov,
dela je opravila gospodarska družba GMW, d. o. o.,
iz Turjancev. V sklopu investicije je bilo izvedeno
asfaltiranje ceste, ureditev vodovoda, meteorne in
fekalne kanalizacije ter predpriprava del za kasnejšo
izvedbo javne razsvetljave.

www.obcina-krizevci.si
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Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

V letu 2021 je izvajalec GMW, d. o. o., zaključil z
gradbenimi deli na javnih poteh v Logarovcih (JP

724 012) in Kokoričih (JP 724 071 in JP 724 061).
Javni poti sta v celoti rekonstruirani, v Logarovcih
je zamenjan vodovod, ob obeh javnih poteh pa so
očiščeni tudi obcestni jarki.

robu parkirišča pred cerkvijo v Križevcih pri Ljutomeru. Zaslon bo postavljen v letošnjem letu,
z njegovo pomočjo pa se bodo občani in turisti
seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi
v občini, kulinarično ponudbo, lokalnimi ponudniki,
prenočitvenimi kapacitetami itd.
Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Občina Križevci je pripravila podlago za postavitev
digitalnega turističnega obvestilnega zaslona na

www.obcina-krizevci.si

Občina je kot partner v projektu Promocija naravnega in kulturnega turizma kandidirala na 5. javnem
pozivu LAS Prlekija in bo iz naslova sofinanciranja
prejela 6.919,89 EUR.
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dolžini 276 metrov.

Avtor: mag. Lidija Domanjko | Foto: Janče Gartner

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
direkcija RS za infrastrukturo, je konec lanskega leta
izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih
del, povezanih z rekonstrukcijo težko pričakovane
državne ceste na trasi med Lukavci in Ključarovci.
Odločitev o oddaji javnega naročila in izbiri izvajalca
je postala pravnomočna v začetku februarja.
Najugodnejšo ponudbo je oddala gospodarska
družba POMGRAD, gradbeno podjetje, d. o. o., kot
vodilni partner s Komunalo slovenske gorice, d. o. o.
Vrednost ponudbe skupaj z DDV znaša 4.812.363,54
EUR.
Na podlagi sofinancerskega sporazuma med DRSI in
Občino Križevci bo slednja plačala pogodbeni znesek
v višini 1.080.963,79 EUR. Dela se bodo izvajala na
treh odsekih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini
1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci
v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v

V naselju Lukavci bo izvedena rekonstrukcija vozišča
skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za
pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska
steza), odvodnjavanje, uredili bodo prepuste, javno
razsvetljavo, vodovod in prestavili vaško kapelo. Gre
za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki
znaša 1.976.733,46 EUR.
Med naseljema Lukavci in Ključarovci bo izvedena
rekonstrukcija vozišča, urejen pločnik desno
(hodnik za pešce in kolesarska steza), uredili bodo
skupno površino za kolesarje in pešce, postavili
avtobusno postajališče, uredili odvodnjavanje, javno
razsvetljavo, zamenjavo vodovoda ter zaščito in
prestavitev obstoječih komunalnih vodov. Investicija
na tem odseku znaša 1.002.291,53 EUR.
V Ključarovcih bo rekonstruirano vozišče in urejen
pločnik desno (hodnik za pešce in kolesarska steza),
pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje,
prepust, javna razsvetljava ter vodovod. Vrednost del
na tej trasi znaša 417.657,03 EUR.
Izvajalec bo z deli pričel po podpisu pogodbe.

www.obcina-krizevci.si
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Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Občina Križevci je uspešno kandidirala na 5. javnem
pozivu LAS Prlekija za sofinanciranje izgradnje
poti, namestitve urbane opreme ‒ klopi in košev ter
pontonov na gramoznici v Borecih. Izvajalec je uredil
del poti, v vodo so bili nameščeni piloti, kasneje pa
bodo nameščeni še pontoni, ki bodo obiskovalcem
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omogočali zadrževanje na območju nad vodo. Gre za
turistično naravnan projekt, ki bo razširil ponudbo
parka doživetij, kar bo za obiskovalce privlačno v
vseh letnih časih. Izvajalec namerava z deli zaključiti
spomladi letos.

ZNANI ROJAKI

Avtor: mag. Tjaša Kos

V Prlekiji se je rodilo veliko pomembnih ljudi, ki so
izrazito vplivali na razvoj rodne domovine v času,
ko so živeli. Med njimi je več moških kot žensk. Vsi
vemo, da je bila vloga moškega in ženske v preteklosti
še bolj natančno definirana in zakoreninjena. Na
srečo se je to v zadnjih letih precej spremenilo. Tudi
ženske, rojene v naši občini, so pustile pomemben
pečat in s tem vplivale na enakovrednost žensk in
moških.
V Prlekiji smo bili v marsičem prvi, na kar smo
seveda zelo ponosni. Pomembne vloge smo imeli
pri različnih dogodkih. Tudi tisti, ki so se rodili na
območju naše občine. Vsi zelo dobro poznamo dr.
Matijo Slaviča, nenazadnje je v okviru občinskega
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praznika organiziran Slavičev večer. Na spletni strani
www.obcina-krizevci.si je navedenih precej naših
rojakov, ki so tako ali drugače pustili pomemben
pečat v času, ko so živeli oziroma živijo. Prav je, da
so poleg tistih, ki jih ni več med nami, omenjeni tudi
rojaki, ki so še vedno aktivni, ki še vedno soustvarjajo
sedanjost. Zagotovo niso zapisani vsi, zato se seznam
sproti dopolnjuje.
Pa vendarle je prav, da nekatere spoznamo
natančneje. Tiste, ki jih ni več med nami, in tiste,
ki so. Pisanje prispevkov o Angelini Križanič, dr.
Matiji Slaviču, dr. Ivanu Krianiču, Cirilu Cvetku in
dr. Slavici Šikovec je terjalo kar nekaj raziskovanja in
intervjujev. Pri nekaterih je precej spretnosti terjalo
predvsem iskanje fotografij. Spoznajmo jih pobliže
in bodimo nanje ponosni.
rojeni Žižek, umrla je 30. decembra 2021. Pokopana je
na pokopališču v Križevcih pri Ljutomeru, kar je bila
njena želja.

Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: arhiv društva Kelih

Priznana enologinja, zaslužna profesorica, dolgoletna
predavateljica na biotehniški fakulteti, avtorica več
knjig o vinu. Edina velika dama z zlatim viteškim
križem Evropskega reda vitezov vina. Častna občanka
Občine Ljutomer pred razdelitvijo na 4 občine, torej
tudi naša častna občanka.
Slavica Šikovec se je rodila 28. septembra 1929 v
Grabah pri Ljutomeru mlinarju Francu in Tereziji Šadl,

Njeno življenje ni bilo postlano z rožicami, bilo pa je
izjemno bogato. Po osnovni šoli, ki jo je obiskovala
med leti 1936 in 1940 v Križevcih pri Ljutomeru, je
med drugo svetovno vojno obiskovala meščansko
šolo v Ljutomeru, višjo gimnazijo pa od 1945 do
1948 v Murski Soboti in na Ptuju. Odločitev za smer
študija ni bila lahka. Postati je želela tudi odvetnica.
Med kmetijskimi panogami jo je najbolj zanimalo
vinogradništvo, ki se ji je poleg sadjarstva zdelo najbolj
plemenita panoga v sklopu kmetijstva. Ljubezen do
vinogradništva ji je s svojim marljivim delom vzbudila
mama. Oče je bil mlinar, v vinogradu je delala mama.
Leta 1948 se je tako vpisala na agronomsko fakulteto.
Začetki študija so bili težki, ni imela štipendije, gradili
so se študentski domovi in fakultete, predavanja so
imeli po celi Ljubljani. Mamini nasveti in opazovanje
pri delu ji je v življenju veliko pomagalo. Že kot
študentka je bila odločna. Ko jo je profesor poslal na
carino, da prevzame trsne cepljenke iz tujine, je vso
pošiljko zavrnila. Spomnila se je, kako je gledala
mamo, ko je drugič sadila vinsko trto; vsako cepljenko
www.obcina-krizevci.si
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je upognila, če je počilo, jo je vrgla stran, ko je s
palcem upognila cepljeno mesto, kjer je bil zalit kalus
in je ta odpadel, je tudi to trsno cepljenko vrgla stran.
Tako je preverila pošiljko in je ni prevzela, nekaj trsnih
cepljenk je nesla profesorju in mu razložila situacijo.
Poslušal jo je, trsnih cepljenk ni preveril, zaupal ji je.
To je bila zanjo pomembna izkušnja.
Po končanem študiju leta 1953 je opravila prakso
na vinogradniškem veleposestvu Kapela, kjer se
je izjemno veliko naučila. Leta 1954 je diplomirala
in postala asistentka na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani. Kot asistentko jo je spoznala Cvetka
Sakelšek iz Ljutomera, ki je študirala na ljubljanski
biotehniški fakulteti.
Cvetka Sakelšek: »Profesorico sem poznala že iz časa,
ko sem študirala. Spoznala sem jo kot asistentko pri
profesorju, pri katerem sem opravljala izpit. Pozneje
so se najine poti precej prepletale. Nikoli ne bom
pozabila, da me je nekoč klicala in me vprašala, ali bi
šla v službo v Ljutomerčana, da bi bila tam enologinja.
Seveda nisem oklevala, vesela sem bila, da bom dobila
službo doma. V tistem trenutku sem namreč iskala
službo po celi Sloveniji. Takrat me je priporočala in
zagotovo je to v veliki meri pripomoglo, da sem dobila
službo v ljutomerski kleti. Pozneje me je v klet prišla
velikokrat pogledat in večkrat pripeljala študente na
strokovno ekskurzijo. To mi je bilo zelo všeč. Bila je na
fakulteti in imela je stik z nami, ki smo delali v kleteh.
Večkrat nas je obiskala, spremljala delo v praksi. Z leti
sva stkali prijateljske vezi, ki so se krepile iz desetletja
www.obcina-krizevci.si

v desetletje. Čeprav sva živeli precej narazen, naju to
nikoli ni oviralo. Zelo jo pogrešam.«
Seveda ni obstala na mestu asistentke. Specializacijo
je opravljala tudi v tujini. S štipendijo Sklada Borisa
Kidriča je bila 6 mesecev na Inštititu f. Botanik u.
Gärungsphysiologie v Geisenheimu ob Renu. Leta
1964 je z zagovorom doktorske dizertacije z naslovom
Vpliv polifenolov na vrelno fiziologijo kvasnic pri
proizvodnji penečih vin zaključila doktorski študij.
Tudi potem se je še naprej izpopolnjevala. S štipendijo
italijanske vlade je habilitirala za docenta za predmet
vinarstvo.
Kot profesorica je bila zelo zahtevna. To so vedeli
vsi, študentje so redno prihajali na njena predavanja,
ki so se začenjala ob ponedeljkih zgodaj zjutraj. Na
fakulteti so namenoma umestili njena predavanja
v ta jutranji termin, ker se je vedelo, da bodo kljub
temu obiskana. Od študentov je zahtevala znanje, saj
ni želela, da bi njihovi starši, ki šole niso opravljali,
imeli več znanja o vinu kot njihovi otroci, ki so jim
plačevali študij.
Bila je priča velikemu razvoju na področju
vinogradništva in vinarstva. Začeli so brez kemičnih
pripravkov, danes je le-teh vse več. Ko so trto dvignili
od tal, so grozdje obenem osiromašili s kvasovkami,
ki so jih prej, ko je bila trta pri tleh, imeli dovolj. S
tem se je pojavila tudi žlahtna gniloba.
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Objavila je veliko krajših prispevkov in strokovnih
referatov, več pomembnih strokovnih razprav iz
enokemije in mikrobiologije kvasovk, posebno
avtohtone moštne mikroflore. Je avtorica knjig o
vinogradništvu in vinarstvu: Za vsakogar nekaj o
vinu, Sodobno kletarjenje, Malo kletarstvo, Vino,
pijača doživetja, Vinarstvo: od grozdja do vina.
Sodelovala je pri kartiranju, rajonizaciji Slovenije,
izdelavi vinogradniških zemljevidov Vinorodne
dežele Podravje, predvsem podokolišev LjutomerOrmož, Radgona-Kapela, tudi Haloz, Srednje
Slovenskih goric, Gornje Slovenskih goric in Lendave.
Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo
pri KGZS Zavodu Maribor: »Zaslužna prof. dr. Slavica
Šikovec je bila v vseh pogledih prva dama slovenskega
vinarstva, lahko bi ji rekli eminenca in živi leksikon
poznavanja skrivnosti vinarske stroke.
Pred več kot pet desetletij je bilo vinarstvo domena
moških. Potem pa je na Katedro za vinarstvo
Biotehniške fakultete v Ljubljani prišla dr. Slavica
Šikovec, ki je orala ledino v poznavanju, razumevanju,
predvsem pa občutenju vina, »pijače doživetja«, kot jo
je sama rada imenovala. S svojo značilno pokončno
držo je pogumno vstopila v takrat tako »moški« svet
vina. V svoji dolgoletni karieri je pripravila veliko
strokovnih, znanstvenih prispevkov in knjig o vinu ter
bila mentorica mnogim današnjim strokovnjakom s
področja vinarstva.
Ponosna sem, da je bila tudi moja profesorica. Njena
predavanja so bila nekaj posebnega, saj so poleg izjemne
strokovnosti odsevala srčnost, predvsem pa veliko mero
spoštovanja do študentk. Glede na njene izkušnje nas
je vzpodbujala, naj se ne bojimo in naj bomo pogumne,
saj nismo nič slabše od kolegov študentov. Izhajala je iz
dejstva, da smo ženske enako bistre, predvsem pa bolj
občutljive, natančne in zanesljive.
Če danes pogledamo po slovenskih kleteh in
vinogradniških kmetijah, smo ženske dobro zastopane
in uspešne. Seveda je za to zaslužna tudi prof. dr.
Slavica Šikovec, ki je na mnogih strokovnih razpravah
imela svojstveno avtoriteto in vedno zagovarjala
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dobre in poštene vinarske prakse. Na drugi strani pa
je s svojim zgledom in besedami vedno opozarjala na
kulturno uživanje vina, ki temelji na zmernosti in
spoštljivosti.«
Slavica Šikovec ni poznala počitka, vedno je bila
aktivna tudi izven prostorov fakultete. Odlično
kakovost vina in njegove pozitivne učinke je
izpostavljala znova in znova. Vedno je trdila, da bi
morali z vzgojo o pitju vina začeti že v šoli in otrokom
ter odraščajoči mladini privzgojiti pravilen odnos do
alkohola. Naj si ljudje nikar ne mislijo, da je pivo zato,
ker je manj alkoholno, tudi manj nevarno. Prepričana
je bila, da lahko kozarec vina med jedjo popije tudi
šofer, ker se mu s tem olajša prebava in nadgradijo
anorganske snovi, ki jih je izgubil s potenjem med
vožnjo. Da je to plus. Nikakor pa ne piva. Zaradi
tega, ker pivo upočasni, ne alkohol. Kot članica
Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo,
je vedno glasno poudarjala pomembnost kulturnega
pitja vina. In neznosno jo je motila napačna uporaba
besede vinjenost v kontekstu s prekomernim pitjem
alkohola in povzročitvijo prometnih nesreč. Vesela
je bila, da se je stanje na tem področju vsaj nekoliko
izboljšalo in da mediji čedalje pogosteje uporabljajo
termin alkoholiziranost.
Tomislav Kovačič, prvi prokonzul Evropskega reda
vitezov vina – Ordo Equestris Vini Europae, Konzulat
za Slovenijo: »Dr. Slavica Šikovec je bila edinstvena
in edina udinja viteškega Reda OEVE, ki se ponaša v
Evropi z nazivom velika dama vina. Udinja viteškega
Reda OEVE Konzulata za Slovenijo je bila vse od
ustanovitve leta 1991. Njen znanstveni doprinos na
področju enologije in razvoja ter kulturnega pomena
vinskega viteštva na vinskem kontinentu Evrope je
izjemen in neprecenljiv.
Njen moto delovanja v viteškem Redu je bila promocija
žlahtnega vina kot najbolj zdrave alkoholne pijače.
V enem izmed svojih mnogih viteških referatov je
strokovno pojasnila pomen zmernega in rednega
uživanja vina, predvsem ob hrani. Pri tem je
poudarjala, da problema alkoholizma naše družbe,
ki postane v končni fazi problem medicine in gorje
najbližjih, ne bomo rešili zgolj s prepovedjo alkohola.
www.obcina-krizevci.si
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Poudarjala je velik pozitivni učinek, ki loči vino od
drugih alkoholnih pijač, kar tako v rdečem kot tudi
v belem vinu predstavljajo prisotni antioksidanti.
Poudarjala je pomen vina pri varovanju pred boleznimi
srca in ožilja, saj v malih količinah spodbujajoče deluje
tudi na živčni sistem, razširi žile in dovaja možganom
več kisika zaradi boljšega pretoka krvi.
Njen prispevek k vinski kulturi je izrazit in kot je rada
izpostavila, je vinska kultura negovani način življenja,
emocionalnosti in skrbi za zdrav stil življenja. Njena
ljubezen do njej ljube vinske sorte šipon se je izrazila
v vrhunskem viteškem referatu na 1. srečanju viteških
Konzulatov Alpe-Jadran v dvorcu Jeruzalem 6. 6.
2015, ko je društvo Kelih organiziralo odlično vinskokulinarično prireditev Salon Jeruzalem. Njeno delo in
strokovne ocene v visokem sodnem zboru na Viteških
turnirjih so vsakič pustile neizbrisni pečat in potrditev
njene visoke strokovnosti!
Velika viteška dama Slavica je bila z veliko strokovno
in moralno držo in pogumom ter s svojim plemenitim
in odkritim srcem tvoren člen vinskega viteštva v
Republiki Sloveniji in širše v Evropi!«
Tudi sama sem jo spoznala leta 2001. Od takrat so se
najine poti velikokrat križale. Na različnih vinskih
dogodkih, na sejmu Agra, na viteških srečanjih.
Od vsega začetka sem jo spoštovala in občudovala.
Predvsem njena pokončna drža, odločnost in
pravičnost so vrline, ki jo so jo naredile tako veliko.
Za zmeraj. Spomnim se, da je dekleta, ki smo ponosno
nosile krono Vinske kraljice Slovenije, že pred več kot
desetletjem po karakterjih primerjala z različnimi
stili mirnih in penečih vin. Izvirno in zanimivo.
Morda se zdi nenavadno, toda vse nas je »prečitala«.
Vedno je poudarjala, da je pri zmernih pivcih vina
od 30 do 40 odstotkov manj srčnih infarktov. Večkrat
sem jo slišala govoriti, da bi po 50. letu svetovala
abstinentom, da je skrajni čas, da začnejo med glavnim
obrokom s pitjem kozarca kakovostno higiensko
pridelanega vina. Da je to dejansko dodana vrednost,
ki prispeva k boljšemu počutju, k boljšemu zdravju
in kakovostnejši starosti. Demenca se zamakne ali
pa se sploh ne pojavi. Ugotovili so namreč, da je
www.obcina-krizevci.si

higiensko pridelano vino proti Alzheimerjevi bolezni
in še čemu. Skratka, da je dobro za vse in je dodana
vrednost kakovosti življenja.
Vedno jo je žalostilo, da je pri nas vino izpostavljeno
kot glavno zlo, odgovorno za alkoholizem, čeprav
imamo podatke, da je med alkoholiki v zahodni
Evropi pivcev vina le tri odstotke. Pravilno predstavo
o vinu, podprto z vsemi dobrimi in slabimi platmi,
si mora človek sam izoblikovati, ne samo z obtožbo
zasvojencev in splošno obsodbo alkohola. Nekoč
mi je pripovedovala o svoji izkušnji: »Ko sem bila
na podiplomskem študiju v Perugii, je bil direktor
inštituta v bolnišnici. K njemu sem prišla v času, ko so
začeli deliti večerjo. Strežnica ga je vprašala, kakšno
vino želi, belo ali rdeče. Gledala sem in se čudila. Pri
sebi pa sem si mislila, da ta človek umira, saj mu že
v bolnišnici dajejo vino. Predstojnik klinike pa je na
moje začudenje, da v bolnišnici dobijo ob obroku
vino, odgovoril, naj se ne čudim, človek je navajen,
da redno pije vino. Ko pride v bolnišnico, je že zaradi
tega, ker je bolan, psihično prizadet. Naj bi mu vzeli še
vino? Prepričan je bil, da s tem, ko dobi vino, zjutraj
potrebuje eno tableto manj za poživitev in zvečer eno
manj za pomiritev.«
Strokovnjaki s področja vinogradništva in vinarstva,
vinogradniki in vinarji, vsi tisti, ki smo dr. Slavico
Šikovec spoznali, se zavedamo njenega pomembnega
doprinosa k napredku vinogradništva in vinarstva v
Sloveniji. Zato smo jo resnično spoštovali. Zavedamo
se, da je z njeno smrtjo nastala velika praznina.
Ženska, ki bo nekoč stopila v njene čevlje, bo morala
biti zelo pogumna.
Ponosni moramo biti, da je rojena v naši občini,
čeprav jo je življenje popeljalo v Ljubljano. Poleg tega,
da je bila zaslužna profesorica, odlikovana z redom
dela z zlatim vencem za posebne zasluge in dosežke,
nosilka naslova velika dama z viteškim križcem
evropskega viteškega reda vina, nosilka častne lente
za zaščito dolenjskega cvička, je bila tudi častna
občanka naše prejšnje skupne Občine Ljutomer. Bila
je ponosna Prlečka. Bila je naša in naša bo ostala za
zmeraj. To se ne bo nikoli spremenilo.
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Avtor: Aleksandra Žunič | Foto: splet

Rodila se je 15. avgusta 1854 v Borecih pri Sv. Križu
pri Ljutomeru. Ljudsko šolo je obiskovala doma
in v Gradcu, kjer je nato nadaljevala šolanje na
učiteljišču. Tako kot brat Ivan Križanič je tudi ona
svoje življenje posvetila bogoslužju. Leta 1873 je
vstopila v kongregacijo šolskih sester v Mariboru,
kjer je prevzela ime mati Angelina in naslednje leto
opravila maturo. Leta 1874 je pričela s poučevanjem
na samostanski ljudski šoli v Mariboru, 1878 pa je
nadaljevala v Celju, kjer je poučevala vse do 1887.
Na Dunaju je leta 1877 naredila izpit, s katerim je
dokazala usposobljenost za poučevanje na ljudski
šoli, 1895 pa v Kopru še izpit usposobljenosti za
poučevanje na meščanski šoli.
Med leti 1887–96 je prevzela vodstvo kongregacije
šolskih sester sv. Frančiška Kristusa kralja, ki je
znana tudi pod imenom mariborske šolske sestre. Gre
za prvo redovno ustanovo, ki je nastala na slovenskih
tleh. Mariborski škof Anton Martin Slomšek je želel
v svoji škofiji redovnice, ki bi skrbele za vzgojo
zapuščene ženske mladine. Prve sestre so prišle iz
Gradca v Maribor leta 1864 in se nato osamosvojile,
za prvo predstojnico pa je bila imenovana sestra
Margareta Puhar, ki je začela s prizadevanji, da
Slovenci v Mariboru ne bi slepo sledili nemški
družbeno-politični in kulturni usmeritvi. Obsojala
je narodno in jezikovno odpadništvo in načrtno
germanizacijo mesta in šolstva. Začela je boj za
uveljavitev slovenskega jezika in tako utrdila pot tudi
Angelini Križanič, ki je lahko vsako leto zaprosila
tudi za tečaje slovenskega jezika, kljub temu da je
bil učni jezik še vedno nemški. 1888 je v Mariboru
ustanovila zasebno žensko učiteljišče, pozneje pa še
dva slovenska razreda na samostanski ljudski šoli,
kar je šolska oblast v Gradcu prednici zelo zamerila.
Leta 1892 je m. Angelina kongregaciji priborila lastno
učiteljišče z glavnim namenom pouka in vzgoje

mladine, obenem pa ljubezni do lastnega naroda,
za katerega je hotela vzgojiti dobre in narodno
zavedne učiteljice, ki bi na svoje učence prenašale
ljubezen do boga, slovenskega naroda in slovenske
besede. Učiteljišče šolskih sester je bilo edino, ki
je izobraževalo slovenske učiteljice, od tod pa so
odhajale tudi v Ameriko. Njihovo zasebno učiteljišče
je leta 1896 dobilo pravico javnosti in se je imenovalo
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru,
ki je bilo takrat edina dvojezična šola na Slovenskem.
Državne šole so zaradi političnih razmer sprejemale
le nemške gojenke in gojence.
Njeno zavzemanje za narodnost in odnos do
slovenskega učnega jezika sta se obrestovala leta
1894, ko so šolske sestre dobile dovoljenje za
slovenski otroški vrtec, pozneje pa še dovoljenje
za prvi (1897) in drugi (1904) vzporedni slovenski
razred, ki sta trajala štiri šolska leta in sta pomenila
edino slovensko dekliško šolo v Mariboru do konca
prve svetovne vojne.
M. Angelina je v svojih prizadevanjih odločno
presegala Margareto Puhar, kar je povzročalo večje
težave in ustvarjalo napetosti, ki so začele dobivati
www.obcina-krizevci.si

27

28

GLAS OBČINE

ZNANI ROJAKI

značaj narodnostnega boja z Nemci, saj je podpirala
šolske sestre v pogostih sporih z nemškutarji in
dajala slovenščini vedno večjo vlogo tako v šoli kot
tudi v skupnosti. Sestre so morale izmenično govoriti
en dan slovensko, drugi nemško, ob nedeljah je bila
ena sveta maša in pridiga slovenska, druga nemška.
Tako je pripravljala možnost uvajanja slovenščine
tudi na učiteljišču, kjer so bile najprej tri ure pouka
tedensko slovenske, vrtec in vadnica pa sta imela po
en slovenski razred.
Šele po prvi svetovni vojni so slovenski razredi
postali temeljni, nemški pa vzporedni, dokler niso
bili postopoma ukinjeni. Učni jezik je bil pred tem
nemški, a učenke slovenske narodnosti so imele
posebne slovenske oddelke, v katerih so se učile
slovenskega jezika v dveh skupinah po štiri ure
tedensko. M. Angelina je menila, da šolske sestre »ne
smejo zadušiti v sebi ljubezni do maternega jezika
in hoditi po tujih šegah in navadah.« V borbi za
slovenski jezik je imela večinsko podporo v materni
hiši, še posebej pa sta jo podpirali s. Anastazija
Kopitar, sorodnica jezikoslovca Jerneja Kopitarja,
in s. Benedikta Zupančič, sorodnica pesnika Otona
Župančiča.
Sestre niso imele stalnih dohodkov in sredstev za
vzdrževanje objekta ter izvajanje dejavnosti, živele
so zelo skromno in bile odvisne od darov ljudi,
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pomagale pa so jim tudi sestre iz Aleksandrije, ki
jih je kot vrhovna predstojnica podprla m. Angelina.
Leta 1934 je tudi obiskala sestrski skupnosti v
Aleksandriji in Kairu.
Angelina Križanič je umrla v začetku leta 1937. Sestre
so ji v časopisu Izvestje posvetile nekrolog, iz katerega
lahko razberemo, kakšna osebnosti je bila − poštena,
trdna in blaga, prav taka je lahko ohranjala žensko
učiteljišče šolskih sester v Mariboru: »Delovala je kot
učiteljica na osnovni šoli šolskih sester v Mariboru
in v Celju. Mati Angelina je bila rojena učiteljica –
vzgojiteljica. S svojo preprostostjo, z otroško veselo
naravo, s svojim blagim srcem se je približala otroškim
dušam in jih pritegnila nase. Otroci so jo ljubili
kakor svojo mater. V svojem razredu in v vsej hiši je
ustvarjala ozračje domačnosti, v katerem so se čutili
srečne in zadovoljne vsi. Koliko dobrega so ponesle
številne učenke iz njene šole v življenje tekom celih
50 let njenega učiteljevanja: temeljitega, obširnega
znanja in srčne kulture. Vsajala jim je v srce globoko
in iskreno vernost in zlati nauk: Čednost, rednost in
točnost so dika vsakega dekleta, vsake žene.«
Povzeto po: Franc Ksaver Lukman: Križanič,
Angelina (1854–1937). Slovenska biografija.
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Marko
Jesenšek: Magareta Puhar in slovenski (učni) jezik,
Časopis za zgodovino in narodopisje 3, 2018.
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Ivan (Janez) Križanič je bil rojen 12. avgusta 1843
v Borecih pri Sv. Križu pri Ljutomeru. Šolal se je
doma in v Radgoni, kjer je obiskoval ljudsko šolo.
Zaradi materine osebne prošnje graškemu škofu
Otokarju Attemsu ob njegovem obisku pri Sv. Križu
je bil leta 1856 sprejet v graško deško semenišče, kjer
je zaključil tri gimnazijske razrede. Ko se je 1859
sedež lavantinskih škofov preselil iz Št. Andraža na
Koroškem v Maribor, je Mursko polje s Slovenskimi
goricami prešlo pod oblast lavantinskega škofa. V
tem času je Križanič zapustil Gradec in se preselil
v Maribor, kjer je bil sprejet v novo semenišče
Viktorinum.
Jeseni 1864 se je vpisal na študij bogoslovja, v
mašnika pa je bil posvečen 23. julija 1867. Sprva
je služboval kot kaplan v župniji Sv. Martin pri
Vurberku, potem še pri Sv. Magdaleni v Mariboru.
Hkrati se je že pripravljal za rigoroze in bil 1873 v
Gradcu imenovan za doktorja teologije. 1875 je
postal profesor starozakonskih bibličnih ved na
bogoslovnem učilišču v Mariboru in jeseni istega leta
začel poučevati še cerkveno zgodovino. V tem času je
napisal Zgodovino svete katoliške cerkve za slovensko
ljudstvo.
1879 je postal podravnatelj v semenišču, kasneje je
poučeval cerkveno govorništvo v bogoslovju in verouk
na gimnaziji. Ob koncu leta 1884 ga je cesar imenoval
za stolnega kanonika. Pustil je začasno profesorsko
službo, vendar je 1886 prevzel poučevanje moralne
teologije, 1889 ponovno tudi cerkveno zgodovino
in pravo, 1890 pa še pastoralno teologijo, ki jo je
poučeval do smrti. Kot zastopnik lavantinske škofije
je bil član štajerskega deželnega šolskega sveta,
bil pa je tudi dolgoletni predsednik mariborskega
katoliškega tiskovnega društva. Spomladi 1901 je
postal stolni dekan. Ob blagoslovitvi velikega oltarja
v cerkvi se je vrnil na obisk v rojstno župnijo, kjer je
nenadoma zbolel in umrl 31. julija 1901.

Deloval je tudi na karitativnem in socialnem
področju. V stolni župniji je ustanovil Vincencijevo
družbo za podporo revežem, dijaško kuhinjo za
revne dijake in Marijanišče kot zavetišče za revne in
brezposelne služkinje.
Ukvarjal se je tudi z nabožno-poljudnim
pisateljevanjem. Kot pisatelja ga prvič zasledimo v
Koledarju Mohorjeve družbe, kjer je objavil povest
Skušnjava in skušnja, poročal pa je tudi o katoliških
misijonih, tako je opisal Lurško in Rimsko božjo pot.
Ob novem letu je izdajal knjižice o štirih poslednjih
rečeh:
• Bela žena ali prva reč med štirimi poslednjimi
(1890, 1893),
• Tekel ali pravična tehtnica božja (1890),
• Pekel ali tretja reč med štirimi poslednjimi (1892),
• Nebeški venec ali vesela reč med štirimi
poslednjimi (1893).
Njegovo najboljše poljudno-nabožno delo je Žlahtna
rozga Slovenskih goric (1887), napisal pa je tudi
Zgodovino svete katoliške cerkve (1883, 1885, 1887)
in sestavil molitvenik Lurška mati božja (1884,
1928). Zadnje delo je bila Razlaga novega velikega
katekizma v dveh delih (1899, 1901). Svoje prispevke
je objavljal v prvi slovenski teološki reviji Voditelj v
bogoslovnih vedah.
Povzeto po: Fran Kovačič: Križanič, Ivan (18431901). Slovenska biografija, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, 2013. Nina Lončar: Ivan Križanič,
Univerzitetna knjižnica Maribor.
www.obcina-krizevci.si

29

30

GLAS OBČINE

ZNANI ROJAKI

Avtor: Urška Osterc | Foto: Urška Osterc, splet

Dr. Matiju Slaviču je zibelka tekla ob Muri in
vse življenje se je živo zanimal za narodnostne,
gospodarske, politične in kulturne probleme
Prekmurja, slovenske pokrajine, ki je bila dolga
stoletja pod Ogrsko. Pomembno je prispeval
k ohranitvi in razvoju slovenske identitete in
državnosti. Njegova osnovna raziskovalna dejavnost
in motor vsega ostalega dela pa je bilo preučevanje,
prevajanje in razlaganje Svetega pisma. Za Slaviča
Sveto pismo ni bilo samo znanstvenega knjiga,
ampak knjiga navdiha, ki spreminja vsakogar, ki jo
jemlje v roke spoštljivo in iskreno.

Začetek akademske poti dr. Matije Slaviča
Dr. Matija Slavič je bil rojen 27. 1. 1877 v Bučečovcih
v kmečki družini, in sicer staršema Matiji in Ani
(rojeni Hrovat). Izhajal je iz dobro stoječe kmetije
in vinograda, ki je predstavljal pomemben dodaten
vir dohodka. Iz njegove rodbine je izšlo večje število
izobraženih posameznikov, ki so bili vplivni v
lokalnem in širšem okolju. Osnovno šolo je obiskoval
v Križevcih pri Ljutomeru in ko so starši spoznali
talente svojega sina, so ga napotili na nadaljnje
šolanje v radgonsko nemško osnovno šolo. Leta 1889
se je vpisal na klasično gimnazijo v Mariboru, kjer je
1897 z odliko maturiral. Nato je vstopil v mariborsko
bogoslovje in začel študij teologije na mariborskem
bogoslovnem učilišču. Takoj se je vključil v literarno
društvo Slomšek, ki je pomembno prispevalo k
vzgoji narodne zavesti in negovanju slovenskega
jezika pri mladih intelektualcih. Postal je zelo
dejaven sodelavec glasila mariborskih bogoslovcev
Lipica. Tu je objavil tudi svoj teološki prvenec,
krajšo razpravo z naslovom Pravo modroslovje, kjer
preprosto in razumljivo navaja značilnosti primarne
bogoslovne discipline. Po tretjem letu študija je 20.
junija 1900 prejel duhovniško posvečenje. V času
četrtega letnika je opravljal svojo prvo kaplansko
službo v župniji Hoče pri Mariboru. Že jeseni leta
1901 pa ga je mariborski škof dr. Mihael Napotnik,
www.obcina-krizevci.si

ki je hitro spoznal njegovo izredno nadarjenost,
poslal na doktorski študij teologije na Dunaj. Leta
1905 je dosegel doktorski naziv z razpravo Nauk
pisem Efežanov in Kološanov o Kristusovi osebi in
njegovem odrešenjskem delu. V delu je že mogoče
prepoznati teološko-antropološke temelje kasnejšega
Slavičevega prizadevanja za socialno pravičnost in
pravico malih narodov do lastnega jezika, kulturne
in šolske avtonomije ter do vsestranskega razvoja.
Naloga je bila javno pohvaljena in zanjo je prejel
nagrado Lackenbacherjeve ustanove.
Po vrnitvi z Dunaja je bil dr. Slavič izbran za
nemškega pridigarja pri Marijini cerkvi v Celju. V
tem času se je z načrtnim študijem temeljne biblične
literature intenzivno pripravljal na svojo prihodnjo
profesorsko službo. Jeseni 1911 ga je škof Napotnik
imenoval za nadomestnega profesorja bibličnih ved
Stare zaveze na bogoslovnem učilišču v Mariboru.
Med tem časom je tudi prvič potoval na Bližnji
vzhod, kjer se je izpopolnjeval v biblični arheologiji
in študiju orientalskih jezikov. Leta 1914 je izdal
strokovno zelo kakovosten potopis po Egiptu V
deželi Faraonov, ki je bil kar nekajkrat ponatisnjen v
visoki nakladi. Med prvo svetovno vojno je opravljal
službo vojaškega kurata ter službo veroučitelja na
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vojaški realki in od leta 1916 tudi na državni realki
v Mariboru.
Po prvi svetovni vojni je dr. Slaviča delo na
diplomatskem področju začasno nekoliko odmaknilo
od njegovega profesorskega in prevajalskega dela. Leta
1918 je postal član slovenskega dela jugoslovanske
delegacije na mirovni konferenci v Parizu, kjer
je s svojim jezikovnim in etnografskim znanjem
odločilno pripomogel, da je bil večji del slovenskega
Prekmurja priključen k matični domovini. Takoj
po vrnitvi iz Pariza se je vključil v prizadevanje
za ustanovitev slovenske univerze, ki je bila tudi
po odločnem prizadevanju slovenskih teoloških
profesorjev ustanovljena 1. septembra leta 1919.

Boj za Prekmurje
Če ne bi bilo Slaviča in njegovih sodelavcev, bi
prekmurske Slovence leta 1919 zadela usoda
porabskih, koroških in primorskih Slovencev. Ko
so se podjarmljeni narodi Avstro-Ogrske ob koncu
prve svetovne vojne trdno oprijeli Wilsonove
ideje o samoodločbi narodov, je Narodni svet za
Štajersko v Mariboru zaupal nalogo za Prekmurje
na pariški mirovni konferenci svojemu odborniku
dr. Matiji Slaviču. Kot dober poznavalec prekmurske
preteklosti in sočasnih razmer je Slavič vsa svoja
prizadevanja za priključitev prekmurskih Slovencev
matični domovini postavil na temeljne kamne vsake
narodnosti: strnjena naseljenost, avtohtonost ter
svoj jezik kot osnova kulturnega razvoja in narodne
zavesti. Slavič je pripravil memorandum o Prekmurju,
s katerim je jugoslovanska delegacija v Parizu prvič
javno zahtevala priključitev celotnega slovenskega
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ozemlja med Muro in Rabo k jugoslovanski državi.
Delegacija je imela gradivo za obravnavo Prekmurja
pripravljeno že od srede februarja 1919. Zahtevala
je Prekmurje s porabskimi Slovenci do Monoštra.
Utemeljitev te zahteve je napisal Slavič, ki se je
skliceval na obstoječe jezikovno stanje. Slavič je
vsa svoja dokazovanja in utemeljevanja oprl na te
temelje narodnosti Slovencev med Muro in Rabo in
uspel – člani antantne mirovne konference so poleti
1919 Prekmurje prisodili Sloveniji v okviru na novo
nastale Države SHS, kasneje Jugoslavije.
Svojo predstavitev Prekmurja za pariško mirovno
konferenco je dr. Matija Slavič zaključil takole:
»Čeprav so bili Prekmurci zatirani v največji možni
meri tisoč let, nikoli niso izgubili svoje narodne
zavesti. Madžari so jim odvzeli šole in upravo, niso
jim pa mogli odvzeti jezika. Ko je ameriški predsednik
Wilson razglasil pravico narodov do samoodločbe, so
se oglasili prekmurski Slovenci. Madžarom se je to
gibanje zdelo nevarno. Sklicali so skupščino v Murski
Soboti, 20. oktobra 1918, in hoteli dopovedati, ‘da na
Madžarskem ni Slovencev, ampak samo Madžari,
ki govorijo slovensko’. Slovenci so protestirali in
odgovorili: ‘Mi smo Slovenci. Živela Jugoslavija!’ Ko
so Madžari predlagali, da bi v Prekmurju ustanovili
poseben slovenski okraj, ki bi se imenoval ‘Murska
županija’, so posredno sami priznali, da Prekmurje
oblikuje posebno celoto, ki ne sodi v okvir madžarskih
meja. Prekmurje naj bo v državi, v katero se želi
njegovo prebivalstvo vključiti zaradi etnografskih,
geografskih, kulturnih in gospodarskih povezav. To
željo so najjasneje izrazili v geslu: “Od Monoštra vse
do Čentibe za Jugoslavijo!”«
Za člane mirovne konference je dal Slavič izdelati
in natisniti barvno Etnografsko karto Prekmurja,
ki je nazorno prikazovala naseljenost Slovencev
med Muro in Rabo po podatkih ljudskega štetja leta
1890. Bila je tako prepričevalna, da ob njej niso več
nič omahovali, kam pripadajo prekmurski Slovenci.
Karta je spremljala dve poglobljeni Slavičevi študiji
o Prekmurju (v francoščini), v katerih je pokazal
izredno poznavanje problematike prekmurskih
Slovencev. V naslednjih letih je napisal vrsto
prispevkov o Prekmurju in je med obema vojnama
www.obcina-krizevci.si
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veljal za največjega strokovnjaka za Prekmurje.

Njegova pot na Ljubljanski univerzi
Ljubljansko univerzo je junija 1919 ustanovila
osrednja vlada v Beogradu, zasluga za to pa gre
majhnemu krogu vplivnih mož, ki so se uprli stališču
politikov in znanstvenikov, naj z ustanavljanjem
univerze počakajo do ureditve povojnih razmer.
Univerza, ki se je vse do druge svetovne vojne borila
z velikimi finančnimi in prostorskimi težavami
in so ji iz Beograda večkrat grozili z ukinitvijo
posameznih fakultet, si je pridobila središčno mesto
v slovenskem kulturnem in znanstvenem življenju.
Dr. Matija Slavič je bil 29. 1. 1920 imenovan za
izrednega profesorja bibličnih ved Stare zaveze na
Teološki fakulteti, njegova pot na ljubljanski univerzi
pa se je v naslednjih letih strmo vzpenjala: že junija
naslednjega leta je postal redni profesor, v študijskem
letu 1925/26 prodekan, v študijskih letih 1924/1925,
1930/31 in 1937/38 pa je bil dekan Teološke fakultete.
Kot prorektor je deloval v študijskih letih 1932/1933 in
1933/34 ter 1939/1940 in 1940/1941. Denarni pritiski
in s tem povezani poskusi ukinitve posameznih
fakultet ljubljanske univerze so se z vso močjo pojavili
tudi med prvim mandatom rektorja dr. Slaviča.
Z osebnimi posredovanji mu je uspelo odstraniti
grozečo nevarnost. Finančna vprašanja univerze,
ki so seveda pogojevala njen nadaljnji razvoj, je
rektor dr. Slavič poskušal reševati z oblikovanjem
posebnega vseučiliškega odseka, ki so ga sestavljale
ugledne slovenske osebnosti. Odsek je sestavil
poslanico slovenskemu narodu s temeljno mislijo,
da je nujno, da se ljubljanska univerza v doslednem
času primerno strokovno opremi in izpopolni.
V njegovem prvem rektorskem mandatu je treba
omeniti tudi prizadevanja za gradnjo univerzitetne
knjižnice. S tem v zvezi je z velikim navdušenjem
podpiral študentsko dejavnost Akademske sekcije.
Kljub nasprotovanju beograjskega prosvetnega
ministrstva je Univerzitetni senat na rektorjevo
priporočilo na redni seji 13. aprila 1934 sklenil, da
univerza po načrtih prof. Jožeta Plečnika začne z
gradbenimi deli za univerzitetno knjižnico.
Z okupacijo se je ljubljanska univerza in njeno
vodstvo z rektorjem na čelu znašla v zelo neugodnih
www.obcina-krizevci.si

razmerah. Poleg težav na strokovno-pedagoškem
področju so se pojavila nova vprašanja, povezana
predvsem s političnimi vidiki. Razmere so od
njenih vodilnih predstavnikov zahtevale velike
diplomatske spretnosti pa tudi obilo psihičnih
naporov. Rektor in univerzitetni organi so se od
vsega začetka okupacije zavedali, da želi italijanska
zasedbena oblast ljubljansko univerzo izkoristiti
za vplivno integracijsko potezo: na eni strani njene
učitelje pridobiti s finančno podporo in štipendijami,
na drugi strani pa edino slovensko almo mater
vključiti v italijanski univerzitetni sistem, učitelje in
študente pa povezati v italijanska združevanja pod
fašističnim nadzorom. Z zaostrovanjem italijanskega
režima v Ljubljanski pokrajini se je od konca leta
1941, ki sega v čas Slavičeve prorektorske funkcije,
povečal tudi pritisk na univerzitetno vodstvo. Po
kapitulaciji Italije, nemški okupaciji in ustanovitvi
Rupnikove Ljubljanske pokrajine so se razmere
na univerzi poslabšale. V takih razmerah je bilo
vodenje univerze zelo stresno, dr. Slavič pa je zapisal,
da je moral po koncu svojega drugega mandata
v bolnišnico, ker je resno zbolel za hipertonijo.
Prorektor dr. Slavič je bil med tistimi profesorji
ljubljanske univerze, ki so pred koncem vojne
zapustili Slovenjo. Nova revolucionarna oblast ga je
takoj po vojni zaradi njegovega formalnega članstva v
konzulatu kolektivno z vsemi drugimi člani obsodila
na deset let. Vendar se je dr. Slavič po svoji sprva delni,
v letu 1947 pa popolni amnestiji vrnil in po sklepu
Ministrstva za prosveto Ljudske republike Slovenije s
1. januarjem 1948 začel ponovno poučevati kot redni
profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,
kjer je ostal do upokojitve leta 1951, predaval pa je
skoraj do smrti v letu 1958.

Življenjsko delo: prevod Stare zaveze
Že zgodaj so odkrili njegov izredni posluh za jezike,
saj se je poleg nemščine mimogrede naučil tudi
madžarščine, ki so jo med sabo govorili njegovi
prekmurski sošolci. Slavičev obseg znanja tujih
jezikov je bil res velik. Poleg latinščine, ki je bil prvi
študijski jezik na Dunaju, je govoril še francosko,
italijansko, češko, nemško in hrvaško. Na slavnem
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dunajskem zavodu Grintaneum pa je pridobil
še znanje latinščine, stare grščine, hebrejščine,
arabščine in aramejščine. Ti jeziki so bili osnova, da
je lahko prebiral Sveto pismo v originalu in dosledno
prevajal Sveto pismo po hebrejskem izvirniku. Zaradi
tega se je strokovno izpolnjeval na potovanjih po
Palestini in Egiptu v letih 1913 in 1927 ter v Bibličnem
inštitutu v Rimu leta 1922. Prevajanju Svetega pisma
je posvetil predvsem svoje vsakoletne počitnice, ki
jih je največkrat preživel na blejskem otoku, in sicer
od leta 1929 do druge svetovne vojne. Dr. Slavič je
glavni avtor šestega celotnega prevoda Svetega pisma
v slovenski jezik, ki predstavlja mejnik v modernem
prevajanju Svetega pisma na Slovenskem. Pred smrtjo
je prevedel vse knjige, medtem ko mu malih prerokov
zaradi izgube vida ni uspelo prevesti. V celoti je

Avtor: Melanija Markovič | Foto: arhiv družine Ros, arhiv Igorja Cvetka,
arhiv Republike Slovenije, arhiv družine Slavič
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njegov prevod Stare zaveze Svetega pisma izšel šele
po njegovo smrti v letih 1958 in 1961.
Kljub Slavičevi vsestranski dejavnosti na
narodnostnem,
kulturnozgodovinskem
in
univerzitetnem področju je bila njegova prva in
najgloblja ljubezen namenjena Svetemu pismu.
Zavedal se je, da je prevod Božje besede v narodni
jezik izvor, gibalo in branik narodove identitete.
Povzeto po: Maksimiljan Matjaž: Prevajalska načela
Slavičevega prevajanja Svetega pisma. Edinost in
dialog Unity anf Dialogue 75 (2020) 1: 69-95. Ivo
Žajdela: »Kar more, to mož je storiti dolžan!« Družina,
št. 8, 8. 10. 2006.

Medtem ko je v lanskem letu minilo 110 let rojstva
muzikologa dr. Dragotina Cvetka in 10 let od odkritja
njegovega kipa v Vučji vasi, bi pred dvema letoma
praznoval svoj stoti jubilej njegov najmlajši brat, Ciril
Cvetko, ki smo se mu takrat v Križevcih simbolično
poklonili ob kulturnem prazniku. Ciril, podobno kot
Dragotin, je svoje življenje posvetil glasbi, a ne toliko
skozi teoretično-raziskovalno, se pravi muzikološko
prizmo, ki je bila Dragotinovo področje, temveč bolj
v ustvarjalni in predvsem v poustvarjalni smeri. Bil
je dirigent, skladatelj, publicist, interpret, umetniški
vodja in pedagog.
Mogočen zven glasbe je Cirila prevzel že kot
majhnega otroka, ko je med muziciranjem svojih
staršev, učiteljev v Vučji vasi, zlezel pod klavir in
vsrkaval njegov mogočen zvok. S šestimi leti ga je
oče začel učiti klavir in violino, po selitvi v Maribor
pa se je začel učiti klavirja pri priznani mariborski
učiteljici, sicer Ljutomerčanki, Minki Zacherl. Pri
desetih letih je začel obiskovati 1. razred mariborske
klasične gimnazije. Tam je skladatelj Karol Pahor, ki
je bil Cirilov pevski pedagog, prepoznal njegov talent
in ga, kot pravi Ciril, »začel uvajati v nastopanje«.
Kmalu je začel orglati pri šolskih svetih mašah. V
letu 1933 je ustanovil dekliški komorni zbor. Da je bil
kot pianist izjemen improvizator, potrjuje dejstvo, da
www.obcina-krizevci.si
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ozemlju v Črnomlju, je iz igralcev formiral komorni
zbor. Najbolj ambiciozen projekt, ki jim ga je uspelo
izvesti, potem ko so dobili na razpolago klavir, je bila
kantata Zlata kanglica, ki jo je na besedilo Otona
Zupančiča napisal Anton Schwab. S to kantato so
gostovali po vsem osvobojenem ozemlju, kjerkoli so
imeli klavir. Na klavirju jih je spremljal Cirilov brat
Dragotin. Ena izmed udeleženk igralskega studia, ki
je pela tudi v komornem zboru, je bila danes priznana
gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan. Ciril ji
je ostal v spominu kot neizmerno potrpežljiv učitelj,
ki je znal iz zborčka, ki ga je sestavljalo 5 do 6 pevcev,
zvabiti pravo glasbo in jim ni pustil, da bi skladbe
izvajali zgolj mehanično. Spominja se ga kot zelo
močnega, a obenem skromnega človeka, ki se ni
nikoli izpostavljal in je bil vsem tovariš v pravem
pomenu besede.
je bil leta 1934, pri vsega štirinajstih letih, povabljen
za pianista v mariborsko Opero, kjer je igral klavir
v takratnem času izjemno popularnih operetah,
kot sta Ples v Savoyu madžarskega skladatelja Paula
Abrahama in Cigan baron Johanna Straussa mlajšega.
Tako je ob večerih igral operete, ob nedeljah zjutraj
pa orglal pri šolskih mašah. Istega leta je ustanovil
tudi Gimnazijski salonski orkester, ki ga je pozneje
razširil v veliki simfonični orkester.
Po maturi je jeseni 1938 odšel v Ljubljano, kjer
se je vzporedno ob študiju prava kot nadobudni
pianist na ljubljanskem Državnem konservatoriju –
Glasbeni akademiji vpisal na kar tri smeri: klavir (M.
Lipovšek), kompozicijo (S. Osterc, L. M. Škerjanc) in
dirigiranje (D. Švara). Študij kompozicije je končal
leta 1943, ko se je vrnil iz internacije, po vojni leta
1948 pa je končal še dirigiranje, ki ga je pozneje še
izpopolnjeval s študijem na konservatorijih v Pragi
in Parizu.
V času druge svetovne vojne je bil maja 1942
interniran v Gonars, kjer je vodil zbor jetnikov in zanj
pisal priredbe. Septembra 1943 je odšel v partizane in
deloval na osvobojenem ozemlju v Beli krajini, kjer se
je vključil v delovanje kulturniških skupin ter takoj
začel formirati zbor. Ko so leta 1944 na ustanovili
Slovensko narodno gledališče na osvobojenem
www.obcina-krizevci.si

Ciril Cvetko je v NOB pisal domoljubna in
revolucionarna glasbena dela, priredbe ljudskih
pesmi za harmoniko, ki je bila dolgo edini
instrument, ki so ga imeli na voljo, moške, ženske in
mešane zbore, mladinske zbore, samospeve, skladbe
za manjše instrumentalne zasedbe ter glasbo k
scenskim delom. Skratka, pisal je skladbe za vse
razpoložljive zasedbe. Nastopal je kot pianist in
harmonikar, prav tako je znano, da je priložnostno
igral orgle po bližnjih cerkvah, zlasti v času velikih
cerkvenih praznikov.
Po vojni in vse do upokojitve v začetku osemdesetih
let 20. stoletja je vodil najpomembnejše glasbene
ustanove v Sloveniji. Med leti 1945-47 je bil vodja
glasbenega oddelka Radia Ljubljana, kjer je ustanovil
in potem vodil Komorni zbor. Za svojo prvo dolžnost
je imel, da omogoči izvedbe najboljših del, napisanih
v času boja. Ta dela je izvedel z zborom in vsa so bila
posneta na radiu, a žal na mehke vinilne plošče, ki se
niso ohranile.
Med 1947-51 je bil umetniški direktor Triglav filma,
kjer je bil zadolžen za originalno filmsko produkcijo.
Sam je napisal glasbo za film Svet na Kajžarju (1952),
za kratke dokumentarce Kurentovanje (1949), Oton
Zupančič (1950) in Zima mora umreti (1954), bil je
avtor uvodnih špic za filmske obzornike, obenem pa
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se je kot dirigent podpisoval pod vrsto filmov, ki so
nastali v tistem obdobju in pozneje.
Leta 1951 je bil imenovan za dirigenta Opere SNG
Maribor in nato tudi za direktorja. Leta 1954 je
ustanovil Mariborsko filharmonijo. Leta 1956 je bil
dodeljen za dirigenta Opere v Ljubljani, potem je bil
1965-69 dirigent in direktor Slovenske filharmonije,
nato od 1975-79 direktor in 1979-81 umetniški vodja
ljubljanske Opere. Z ljubljansko Opero je nastopal
doma in na gostovanjih v tujini. Bil je tudi predavatelj
na Akademiji za glasbo, kjer je 1945-67 vodil operni
studio, 1956-78 pa predaval osnove dirigiranja in
zborovodstva. Med drugim je vodil tudi mešani zbor
Glasbene matice Ljubljana in Partizanski pevski zbor
ter z različnimi sestavi snemal za RTV Ljubljana.
Muzikolog Franc Križnar je o njem zapisal, da je »kot
ptič feniks zlasti izstopil v dirigentski vlogi. Ker nemo
propheta in patria (nihče ni prerok na domačih tleh),
je glas o njegovih dirigentskih kvalitetah prihajal
zlasti iz Avstrije, Poljske, Belgije, Sovjetske zveze
idr.« Njegovo trditev potrjujejo številne časopisne
kritike iz tujine. Posebej zanimiva je kritika iz poljske
revije Echo Krakowa: »Verdijev Rekviem je primer
dovršenega dela tako v smislu glasbene priprave zelo
zapletene kompozicije kot samega izvajanja koncerta.
Z resničnim zadovoljstvom in občudovanjem smo
sledili Cvetkovemu odličnemu sugestivnemu načinu
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vzpostavljanja stika in dobrega razumevanja z
orkestrom in posebno z zborom ter njegovi sposobnosti
uveljavljana plastičnosti zvoka, od najnežnejših,
najobčutljivejših odtenkov pa do največje moči.«
Cvetku je v živem spominu ostala tesnoba, ki jo je
občutil ob tem koncertu, saj je bila kot sopranistka
navedena poljska solistka, ki je takrat z velikanskim
uspehom gostovala v Sovjetski zvezi. A Cvetko je na
vaji ugotovil, da gospa programa ni znala in ga ni
bila sposobna izvesti. Zaradi tega je prekinil vajo in
zahteval drugo solistko. Bal se je, da ga zaradi tega v
Krakov ne bodo več povabili, a se je izkazalo, da so
bili z njegovim delom zelo zadovoljni in že kmalu je
prejel novo povabilo z njihove strani.
Ne glede na to, na katero delovno mesto je bil
dodeljen, si je Cvetko prizadeval, da so se poleg
velikih del priznanih komponistov izvajala tudi
dela domačih avtorjev, v operi pa je poskrbel, da
so zazvenela dela slovenskih in tudi manj znanih
poljskih in čeških glasbenikov. V Slovenijo je
pripeljal zveneča dirigentska imena in je zaslužen
za gostovanja velikih imen, kot so violinist Yehudi
Menuhin, pianist Arthur Rubinstein in Svjatoslav
Richter. Obenem je dajal vso možnost udejstvovanja
domačim dirigentom, komponistom in solistom.
Imel je posluh tudi za mlade dirigente, ki do takrat
še niso nastopali. Dal jim je možnost nastopanja
www.obcina-krizevci.si
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bodisi na mladinskih koncertih bodisi pri delu z
zborom. Zavedal se je, da je potrebno podpreti mlado
generacijo ustvarjalcev in poustvarjalcev. Zato
je pogosto dajal možnost nastopanja slovenskim
sodobnim skladateljem iz skupine Pro musica
viva. V Slovenski filharmoniji je bil zaslužen tudi
za prenovo koncertnega lista, ki je postal izčrpno
glasilo z raznovrstnimi članki in analizami, vanje
pa je vključil tudi novice iz glasbenega sveta. Na ta
način je list zapolnil publicistične vrzeli, povezal
izvajalce in poslušalce ter prevzel nalogo vzgoje
in izobraževanja. Tudi na ta način je filharmonija
je dosegla večjo prepoznavnost, povečala število
koncertov ter pritegnila precej več občinstva. Kot
vodja Opere je poskušal doseči tisto, kar je veljalo
za velike operne hiše: da repertoar teče dnevno
in predstave niso samo priložnostne. Dosledno je
vztrajal, da se na leto izvede kar 220 predstav, in sicer
7 opernih in 3 baletne premiere. Bil je mnenja, da se
lahko pevci in instrumentalisti lahko mojstrijo samo
s kilometrino, ki jo dobijo s ponovitvami predstav.
Po upokojitvi leta 1981 se je povsem posvetil
publicistični dejavnosti, s katero se je delno že
prej ukvarjal kot pisec kritik, esejev, komentarjev
h koncertnim listom in avtor uvodnih besedil k
notnim izdajam. Napisal je tudi monografiji Opera
in njeni mojstri (1963), za katero je istega leta prejel
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Levstikovo nagrado, in Pogled v glasbeno umetnost
(1964). Po upokojitvi se je posvetil pisanju o
interpretih, saj je to področje videl kot nezapolnjeno
vrzel v slovenski publicistiki. Leta 1983 je izšla
njegova knjiga o skladatelju Marjanu Kozini, potem
pa je izdal operno trilogijo, posvečeno nekaterim
najvidnejšim slovenskim opernim poustvarjalcem:
opernemu pevcu, pedagogu in organizatorju Juliju
Betettu (1990), dirigentu in skladatelju Mirku Poliču
(1995), dirigentu Niku Štritofu ter sopranistki Zlati
Gjungjenac (1999). Njegov stil pisanja je bil zelo
tekoč, pogovoren, živ in zanimiv ter zato prijeten za
branje.
Čeprav je v Prlekiji preživel le prvih šest let svojega
življenja, jo je vedno nosil v srcu in se je rad vračal v svoj
rojstni kraj. V svojem kompozicijskem ustvarjanju se
ni zmenil za moderne tokove, ampak je bil mnenja,
da mora biti glasba blizu malemu človeku. Bil je
praktičen človek. Kjerkoli je bil, je vzel tisto, kar se
je dalo uporabiti, in znal iz vseh razpoložljivih virov
ustvariti glasbo. Skozi vse življenje ga je spremljalo
ustanavljanje komornih zborov, za katere je pisal
skladbe. Svoji ljubi Prlekiji je poklonil uglasbitve
Prlek si je nekaj zmisla za moški zbor, Prleško suito
(svatbeno pesem) za ženski zbor in Prleško gostüvaje
za mešani zbor, kjer gre za priredbo ljudske Dere sen
jas mali bija.

OD VASI DO VASI

GRABE PRI
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toka vijugala sem in tja po poplavni ravnici. Čeprav
je večino leta razmeroma majhna reka oziroma večji
potok, se ji ob močnejših padavinah pretok poveča
in zato je nekoč pogosto poplavljala obsežne dele
dolinskega dna.

Avtor/foto: Maja Žalar

Grabe pri Ljutomeru (ali na kratko Grabe) so
razpotegnjeno naselje v širokem ustju Ščavniške
doline, in sicer vzhodno od umetno narejenega
Gajševskega jezera in severno od izliva potoka
Turje v Ščavnico. Ležijo na 180,8 m nadmorske
višine, površina pa znaša 2,02 km2. V naselju je 33
stanovanjskih objektov. Grabe imajo 123 prebivalcev,
ki se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom. V vasi je
trenutno deset šoloobveznih in sedem predšolskih
otrok. Vaški grb predstavlja potočni rak.

Grabe se kot Grabendorf v otokarskem
deželnoknežjem urbarju prvič omenja v letih
1265‒1267. V 19. stoletju, natančneje do leta 1848, so
Grabe pripadale lukavski graščini skupaj z Lukavci
in deloma Logarovci. Obstajajo zapisi, iz katerih je
razvidno, da so bile Grabe leta 1658 župnija, ki jo
je od zelo zadolženega grofa Gašperja Draškoviča
prevzel Tomaž Ignacij Maurer, cesarjev svetovalec
in tajni dvorni kancler, saj je želel pomnožiti
tamkajšnje graščinske dohodke. Grabendorf
najdemo tudi v zapisih iz leta 1900, ko so spadale
pod občino Schlüsseldorf (Ključarovci) in sodniški
okraj Lutenberg (Ljutomer).
Izgled Grab se je skozi zgodovino spreminjal, za
kar je zagotovo poskrbela reka Ščavnica, ki je bila
pred regulacijami značilna nižinska reka z majhnim
strmcem in počasnim tokom, tako da je v večjem delu

Ščavnica je zaradi regulacije in obsežnih melioracij
v 80. letih prejšnjega stoletja povsem spremenjena na
dolžini več kot 40 km. Nekdanje mokrotne travnike so
spremenili v njive in hkrati izvedli tudi komasacije,
s katerimi so tedanjo razdrobljeno zemljiško posest
združili v večje parcele. Takrat ni nihče razmišljal
o negativnih učinkih takih posegov na okolje in o
vrednosti mokrišč v Ščavniški dolini. Nastali so
sedanji obsežni njivski kompleksi, izginile so žive
meje in vijugaste struge potokov, posekali so večino
še preostalega gozda in iztrebili obvodno rastje. Od
nekdanje zavite struge Ščavnice je ostalo le nekaj
drobcev, namesto nje so izkopali povsem umetno
strugo z enoličnim trapezastim profilom, utrjenimi
brežinami, dolgimi protipoplavnimi nasipi tik ob
strugi in skromno obrečno vegetacijo.
S temi posegi je reka izgubila svojo nekdanjo ekološko,
gospodarsko in tudi krajinsko-estetsko funkcijo.
Čeprav ne gre zanikati pozitivnih gospodarskih
učinkov pridobitve novih površin za intenzivno
kmetijstvo, je današnja Ščavnica v srednjem in
spodnjem toku izrazito osiromašena in neprivlačna.
Četudi nekoč ni bila posebej bogata z vodo, je bilo
ob celotnem toku Ščavnice kar precej mlinov in
nekaj manjših žag; tudi na Grabah je deloval Šadlov,
kasneje Heričev mlin.
Gajševsko jezero, skozi katerega teče Ščavnica,
naj bi bilo po načrtih večnamenska akumulacija s
primarno nalogo zadrževanja poplavnih voda in
varovanja Ljutomera pred poplavami, poleg tega naj
bi služilo še povečevanju minimalnih pretokov reke,
ribištvu in tudi rekreaciji lokalnega prebivalstva.
Nastalo je leta 1973 z izgradnjo nasipa, s katerim so
zajezili Ščavnico.
Jezero se je v nekaj letih spremenilo v bogat vodni
habitat, saj so ga naselile številne ptice in druge
živalske vrste, brežine v zahodnem delu jezera pa je
www.obcina-krizevci.si
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zaraslo bujno obvodno rastje. V ostalem delu obdaja
jezero nekaj metrov visok nasip, poraščen zgolj s
travnim rastjem. V času normalnega vodostaja je
plitvo in zamuljeno s povprečno globino manj kot
3 m. Znano je predvsem kot največji in najbogatejši
ribolovni revir v okolici. Z ribolovnim režimom
upravlja Ribiška družina Ljutomer, ki vzdržuje del v
velikosti 10 ha kot ribji rezervat. V jezeru je veliko
rib roparic, krapov in somov.
Gajševsko jezero je zaradi ravninske lege in relativno
konstantnih vetrov priljubljeno tudi med surferji,
ki ob primernih vetrovnih pogojih množično
prihajajo iz vse Slovenije in tudi iz okoliških držav.
Sama voda je žal dokaj onesnažena, dodatno pa
je še preobremenjena z ribami, kopanje je zato
odsvetovano. Okrog jezera poteka zelo lepo urejena
peščena pot v dolžini 4 kilometrov, ki je obrobljena z
lesenimi deščicami.
Na Grabah so v register nepremične kulturne
dediščine vpisani štirje objekti:
• Domačija Slekovec, ki jo sestavljajo pritlična
podkletena hiša (datirana z letnico 1898) s
stebriščno vhodno lopo in gospodarskim
poslopjem.
• Domačijo Šoštarič predstavlja zidana in delno
podkletena visokopritlična stanovanjska hiša iz
leta 1916. Poleg stojita gospodarski poslopji iz
prve četrtine 20. stol. Domačija je bila leta 2011
obnovljena ‒ zamenjana je bila opečna strešna
kritina, obnovljena fasada in zunanje stavbno
pohištvo.
• Slavičev čebelnjak je tipičen Žnidaršičev
čebelnjak, postavljen leta 1905. Pročelje s panji
gleda na lokalno cesto in je delno opečne in
lesene gradnje. Ohranjeno je stavbno pohištvo in
prvotni leseni AŽ panji.
• Kapela s strešnim stolpičem je bila zgrajena
v zadnji četrtini 19. stoletja in je posvečena sv.
Družini. Po obnovi leta 2002 je postala prostor
za tradicionalno druženje vaščanov, ki poteka
drugo soboto v juniju, ko pri kapeli poteka sveta
maša in žegnanje. Takrat se vaščani zberejo ter
ob koncu družijo v gasilskem domu.
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Pomemben doprinos pri razvoju vasi ima gasilsko
društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1957. Gasilski
dom so začeli graditi leta 1979. Za njegovo gradnjo so
društvu takrat podarili zemljišča Matija Žalar, Marija
Kosi in Anton Štuhec. Člani društva in ostali vaščani
so bili zagnani za delo, imeli so veliko delovnega
elana z eno samo željo, da bi gasilski dom čim prej
postavili pod streho, kar se je uresničilo leta 1981. Po
letih dodatnega dela (urejanje notranjosti, dozidava
garaže, urejanje okolice, asfaltiranje dvorišča …) so
julija 1992 svečano otvorili gasilski dom.
Prostovoljno gasilsko društvo Grabe je močno
povezano z vasjo, kajti pri vsaki hiši je gasilec oziroma
gasilka. Leta 2008 se je občina Križevci prijavila na
razpis za pridobitev sredstev EU – projekt programa
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razvoja podeželja za obnovo večnamenskih stavb
skupnega pomena. S temi sredstvi smo obnovili
streho, pri čemer smo salonitne plošče zamenjali s
pločevinastimi, zamenjali pa smo tudi okna in vrata.
Naslednje leto je bila obnovljena oziroma prebarvana

GLAS OBČINE

fasada, menjana so bila tudi garažna vrata. Ves čas
investicije je bilo vloženega ogromno prostovoljnega
dela vaščanov. Tako je naš vaško-gasilski dom
pridobil sedanjo podobo.

www.obcina-krizevci.si
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Besedilo: člani vaškega odbora Iljaševci | Foto: arhiv vaščanov

Leta 1418 je vas prvič omenjena pod imenom Egelstorff.
Med letoma 1432 in 1434 zasledimo poimenovanje
Lutenvverde, pozneje tudi Iglesdorf in Ilgtsdorf. Ime
je nastalo po osebnem imenu Ilija ali Ilijaš.

2. februarja 1441 je cesar Friderik III. med drugim
kot dedni delež podelil celo vas Iljaševci Ortolfu
in njegovima sorodnikoma Viljemu in Juriju. Leta
1445 je imela vas že 24 hiš. Leta 1821 je bilo v vasi
39 hiš, 209 prebivalcev, od tega 112 žensk. Imeli so
39 konjev, 62 krav in 10 čebeljih panjev. Dajatve so
dajali gospoščinama v Negovo in Ormož. Središče
dajatev in zemlja, ki so jo lahko odslužili, je bilo v tej
vasi. Zanimivo je, da je bila v vasi cesarsko-kraljeva
postaja za osemenjevanje živali (v večini konjev).
Leta 1937 zasledimo že 60 hiš in 270 prebivalcev.
Vas leži na nadmorski višini 187 metrov sredi
Murskega polja ob cesti Ljutomer‒Radgona.
Sestavljena je iz dveh delov: obcestnega in gručastega.
V vasi so trije zaselki: Rožič, Finedika in Gradec.
Nekoč se je del vasi imenoval Kralovci, središču vasi
pa še danes pravijo Ves.
Grb vasi predstavljata gospod in gospa v majhni
www.obcina-krizevci.si

hiški, ki sedita za mizo in predeta čas. Predenje časa
je precej zapleteno in le malokdo pozna pravila igre.
Nekoč so vaščani bili mnenja, da se jim nikamor ne
mudi, saj so imeli v Iljaševcih vedno dovolj časa.
V zapisih kulturne dediščine zasledimo:
Kamniti kip svetnika sv. Frančiška Ksaverija stoji na
stopnjevanem stebru, ki se oži proti vrhu. Postavili
so ga leta 1899 v spomin na nesrečo. Stoji na polju,
severovzhodno od središča vasi. Pri hiši številka 48,
pri odcepu za Kokoriče ob cesti Križevci‒Radenci,
stoji kip Marije z detetom na zemeljski krogli,
postavljen na steber z opečnatim podstavkom. Steber
je okrašen s svetopisemsko reliefno figuraliko. Kip
je zaščiten s pločevinasto strešico. Znamenje je bilo
postavljeno leta 1819. Pri hiši številka 7, na južnem
delu vasi, stoji neogotska vaška kapela z zvonikom
nad vhodnim delom. Zgrajena je bila leta 1871,
prenovljena 1879 in 1921 ter nazadnje 2009. Na
zunanjem delu so slepe niše poslikane s svetniki.
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Domačijo Štuhec sestavljajo pritlična hiša z bogato
fasadno profilacijo in pravokotno nanjo postavljen
niz gospodarskih poslopij. Hišo z letnicama 1818/19
na vhodnem portalu pokriva opečna dvokapnica s
podaljšanim napuščem; ohranjena je lončena peč
iz 1888. Domačiji Skuhala in Farkaš sta sestavljeni
iz pritličnih podkletenih hiš s sedemosno fasado in
stebriščnih vhodnih lop s poudarjenim timpanonom,
kriti z dvokapno opečno streho ter več gospodarskih
poslopij. Zgrajeni sta bili proti koncu 18. oziroma
v začetku 19. stoletja. V vasi stojita še obnovljena
lesena križa družin Simonič in Weiss.
Glavna dejavnost vasi, s katero so se vaščani
preživljali, je bilo kmetijstvo. Pretežno so se ukvarjali
s poljedelstvom in živinorejo. Pred drugo svetovno
vojno je začela delovati kovačija v Finediki. Delo
na kovačiji Antolin je potekalo od zore do mraka,
podkovali so konje in obdelovali železne predmete.
Po drugi svetovni vojni je pričela delovati tudi žaga.
Tesarstvo in žaga Žilavec je bilo ustanovljeno z
namenom obdelave lesa za izgradnjo gospodarskih
poslopij in hiš. Obe dejavnosti sta dajali delo
vaščanom, da so lažje preživljali svoje družine.
Kmetje v vasi so si vedno priskočili na pomoč pri
težkih opravilih, kar je ostalo v navadi vse do danes.
Vas pa se je sčasoma tudi gospodarsko in obrtniško
razvijala.
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Leta 1971 je Vlado Skuhala starejši v vasi ustanovil
prvo podjetje za izdelavo, servis in prodajo svinčenih
akumulatorjev, ki so služili za zagon motorjev
traktorjev in avtomobilov. Danes se to podjetje
imenuje Kovopron. V prvi mehanični delavnici za
popravilo kmetijske mehanizacije je od leta 1984
marljivo delal Anton Lasbaher iz zaselka Finedika.
Danes vas šteje 72 hiš, med katerimi so nekatere
starejše in obnovljene, druge pa na novo zgrajene
in naseljene z mladimi družinami. Na vasi imamo
kar dve dejavnosti za vzdrževanje in popravilo vozil,
in sicer Avto Frč Franc Kosi in Avtoservis Miran
Skuhala.
Podjetje za izdelavo objektov iz naravnih materialov
Mitos, je znano v Sloveniji, produkte pa izvažajo tudi
v tujino. Podjetje Bals, Andrej Sedej, se ukvarja z
montažo železnih konstrukcij za namene kmetijstva.
Splošna mehanična dela opravlja Janez Farkaš, ki
skrbi za popravilo in prodajo kosilnic, motornih
žag in ostalega orodja za sečnjo in urejanje okolice.
Osebje gostinskega lokala Taxi bar Frč pa poskrbi za
okrepčilo mimoidočih.
Danes ljudje še vedno obdelujejo zemljo. Z živinorejo
se ukvarjajo manjše kmetije, večje so zaradi služb
večinoma opustili. Živino redijo predvsem za lastne
www.obcina-krizevci.si
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potrebe. Večji dobrobit vasi predstavlja kmetija
Simonič, družinska kmetija večjega obsega. Gre
za kmetijo, ki je ohranila celovit del kmetijstva,
živinoreje, mlečne proizvodnje, pitanja goveda,
strojnih dejavnosti in poljedelstva. Kmetija Petovar
pa se je iz živinorejske preusmerila v vinogradništvo
s trženjem kakovostnih in vrhunskih belih vin pod
imenom Škrget vino.
V vasi se nahajata tudi počitniško-nastanitvena
objekta v sklopu Jeruzalem resorts.

obraslo z iglavci in zavarovano z ograjo. Nahaja se na
polju vzhodno od vasi.
Skozi leta se je podoba vasi spreminjala z rušenjem
in gradnjo novih objektov. Z izseljevanjem in
priseljevanjem mladih družin se je spreminjala tudi
struktura prebivalstva. Skupno število prebivalcev je
191, od tega na veliko veselje precej otrok, ki bodo
ohranili vas pri življenju. Tako je v vasi 14 predšolskih
otrok, 22 jih obiskuje OŠ Križevci, 6 srednjo šolo,
Tina Petek pa zaključuje magisterij germanistike.

Objekt Iljaševci 9 predstavlja lepo urejen in opremljen
gasilski dom. Gasilstvo se je v vasi pričelo leta 1893
z ustanovitvijo Prostovoljnega gasilskega društva
Iljaševci. Ustanovljeno je bilo z razlogom požarnega
varstva nekoč predvsem slamnatih hiš ob železniški
progi Ljutomer–Gornja Radgona. Gasilsko društvo
je v svoji 128-letni zgodovini zgradilo dva gasilska
domova. Prvi dom s stolpom za lociranje požarov in
sušenje cevi so zgradili ustanovitelji v sedišču vasi ter
ob ustanovitvi kupili gasilski vprežni voz, leta 1928
pa prvo motorno brizgalno. Leta 1974 je bil zgrajen
današnji gasilski dom z garažo in dvorano, ki služi
članom in občanom za druženje in razne prireditve.

Najstarejši vaščan je Južek Štuhec, ki pri svojih 89-ih
letih še vedno vozi avto in skrbi za kmetijo ter njeno
okolico.

Objekt hišna številka 63 predstavlja lovski dom
lovske družine Križevci, ob katerem se nahajata
dva ribnika ter obora za vzrejo fazanov. Območje je

Vir informacij: Ivan Fras prof. zgodovine, arhiv
kulturne dediščine, zapisi pratike Iljaševci, spomini
starejših občanov.
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Vas je komunalno urejena s kanalizacijo.
Telekomunikacijsko infrastrukturo predstavlja
optična povezava. Del vasi ima novo vodovodno
omrežje. Leta 2020 je bil porušen in na novo zgrajen
most čez melioracijski potok Murica, ki povezuje
zaselek Finedika z drugim delom vasi. V zadnjih
letih so se Iljaševci s pomočjo občine s posodobitvijo
infrastrukture ter izboljšanjem socialnega razmerja
razvili v sodobno in lično urejeno prleško vasico.

KMETIJSTVO
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Avtor: Jasmina Paldauf | Foto: arhiv družine Paldauf in Prlekija-on.net Ljutomer

V soboto, 4. 9. 2021, je na naši eko kmetiji Paldauf v
Vučji vasi potekal Dan odprtih vrat. Za ta poseben
dan smo se pripravljali že več mesecev. Pri pripravah
je sodelovalo kar nekaj ljudi, pri končni izvedbi pa so
nam na pomoč priskočili tudi dobri prijatelji, za kar
se jim posebej zahvaljujemo.
Pripravili smo zanimiv program, ki se je začel
že zjutraj. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno.
Obiskovalci so na stojnicah spoznavali in okušali
ponudbo vrhunskih lokalnih pridelovalcev, iz naših
ekoloških izdelkov BeEko pa je dobrote pripravljal
tudi kuharski mojster Bine Volčič.
Na okrogli mizi o povezovanju kmetijstva in turizma
so sodelovali nekdanja kmetijska ministrica mag.
Aleksandra Pivec, predsednica Zveze slovenske
podeželske mladine Anja Mager, kuharski mojster
Bine Volčič, koordinator za ekološko kmetovanje
na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota
Alojz Topolovec, vinar ter partner in dobavitelj
blagovne znamke BeEko Zvonko Škrget ter lastnik

ekološke kmetije Igor Paldauf. Poslušalci smo
ugotovili, da le s skupnimi močmi in sodelovanjem
lahko dosežemo vrhunske rezultate in si med seboj
pomagamo pri delu, nasvetih, prodaji ... Obiskovalci
so si lahko ogledali tudi kmetijo in obiskali trgovino
BeEko, kjer prodajamo ekološke izdelke pod lastno
blagovno znamko in tudi izdelke drugih lokalnih
ponudnikov. Celotno dogajanje je še dodatno
popestrila glasba zasedb KUD Muzika Križevci in
D.A.S. Trio, vse navzoče pa je pozdravil tudi župan
občine Križevci mag. Branko Belec.
Takšne in podobne dogodke bomo organizirali tudi
v prihodnje in tako ljudem ponudili možnost, da nas
pobližje spoznajo.

www.obcina-krizevci.si
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so sirup iz vrtnic, domače pite in čatni. V sadjarstvu
Ficko v Rogašovcih je bil kmeticam predstavljen
postopek izdelave marmelad, žganja in likerjev.
Izdelki so bili na voljo tudi za degustacijo. Zaključek
strokovne ekskurzije je potekal v gostilni na Jasi v
Bodoncih, kjer je bila ponujena odlična prekmurska
kulinarika.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Članice društva kmetic Križevci-Veržej so septembra
šle na strokovno ekskurzijo po Prekmurju. Ogledale
so si podeželsko čokoladnico Passero v Tešanovcih,
se seznanile s procesom izdelave pralin in ob tem
degustirale čokolade z dodanimi sestavinami iz
Prekmurja (mak, ajda, jurka). Pot so nadaljevale
na Goričko, kjer so se v Lončarovcih z lokalnim
turističnim vodnikom sprehodile po poti po
Močvari, pripravili pa so jim tudi degustacijo sokov
ter destilatov lokalnih ponudnikov. Seznanile so se
s floro in favno ter znamenitostmi občine Moravske
Toplice. Kot zanimivost je bilo povedano, da so
vaščani sami s prostovoljnim delom izdelali učno
pot, po kateri vodijo turiste. Naslednja postojanka so
bili Stanjevci, kjer so se kmetice seznanile s procesom
vzgoje, liofilizacije in predelave vrtnic. Degustirale
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Strokovna ekskurzija z ogledom primerov dobrih
praks je dobra iztočnica za morebitne poslovne ideje
naših članic.

GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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V
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES,
registriranih 244 enot poslovnega
registra (stanje na dan 30. 11. 2021), od tega je bilo v obdobju od 1. 1. - 30. 11. 2021 19 novoustanovljenih:
Novoustanovljene
2
0
12
0
1
1
3
19

Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava

Skupaj

jo med

SLOVENIJA
Pomurska regija

119.453

6.930

5,8

4.240

247

5,8

101

10

9,9

, samostojni podjetniki pa s 508

Registrirane
44
0
94
3
7
63
33
244

10 podjetij, ki se na podlagi
2016 - 2020
a podjetja (HRP).

spletni strani AJPES.

-1.103

neto podjetnikovim dohodkom.

Zbrane informacije o poslovanju
lahko preverite
na povezavi https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Informacije, informacije o stanju poslovnih subjektov v Poslovnem
registru Slovenije
https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila#b169.
Prav tako si lahko na spletni strani

letno

o posa

. Po pooblastilu

https://www.ajpes.si/jolp/

NAPOTKI GOSTITELJEM OB PREHODU V NOVO LETO
https://www.ajpes.si/novica/Napotki_gostiteljem_ob_prehodu_v_novo_koledarsko_leto_2022_?id=503

–

povezavi

.
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turizma. Delodajalci iščejo nove sodelavce, predvsem
tiste s strokovnimi znanji, ki pa jih na Zavodu
nimamo.

Avtor: Jelka Jež

Razmere na trgu dela v letu 2021 so bile kljub
epidemiji še naprej ugodne v primerjavi z letom
2020. Podatki za konec leta 2021 kažejo, da se je v
Območni službi Murska Sobota, ki pokriva Pomurje,
brezposelnost v primerjavi z letom 2020 znižala za
29,7 %.Prav tako se je znižala v vseh ostalih delih
Slovenije, vendar manj kot v Pomurju, in sicer za
24,4 %.
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini
Križevci je bila konec novembra 2021 6,3 %, kar je
manj kot v Pomurju, kjer je bila stopnja 8,6 %, in
prvič tudi manj kot v celotni Sloveniji, kjer je stopnja
brezposelnosti 6,7 %. To je zgodovinsko nizka stopnja
brezposelnosti, saj tako malo brezposelnih oseb še
nismo imeli prijavljenih.
V decembru je bilo na Zavodu prijavljenih 99 občanov
občine Križevci, ki so iskali zaposlitev. Kar 54,5 %
prijavljenih je žensk, večina prijavljenih je v starosti
50‒59 let in 30‒39 let. Dolgotrajno brezposelnih oseb
je 40,4 %. Te osebe so na Zavodu prijavljene več
kot eno leto in imajo različne ovire, zaradi katerih
so na trgu dela težje zaposljive. 15,2 % je iskalcev
prve zaposlitve in 33,6 % invalidov, za katere je
na trgu dela premalo delovnih mest. Izobrazbena
struktura občanov je sledeča: 27,3 % prijavljenih ima
osnovnošolsko izobrazbo, poklicno izobrazbo ima
30,3 % oseb in 28,3 % srednjo strokovno izobrazbo.
Z visokošolsko izobrazbo je prijavljenih 14,1 % oseb.
Stanje na trgu dela v občini Križevci je zelo ugodno,
saj se število na zavodu prijavljenih iskalcev zaposlitve
zmanjšuje. Smo v času, ko so zaposlitvene možnosti
največje predvsem na področju kovinarstva,
gradbeništva, prevozništva, storitvenih dejavnostih,
elektroinštalacij, različnih montaž ter gostinstva in
www.obcina-krizevci.si

Brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu za
zaposlovanje RS, zato nudimo možnost pridobivanja
dodatnih znanj za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
na trgu dela v okviru programov aktivne politike
zaposlovanja, kot so različni tečaji, vključujejo se
lahko tudi v programe usposabljanja na delovnem
mestu in v delovni preizkus. Prav tako imajo
delodajalci možnost, da ob zaposlitvi brezposelnih
oseb pridobijo subvencije za nove zaposlitve.
Vse dodatne informacije najdete na spletni strani
www.ess.gov.si ali jih pridobite na Zavodu RS za
zaposlovanje.

041 346 582
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MALO

Avtor: mag. Tjaša Kos

Občina Križevci vsako leto razpisuje nepovratna
finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva. Za leto 2021 so bila preko razpisa
na voljo sredstva v okvirni višini 35.000,00 EUR
(proračunska postavka 4029001 Spodbujanje razvoja
malega gospodarstva). Pravna podlaga za vsakoletni
razpis je Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje
podjetništva v občini Križevci.
Sredstva lahko upravičenci prejmejo za dva namena:
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti,
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja.
Upravičenci za namen A so samostojni podjetniki,
mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo
na območju občine Križevci, ki na tem območju
investirajo v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu
bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega
procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Upravičenci za namen B so samostojni podjetniki,
mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo
poslovne enote na območju občine, osebe, ki so bile
brezposelne in prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod
RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v občini
Križevci in opravljenim programom usposabljanja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kovoprom, d. o. o.,
Ključavničarstvo JDJ, Denis Čuk, s. p.,
Vald, d. o. o.,
Gostilna in picerija Šadl, Manfred Vreča, s. p.,
Pogrebna dejavnost in cvetličarna Hiacinta,
Dušan Bratuša, s. p.,
Gostilna Zorko, Dušan Zorko, s. p.,
Lepotni studio KULT, Petra Mlinarič Jager, s. p.,
Montaža in popravila, Primož Škrget, s. p.,
Munera, d. o. o.,
Kozmetične storitve, Timea Štagar, s. p.,
Habitus, Podjetje za ekologijo in ekonomiko v
kmetijstvu, d. o. o.,
Računalniške rešitve Rajkom, Rajko Veršič, s. p.

Seveda so za oba namena določeni pogoji. Posamezni
vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo za
posamezni namen. V okviru posameznega namena
lahko vlagatelj prejme največ 4.000 € za namen A in
največ 2.000 € za namen B.
V podjetju Kovoprom, d. o. o., so sredstva z razpisa
prejeli prvič:
»V družinskem podjetju Kovoprom, d. o. o., iz
Iljaševcev 6a nadaljujemo 50-letno tradicijo prodaje
in servisa akumulatorjev, izdelave destilirane vode,
akumulatorskih klem in še nekaterih artiklov. Ker
je dobavitelj odkovkov za akumulatorske kleme
racionaliziral proizvodnjo, smo se odločili, da
bomo pri njem kupovali samo polizdelek, dokončno
obdelavo pa bomo opravili sami v svoji delavnici.
V ta namen smo kupili osemglavni vrtalni stroj, ki
nam omogoča hitrejšo obdelavo polizdelka v končni
izdelek. S tem smo znižali strošek nabave, kar
pomeni, da kupci niso občutili spremembe cen, kajti
pri nas je pomembno, da je izdelek kakovosten za
konkurenčno ceno. Zahvaljujemo se Občini Križevci
za sofinanciranje nabave stroja in s tem za pomoč pri
razvoju našega podjetja.«

Na razpisu, ki je bil objavljen novembra 2021, so
sredstva prejeli:
• RP MASIVA, d. o. o.,
• CORNUS, d. o. o.,
• Matic Prelog, s. p.,
• Žaga bar, Helena Markovič, s. p.,
www.obcina-krizevci.si
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nič in počasi zgradil delavnico, zaposlil prve delavce
… Leta 2003 pa smo ustanovili podjetje, s katerim
uspešno poslujemo še danes.«

Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: osebni arhiv Denisa Čuka

Tudi v naši občini je veliko registriranih podjetij.
V skladu z zakonodajo so to lahko delniške družbe,
družbe z omejeno odgovornostjo ali samostojni
podjetniki. Velikost podjetij je različna, še bolj
raznolika je dejavnost, ki jo podjetja opravljajo.
Seveda so v naši sredi podjetniki, ki izstopajo.
Podjetniki, ki so stopili iz cone ugodja in se lotili
izzivov. Teh namreč v podjetništvu ne manjka.
Tokrat bomo predstavili mladega podjetnika Denisa
Čuka, ki je ostal v družinskem podjetju. To je bila
modra odločitev, podjetje se širi, zaposluje čedalje
več delavcev. Denis Čuk je z veseljem odgovoril na
nekaj vprašanj.
Kakšni so vaši začetki? Kdaj je bilo podjetje
ustanovljeno?
Denis Čuk: »Naši začetki segajo v daljno leto 1986, ko
je oče ustanovil lastno podjetje. Pričel je praktično iz

www.obcina-krizevci.si

Kdaj ste se odločili, da ostanete v domačem
podjetju? Ali je bila to težka odločitev?
Denis Čuk: »Da bom ostal v domačem podjetju, sem
se odločil leta 2012. Do takrat sem bil namreč ob
svojem podjetju zaposlen kot konstruktor v enem
izmed večjih podjetij. Odločitev je bila enostavna, saj
so se nam začeli odpirati novi posli in treba je bilo
posodobiti strojni park z novo tehnologijo oziroma
novimi stroji, da bi lahko ostali konkurenčni. Tako
smo do danes nabavili več novih varilnih aparatov,
CNC stružnici, CNC vertikalni center in še bi lahko
naštevali. Naročnike imamo iz vseh koncev Slovenije,
nekaj tudi iz Avstrije in Srbije.«
Kdaj ste postali direktor? Ali je to prineslo kakšne
spremembe?
Denis Čuk: »Direktor sem postal, takoj ko sem začel
z delom doma. To je prineslo kar nekaj sprememb,
saj imamo mladi drugačen pogled in razmišljanje kot
starejši. Treba se je prilagajati trgu in slediti novim
trendom.«

GOSPODARSTVO IN TURIZEM

Zakaj ste se odločili širiti podjetje? Ste dolgo iskali
lokacijo?
Denis Čuk: »Z nakupom novih strojev se nam je
pojavila prostorska stiska ter potreba po močnejši
priključni moči elektrike. Sedež podjetja pa je na
lokaciji, ki ne dopušča možnosti širitve. Lokacijo smo
iskali v domačem okolju oziroma čim bližje sedežu
podjetja. Tako smo v neposredni bližini preko dražbe
kupili delavnice s poslovnimi prostori, tako da sedaj
delo opravljamo na dveh lokacijah. Pomembno je
namreč, da imamo dovolj prostora, in da smo ob vse
večjem obsegu dela dobro opremljeni z najnovejšo
opremo, saj bomo le tako lahko v bodoče kakovostno
izvedli dela in zadovoljili stranke.«
Kakšen je vaš moto?
Denis Čuk: »Ne obžaluj tistega, kar si naredil, obžaluj
tisto, česar nisi naredil.«

GLAS OBČINE

nas uspešno opravila prakso tudi dva dijaka. Ključ do
zadovoljstva zaposlenih ni samo finančna nagrada,
ampak tudi odnos do zaposlenih. Pri nas so zaposleni
kot družinski člani.«
Kakšni so načrti za prihodnost?
Denis Čuk: »Načrtov za prihodnost je veliko, saj
bi potrebovali še nov CNC upogibni stroj. Radi bi
razširili skladiščne prostore, smo pa tudi v začetni
fazi pridobivanja certifikata standarda kakovosti ISO
9001. Naročniki se namreč vedno bolj zavedajo pomena
kakovosti in od dobaviteljev pogosto pričakujejo, da
so izdelki in storitve skladni z najvišjimi standardi.
Zato je naslednji smiseln korak našega podjetja
vpeljava omenjenega certifikata.«

Kaj storiti, da bodo zaposleni zadovoljni?
Denis Čuk: »Trenutno nas je zaposlenih deset, glede
na neprestano rast obsega poslovanja pa načrtujemo
v letošnjem letu zaposlitev vsaj še dveh delavcev,
saj smo tik pred tem, da nam dobavijo nov laserski
rezalnik za razrez pločevine. V zadnjem letu sta pri
www.obcina-krizevci.si

49

50

GLAS OBČINE

GOSPODARSTVO IN TURIZEM

Avtor/foto: mag. Tjaša Kos

Dubaj je mesto presežkov, imajo največji okvir
za sliko, najvišjo zgradbo, največji nakupovalni
center na svetu … Izjemna arhitektura novih v
nebo segajočih zgradb je dih jemajoča, tudi plaže
so izjemne. Številnim turistom, ki obiščejo to
destinacijo, so namenjene predstave z droni in
številne druge atrakcije. Mnogo Slovencev in Prlekov
je že obiskalo Dubaj, vse več ljudi pa trenutno tja
prihaja tudi poslovno ‒ zaradi razstave Expo 2020,
ki poteka od oktobra 2021 do konca marca 2022.
Zaradi pandemije so jo namreč prestavili za eno
leto.
Za poslovneže so na voljo najrazličnejše predstavitve
in promocije v paviljonih držav, ki sodelujejo.
Slovenija se je na Expo 2020 prijavila med prvimi
šestimi državami, zato ima tudi ekskluzivno
lokacijo. Predstavlja se pod geslom: Slovenia. Green
and Smart Experience, s čimer poudarja trajnostno,
sodobno in ustvarjalno plat našega značaja.
Svetovno javnost nagovarja z zgodbami, ki govorijo
o edinstvenem prepletu neokrnjene narave, znanja,
inovacij in prebojnega gospodarstva.
Slovenija v Dubaju simbolizira zeleno srce Evrope
in obiskovalce nagovarja z avtentičnimi podobami
in vrhunskimi multimedijskimi predstavitvami, ki
jih ponesejo v tiste kotičke naše dežele, na katere
smo še posebej ponosni. Na vsakem koraku jim
nudimo dobre razloge za odkrivanje Slovenije in
delitev sporočil, ki bodo svet prihodnosti zagotovo
spreminjala na bolje.
Slovenski paviljon ponazarja lebdečo zeleno oazo
na vodni gladini, s čimer je avtor paviljona želel
izpostaviti slovensko modrost, inovativnost in
energijo. Paviljon pa ni prepričal le organizatorjev,
www.obcina-krizevci.si

deležen je bil tudi pozornosti mednarodne
arhitekturne javnosti in med drugim oktobra 2019
prejel posebno omembo v kategoriji razstavnih
prostorov na Architecture Masterprize. Postavljen
je na 1550 m2 velikem razstavnem prostoru v
tematskem sklopu trajnost in se ponaša z odlično
lego v neposredni bližini enega od treh vhodov
na razstavo. V paviljonu so izpostavljeni trije
elementi, ki Slovenijo najbolj zaznamujejo: voda,
ki je vir življenja, vitalnosti, pretoka materialov in
idej; narava, ki povezuje zemljo z univerzumom,
znanjem in inovativnostjo ter predstavlja zeleno
in čisto srce Slovenije ter inovativnost, ki jo na
paviljonu predstavlja ogromen leseni senčnik,
naš ščit in zavetje, ki je po svoji konstrukciji in
izvedbi pravi tehnološki izum z močno slovensko
identiteto. Privlačno zasnovana zunanjost paviljona
ponazarja slovenski gozd. Po obodu objekta iz
lesene konstrukcije je nameščeno rastlinje, ki je v
času razstave s pomočjo inovativne tehnologije,
ploda slovenskega znanja, ves čas ustrezno hlajeno
ter vlaženo in obiskovalcem nudi blagodejno
osvežitev. Inovativnost slovenskega gospodarstva
predstavlja kot sito oblikovana streha objekta iz
slovenskega lesa. Vhod je spuščen v zemljo in
v celoti obkrožen z vodo, s čimer je obisk v njem
prijeten in osvežujoč. Paviljon je zasnovan kot
pametno okolje, ki obiskovalcem omogoča virtualni
obisk in izkušnjo prihodnosti z uporabo naprednih
digitalnih rešitev. Notranjost objekta je opremljena
z napredno zasnovanimi LCD površinami na stenah,
stropu in tleh prostorov, ki omogočajo impresivne
predstavitve slovenskih zgodb in presežkov. S
svetlobnim utripanjem v ritmu bitja srca pa paviljon
obiskovalce nagovarja že od daleč in jih vabi na
čustveno spoznavanje s Slovenijo.
Ogledala sem si 14 paviljonov najrazličnejših držav,
med njimi sta me najbolj navdušili Slovenija in
Rusija, ki je z neverjetno predstavitvijo izpostavila
znanost in človeške možgane. Skozi ekrane, ki
imajo na drugi strani glave nekaterih živali, lahko
preverimo, kako te živali vidijo okoli sebe in kako
zaznavajo ljudi. Koncept Portugalske je podoben
našemu, Združene države Amerike pa so izpostavile
svoje uspehe v vesolju. Dotaknemo se lahko delca

GOSPODARSTVO IN TURIZEM

lune, vidimo maketo s površjem Marsa in repliko
sonde Rover Perseverance, ki je februarja 2021 po
dobrih šestih mesecih pristala na Marsu. Zares
navdušujoča izkušnja.

GLAS OBČINE

Sicer pa je bil moj obisk tudi poslovne narave, saj
v slovenskem paviljonu v restavraciji ponujajo tudi
naš suhi šipon in praksa je potrdila teorijo, da je
Dubaj, trenutno pa predvsem razstava Expo 2020,
mesto številnih poslovnih priložnosti.

Denis ČUK s.p.
www.kljucavnicarstvo-cuk.si

www.obcina-krizevci.si
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Avtor: Miran Ros | Foto: mag. Tjaša Kos

Čakanje je načeloma obratno sorazmerno s
potrpljenjem. Dalj časa čakamo, manj potrpljenja
premoremo, čeprav je potrpljenje tudi v soodvisnosti
z objektom čakanja. Eno je, če smo nekoč na zmenku
nekoga čakali tudi debelo uro in več brez težav,
drugo pa, če v nedeljo zjutraj kupiš sveže zapečene
žemlje in ravno pred tabo ‘zašteka’ blagajna.
Potrpežljivost v prvem primeru je bistveno drugačna
kot pri blagajničarki, ki se na vse pretege trudi v nekaj
drobnih minutah vzpostaviti povezavo in zaračunati
teh par žemljic, vmes pa še poslušati nezadovoljnega
in nepotrpežljivega kupca – kralja.
Pisalo se je leto 2008, ko je bila izgrajena pomurska
avtocesta. Regionalni cesti R1 s pododseki od
Vučje vasi do Križevcev ter R2 iz Žihlave proti
Lukavcem sta se rešili kamionskih tovorov
gradbenega materiala in tako tudi mednarodnega
tranzita. Predvsem regionalna cesta od Lukavcev
čez Logarovce in Berkovce proti Žihlavi je utrpela
močne poškodbe vozišča. Večkrat smo romali na
pristojno Ministrstvo s fotografijami poškodovane
ceste v žepu in s prošnjami, da se naj cesta sanira
oziroma izvede rekonstrukcija vsaj podobnega
standarda, kot je cesta skozi Vučjo vas (po kateri je
svojčas dnevno peljalo tudi do 5.000 tovornjakov).
Vztrajanje, po domače tečnarjenje, na Ministrstvu
za promet s strani Občine Križevci je pripeljalo do
tega, da so si pristojni cesto ogledali. Takrat smo
dobili namig, naj Občina naroči in plača izdelavo
projektne dokumentacije za celotno traso ceste od
Lukavcev do Berkovcev. Pripravljeni projekti naj bi
bili v državnem načrtu razvojnih programov prej
uvrščeni v petletno plansko obdobje in tako bi se
čakalna doba za izvedbo bistveno skrajša.
Pravi izziv je bil ta državni projekt vključiti v
takratni proračun Občine Križevci. Na kratko,
Občina Križevci bi posodila denar državi za izdelavo
www.obcina-krizevci.si

projektov, le-ta pa bi nam naj ta vložek priznala ob
izgradnji ceste, ko mora Občina svoj del investicije
sama financirati. Ni šlo za malo denarja, saj so
stroški projekta predstavljali kar četrtino neto
investicijskega dela takratnega proračuna Občine
Križevci. »Prej bom papež v Rimu, kot vam uspe
to zrihtati,« je bil eden izmed komentarjev vidnega
lokalnega politika. Občina je projekte naročila,
plačala in jih zložila na dobre tri metre polic arhiva.
Potem pa smo čakali, da projekt uvrstijo v državni
poračun, tam nekje po letu 2011. Pa smo čakali v letu
2012, takrat je bilo treba projekt prvič posodobiti
in spet smo čakali nekaj let. Leta 2017 je bilo treba
ponovno popraviti dokumentacijo in še enkrat leta
2018. Vse fascikle dokumentacije s popravki smo
pridno zlagali na police arhiva. Tako smo sedaj na
dolžini petih metrov.
V tem času je vzdrževalec cest celo na več odsekih,
ki so bili predvideni za novogradnjo, preplastil cesto
z novo asfaltno prevleko. Tudi papež Benedikt XVI.
je v tem času odstopil in tako smo imeli papeža v
odstopu in zdaj aktualnega papeža Frančiška. V vsej
tej agoniji in čakanju mi je misel ušla na takratne
besede znanca, da bo on prej papež, kot se bo uredila
cesta skozi Lukavce. Skoraj bi podlegel tem preroškim
besedam, ko se je le začelo premikati. Začeli so
odmerjati traso za odkup zemljišč za izgradnjo
nove ceste, kolesarske poti, hodnika za pešce, javno
razsvetljavo ‒ cesta kot se šika za nekaj desetletij v
prihodnosti.
Pred nami je bil, tako kot leta 2008, zopet velik
izziv, kako državi pomagati, da od občanov odkupi
potrebno zemljo, po kateri se bodo vozili kolesarji
ali sprehajali pešci. Nekaterim je to pomenilo nekaj
10 kvadratnih metrov, drugim le košček zemlje, pa
vendar je tudi ta košček treba odkupiti, preden se
začne gradnja. Velik problem, pardon izziv ‒ danes
namreč ni problemov, so samo izzivi ‒ je med drugimi
predstavljal tudi lastnik/ca zemljišča, ki so mu
odmerili parcelo za odkup širine manj kot pol metra
in dolžine slabih 5 metrov. Po trikratnem obisku pri
lastniku se je zadeva le uspešno zaključila in država
je tako uspela odkupiti vsa potrebna zemljišča.

IZ NAŠIH VASI
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»Potrpljenje je božja mast, a gorje tistemu, ki se maže
z njo!«
Po potrpežljivem 14-letnem čakanju smo dočakali
leto 2022, ko se bo izgradnja omenjene ceste pričela
po fazah, najprej od Lukavcev do križišča Ključarovci
- Grabe. Človek težko verjame, da bo res tako, še
manj, da je bil izvajalec del izbran že v prvem krogu
brez ene same pritožbe in revizije postopka oddaje
javnega naročila. Še pred časom so pogoste tovrstne
pritožbe na izbore skoraj predstavljale nacionalni
šport, saj pravzaprav ni bilo državnega projekta, na
katerega ni bila podana pritožba, posledično pa se je
cel postopek zavlekel še za kakšno leto.
Izgradnja ceste od Lukavcev do Berkovcev z vso
pripadajočo infrastrukturo, s pločniki, kolesarsko
potjo, traktorsko cesto in javno razsvetljavo, bo
bistveno spremenila izgled Ščavniške doline.
Ščavniška dolina je že sedaj lepa, po izgradnji pa bo
še lepša, samo potrpeti bo treba še malo. To smo pred
dvajsetimi leti doživeli prebivalci Murskega polja, ob
rekonstrukciji R1 od Križevcev do Vučje vasi, pozneje
ob izgradnji pomurske hitre ceste in še ostalih cest
po občini, kjer so bili ob obnovljenih cestah na novo
zgrajeni pločniki ter javna razsvetljava.

Letak - Murska Sobota - Uporaba telefona - njihov fail - 28. 4. 2020.indd 1

Vprašanje, ali je »posojanje« občinskega denarja
državi leta 2008 pripomoglo, da se bo gradnja ceste
pričela »že« leta 2022, ali bi se začela še pozneje
ali prej, sedaj ni na mestu, mogoče je to ena izmed
novih božjih skrivnosti, na katere ni odgovora. Z
gotovostjo pa lahko trdim, da ne bo tretjega papeža
iz naše občine, kajti projekt se že izvaja, žal pa tudi
omenjeni znanec ni dočakal izgradnje ceste.

28. 04. 2021 09:14:16
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VRTEC IN ŠOLA

Avtor/foto: Jasmina Belec

pa zelo močne čeljusti, s katerimi lahko prav močno
ugriznejo. Kasneje so otroci tudi likovno ustvarjali
in nastali so zelo lepi izdelki.

Jeseni smo v kombinirani skupini otrok, starih od
enega do šest let, spoznavali živali v džungli. Ena
izmed njih je bila tudi želva. Deklica Zala nam je
povedala, da jih imajo doma in tako so imeli otroci
možnost želve spoznati tudi v živo, saj jih je njena
mama prinesla v skupino in nam o njih povedala
veliko zanimivosti ‒ kako doma zanje skrbijo, kje
jih imajo, kako prezimujejo, s čim se prehranjujejo,
kako ločimo želve moškega in ženskega spola.
Spoznali smo razliko med kopenskimi in vodnimi
želvami, ogledali smo si zelo majhne in malo večje
želve. Predvsem pa nas je zanimalo vprašanje, ali
imajo želve zobe. Ugotovili smo, da jih nimajo, imajo

Avtor/foto: Jasmina Belec

Pod strokovnim vodstvom plavalne šole Delfin smo
v novembru organizirali štiridnevni plavalni tečaj za
otroke od 5 do 6 let, ki z letom 2022 vstopajo v šolo.
Strokovne delavke v vrtcu se zavedamo velikega
pomena plavanja v predšolskem obdobju, predvsem
prilagajanja na vodo in stika z njo. Zgodnji začetki
plavanja imajo veliko pozitivnih učinkov na
psihofizični razvoj otroka in krepitev ostalih področij
otrokovega razvoja, mišičevja, srčno-žilnega sistema
in dihal. Voda predstavlja za otroke novo okolje, v
katerega jih vaditelji privadijo postopno in preko
igre, saj je osnovni cilj vseh dejavnosti v okviru
plavalnega tečaja v največji meri zadovoljstvo otroka
v gibanju, spoznavanju sebe, približanje elementov
zgodnjega učenja plavanja, navajanje na vodo in
sproščeno gibanje v njej ter odpravljanje morebitnega
strahu pred vodo. V tečaju se otroci postopoma učijo
vseh potrebnih korakov do popolnega plavanja, tako
nekateri naredijo tudi prve samostojne plavalne
www.obcina-krizevci.si

zamahe. Ker poteka učenje v glavnem v manjših
skupinah, je vse veliko bolj zabavno; otroci se
učijo drug od drugega, posnemajo različne tehnike
plavanja in prilagajanja na vodo, hkrati pa jim je
omogočen tudi individualni stik z vaditelji. Poleg
veščin plavanja razvijajo tudi veščine samostojnosti
(pri preoblačenju, skrbi za svoje stvari) in varno
gibanje ob, na in v vodi, kar predstavlja pomemben
vidik preventive pri prepričevanju nesreč.

VRTEC IN ŠOLA
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agregat, predstavitev gašenja s peno in prikaz
nudenja prve pomoči. Otroci so se lahko preizkusili
v spretnosti brizganja z vedrovko, najpogumnejši pa
so prijeli za čisto pravo gasilsko cev.
Avtor: Renata Slavinec Berden | Foto: arhiv vrtca Križevci

Po sklepu ravnateljice OŠ Križevci Vasilije Stolnik
je bila 20. oktobra 2021 izvedena evakuacija vaja v
vrtcu Križevci. Evakuacijo so izvedli zaposleni vrtca
v skladu z evakuacijskim načrtom. Predpostavka vaje
je bil požar v vrtčevski kuhinji. Namen vaje je bil
prikaz postopkov, ki jih morajo izvesti zaposleni ob
evakuaciji otrok v primeru požara ali druge nesreče
v stavbi vrtca.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Boreci,
Kokoriči, Križevci in Vučja vas so našim najmlajšim
predali veliko zanimivih informacij in jim omogočili
izkušnjo, ki se jim je gotovo vtisnila v spomin.
Verjamemo, da bomo lahko veliko navdušenih
otrok videli tudi v matičnih gasilskih društvih v
vrstah pionirjev, kjer se delajo prvi koraki na poti do
usposobljenih gasilcev.

Po vklopu alarma smo zaposleni vse otroke evakuirali
na zbirno mesto, kjer sta nam podpredsednik GZS
Milan Antolin in poveljnik GZ Križevci Miran Ros
predstavila vse pomembne ukrepe, ki jih moramo
izvesti zaposleni v primeru požara, in nas opozorila
na nepredvidljive situacije. Pomembna sta čas
evakuacije, poznavanje evakuacijskih poti in izhodov,
odgovornosti in naloge zaposlenih ter varnost pri
evakuaciji. Na parkirišču smo si ogledali opremo
gasilskega avta, zaščitna oblačila gasilcev, električni
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Avtor: Renata Slavinec Berden | Foto: arhiv vrtca Križevci

Prometna vzgoja je nekaj, kar raste skupaj z otrokom.
Med vsakdanjim prihodom v vrtec se njegovo
vključevanje v promet še poveča. Starši in ostali
odrasli nikoli ne smemo pozabiti, da smo njihov prvi
in največji zgled.
Otroci so manjši kot odrasli, zato ne vidijo čez
parkirane avtomobile ali zabojnike za smeti. Pri hoji
in teku še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo
težave v prometu zaradi postopnosti zaznavnega in
spoznavnega razvoja. Odgovornost odraslih je, da
poskrbimo za njihovo varnost in jih učimo varnega
ravnanja v prometu.
Trije oddelki našega vrtca so se jeseni priključili
programu Varno v vrtec in šolo. Z aktivnim učenjem
preko igre so usvajali spretnosti in znanja, ki jim
bodo v veliko pomoč, da se bodo lažje in bolj varno
znašli v prometu.

Letak - Murska Sobota - Varnostni pas - njihov fail - 28. 4. 2020.indd 1
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čebelah, o medu, o medvedkih, se igrali gibalne igre,
sestavljanke in druge didaktične igre na to temo.
Razvrščali smo zdravo in nezdravo prehrano in živila.
Podrobno smo spoznali vsa živila tradicionalnega
slovenskega zajtrka: maslo, med, mleko, kruh,
jabolko, jih poimenovali in se pogovarjali o njihovem
izvoru.
Avtor/foto: Sonja Stolnik

V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo
v novembru ob različnih in zanimivih dejavnostih
otrokom predstavili, kako pomembno je uživanje
doma pridelane hrane in kako pomembno je
kmetijstvo pri pridelavi hrane. Na različne načine
smo razlagali pomen čebelarstva, spoznavali čebele
in njihov produkt – med. Poslušali smo zgodbo
Čudežna skleda medu, si ogledali posnetek lutkovne
predstave, ki so jo pripravile strokovne delavke,
okušali različne vrste medu, se učili novih pesmic o

Avtor/foto: Melita Karas

V jesenskem času smo v skupini 2‒3 let izvajali
projekt z naslovom Moj medvedek v vrtcu. Izhajali
smo iz pravljice o radodarnosti in prijateljstvu
Čudežna skleda medu.
Pravljica je bila dobra motivacija za številne spontane
in vodene dejavnosti, ki so sledile. Opazovali
in prepoznavali smo medvede v knjigah in na
fotografijah, iz koščkov blaga smo ustvarili medveda
in ga razstavili pred igralnico, v medvedjem kotičku
smo sestavljali medvedka po delih, iskali pare in
spoznavali barve. Medvedu Jaku smo s pomočjo
odpadnega materiala naredili brlog in ga povabili
na medvedji piknik. Kljub temu da smo ga naučili
razločevati hrano na zdravo in nezdravo, se je
najedel sladkarij, tako da je moral nujno k zdravniku.
Potolažili smo ga s petjem medvedjih pesmic. Ko je

ozdravel, pa smo od veselja z njim zaplesali medvedji
ples. Na sprehodu k bližnjemu čebelnjaku smo
ugotovili, da čebele spijo in da ni medu, čebelice in
panj smo si zato izdelali kar iz jesenskega listja. Na
srečo so nam med prinesli lokalni čebelarji, tako da
smo se v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka
posladkali tudi z njim.
Domišljijska igra je v tem starostnem obdobju zelo
pomembna, saj otroci neprisiljeno napredujejo
na govornem, socialnem in tudi ostalih področjih
razvoja.
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Avtorici: Simona Žižek, Jasmina Belec | Foto: arhiv vrtca Križevci

Tako kot je botra Jesen septembra obiskala našo
deželo, je obiskala tudi naše otroke v vrtcu.
Ob polni košari jesenskih dobrot in slikah so otroci
poslušali skrivnostno jesensko pravljico, se igrali ter
prepevali in plesali ob zvokih flavte in kitare. Na
igrišču vrtca so se igrali z listjem in ga barvali. Tako
nas je botra Jesen popeljala v prelep barvit jesenski
čas.

DECEMBER
Avtor/foto: Simona Žižek

December, ki je za otroke prav poseben, čaroben,
nas je hitro zapustil in nam prinesel novo, upanja
polno leto. Pustil nam je čar veselih dogodivščin
in posebnih prijateljskih trenutkov. Čarobnost
decembra smo z otroki doživljali preko zgodbic in
glasbe. Spoznali so, da niso pomembni le klasični
okraski, ampak prav posebni: ljubezen, svetloba,
sreča, razumevanje, mir, sočutje …
Izdelovali smo novoletno dekoracijo, prebirali
palčkova pisma z idejami in željami, okrasili božično
smrečico in prižgali lučke, likovno smo ustvarjali,
zadišalo je po peki parkljev in piškotov, pripravili pa
smo tudi čajanko z domačimi zeliščnimi čaji. Tako
smo odštevali dneve do prihoda Božička.
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Avtor/foto: Melita Karas

Zima nam vsako leto prinese obilico inspiracij za
prijetna raziskovanja, spoznavanja, doživetja in
igro v vrtcu. Žal nam letos ni naklonila snega, ki
so ga otroci nestrpno pričakovali, zato smo si zimo
ustvarili kar sami, in sicer iz odpadnega materiala. V
začetku januarja nas je obiskala babica Zima, ki nam
je na igriv način predstavila ta letni čas.
Odgovarjali smo na vprašanja, kaj delajo živali pozimi,
kako se moramo obleči za mraz, kako nastanejo
ledene sveče, zakaj sneži … Značilnosti zime smo
spoznavali preko izkustev in igre ter jih prepletali z
ostalimi področji. S pomočjo pesmice Pozimi zunaj
je hladno smo spoznavali zimska oblačila in se učili
postopnosti pri oblačenju. Poslušali smo zimske
zgodbice in si ob tem bogatili besedni zaklad. Otroci
so preko izkustev in doživetij sodelovali, spraševali
in raziskovali. Razreševali so vprašanja, ki so se jim
ob pravilni spodbudi porajala, in se tako učili.

motorične sposobnosti: ravnotežje, koordinacijo,
kondicijo in odrivne moči. Spodbujajo zdravo
tekmovalnost in poštenost, ob tem pa se otroci
zabavajo in tkejo nova prijateljstva.
Avtor/foto: Tadeja Virag

Starši, strokovni delavki in otroci oddelka 4‒5 let so
na popoldanski jesenski delavnici ustvarjali talne igre
(Ristanc, Biba s števili, Labirint, Polž, Pisana stopala,
Dinozaver idr.). To so igre, ki smo se jih nekoč igrali
tudi sami in prav je, da ne gredo v pozabo.
Talne igre spodbujajo h gibanju prav vse generacije,
pripomorejo k umiritvi otrok z vedenjskimi motnjami,
omogočajo sprostitev, zabavo in kakovostno
preživljanje prostega časa na svežem zraku.
Pripomorejo k spontanemu učenju barv, števil in črk,
spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost. Razvijajo
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: Nada Vajs Vidnar | Foto: arhiv OŠ Križevci

Od 6. do 11. 12. 2021 je v okviru mednarodnega
projekta Erasmus+ z naslovom »Flipped Classroom
for Students from Students« potekalo učno gostovanje
v irskem mestu Templemore na šoli Lady’s Secondary
Sphalo Templemore.
V projektu sodelujemo učitelji in učenci iz petih
držav, in sicer šola Neue Mittelschule iz Kohfidischa
v Avstriji, ki je tudi nosilka projekta, bolgarska šola
Peyo Yavorov iz Varne, irska šola Lady´s Secondary
School Templemore, IC Anna Frank iz Agrigenta na
Siciliji in Osnovna šola Križevci iz Slovenije. Projekt
ima IKT učne cilje, saj učenci snemajo, oblikujejo in
montirajo težje učeče učne vsebine za svoje sošolce in
zanamce. Le-te se izbirajo glede na rezultate anket,
ki jih rešujejo 13- in 14-letni učenci na sodelujočih
šolah.
Na Irskem so učenci v heterogenih skupinah iz
različnih držav pripravljali učne posnetke, jih
zmontirali v priljubljenih aplikacijah in predstavili
na gostujoči šoli. Učitelji smo posnetke naložili
na splet, poleg tega smo opremljali učne portale
projekta, pomagali učencem in oblikovali sprotno
dokumentacijo, ki je del vsakega projekta.
Gostitelji so nam pripravili precej aktivnosti v
popoldanskem času, kjer smo spoznali njihovo
kulturo, odprtost in ponos, ki ga gojijo do svojih
korenin. So narod, ki ima izredno kombinacijo
sobivanja z naravo in sodobne tehnologije. Na vsakem
koraku smo bili deležni tudi božičnega vzdušja, ki nas
je zasvojilo. Okrašen je bil že vsak kotiček, ob prihodu
v Dublin celo letališka steza.
Učenca Tilen Leskovar in Luka Oskomič iz 9. razreda
ter mentorici Nada Vajs Vidnar in Alenka Kajtna
Zorko smo se domov vrnili z novimi izkušnjami na
www.obcina-krizevci.si

projektni in osebni ravni. Učni videoposnetki so že
dostopni na učnem kanalu YouTube, novi kraji in novi
prijatelji pa so nas bogato obogatili na osebni ravni.
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Učenci naše šole so bili v projekt aktivno vključeni in
gostoljubni do gostov. Zaradi pandemije učenci zadnji
dve leti niso bili deležni aktivnosti, ki obogatijo učni
proces, tudi ekskurzije so bile odpovedane, zato je
bilo gostovanje dodana vrednost in obogatitev v tem
šolskem letu.
Avtor: Katja Koroša | Foto: Arhiv OŠ Križevci

Osnovna šola Križevci je vključena v mednarodni
projekt, v okviru katerega smo od 11. 10. 2021 do 15.
10. 2021 gostili dvanajst učencev in šest učiteljev iz
Avstrije, Irske in Italije. Mobilnosti sta se udeležila
tudi ravnatelja iz Avstrije in Italije. Žal učitelji in
učenci iz Bolgarije zaradi situacije s Covid-19 niso bili
prisotni. Z njimi smo istočasno izvajali mobilnost na
daljavo, zato so tudi oni opravili vse zadane cilje in
obveznosti.
Tema projekta je Flipped classroom from students for
students. Vse aktivnosti v Sloveniji so bile vezane na
temo projekta, in sicer ustvarjanje logotipa, zbiranje
video materiala in delavnica montiranja. Izvedli
smo tudi popoldansko ekskurzijo po Pomurju in
celodnevno ekskurzijo na Bled in v Ljubljano.
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Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: arhiv Glasbene šole Ljutomer

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je bila
ustanovljena leta 1927. Od časa njene ustanovitve do
danes je šola vzgojila vrsto glasbenikov, ki so postali
mojstri, virtuozi, ustvarjalci in pedagogi, priznani v
Sloveniji in izven nje. Že vrsto let v prostorih Osnovne
šole Križevci deluje dislocirani oddelek.
Stanislav Lašič, ravnatelj: »Dislocirani oddelek v
Križevcih je bil ustanovljen že leta 1958. V prvem
obdobju delovanja ni bilo primernih prostorov,
saj je oddelek doživljal vse mogoče selitve in
preobrazbe, preden je v letu 1984 z lastno učilnico
in kadrovsko številčnejši obstal v dozidani osnovni
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šoli. Število instrumentov, ki se jih je poučevalo
v Križevcih, je občasno variiralo, v glavnem pa v
novejšem obdobju, odvisno od šolskega leta, poteka
pouk naslednjih instrumentov: klavir, harmonika,
violina, violončelo, klarinet, saksofon, trobenta,
pozavna in nauk o glasbi. V šolskem letu 2021/22
na dislociranem oddelku v Križevcih poučuje sedem
učiteljev. Vsi učenci, ki se pričnejo učiti določen
instrument, lahko svoje glasbeno izobraževanje
končajo na dislociranem oddelku. Učenci od 4. razreda
se vključujejo tudi v komorno igro in orkestre šole ali
mladinski pevski zbor. Pouk teh predmetov učenci v
večini obiskujejo na matični šoli v Ljutomeru. Vseh
učencev na individualnem pouku je 228 zaradi
sistemizacije MIZŠ, ki nam določa maksimalen vpis
učencev v vsakem šolskem letu. Vpis učencev na
dislociranem oddelku v Križevcih v zadnjih desetih
letih variira, vpisanih je med 32 in 48 učencev, kar
je odvisno od šolskega leta. Prizadevamo si, da bi
pridobili še več učencev iz OŠ Križevci. Zavedamo
se, da prav v današnjem času glasba in ples mlado
osebnost sproščata in napolnita s pozitivno energijo.
Dobro počutje, občutek kompetence, ki ga otroci
pridobivajo med ustvarjanjem, pa pozitivno vpliva
na otrokovo samopodobo.«
Vizija glasbene šole in zaposlenih
je želja posredovati glasbo
mladim rodovom, ki izhaja iz
preteklosti in je hkrati temelj, da
v sedanjosti delajo kakovostno
in odgovorno ter v prihodnosti
dosežejo vrh in cilj. Šola pomeni
življenje, rast in razvoj. Mladi se
želijo javno dokazovati, prilagajati
in se nenehno spopadati z novimi
izzivi. Šola želi spodbujati in krepiti
glasbeno izobraževanje mladih ter
dosegati konkurenčnost zavoda v
smislu inovativnosti in kakovosti
pouka, odprtosti ter sodelovanja v
kulturnem prostoru na lokalnem
nivoju, na nivoju države in v
mednarodnem prostoru.

KULTURA

DECEMBER
Avtor: Silva Duh | Foto: Milena Rajh

V nedeljo, 12. 12. 2021, so v Kulturnem društvu
Križevci pri Ljutomeru v okviru tradicionalne
prireditve Čarobni december pripravili koncert
Ljutomerskega okteta, ki so se s svojimi čudovitimi
vokali predstavili z ljudskimi in božičnimi pesmimi.
Večina pesmi, ki so jih zapeli, je širšemu občinstvu
manj znana, zato jih ponovno obujajo in jih s tem jih
ohranjajo pred pozabo.

GLAS OBČINE

Njihovi gostji Selma Franov in Marinka Prelog, ki
sestavljata Duo Bèročka, sta obiskovalce očarali z
ubranostjo, globino, razponom, hkrati pa z milino
in nežnostjo svojih interpretacij. Predstavili sta
pesmi z njune prve zgoščenke z naslovom Ljubav se
ne trži, kjer je zbranih 24 prleških, prekmurskih in
medžimurskih pesmi, ki sta jih zbirali na terenu in
govorijo o ljubezni skozi ženske oči.
Delovanje in dosežke gostov je predstavila
Veronika Kos, ki je prireditev tudi povezovala.
Ob poslušanju nas je prevevala misel, da bi morali
tudi doma, posebej ob praznikih, ohranjati več
slovenske pesmi, jo približati svojim otrokom in
večkrat skupaj zapeti. Koncert je bil lep uvod v
predpraznične in praznične dni.
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Ljubljani in drugih slovenskih krajih nastopili z
branjem poezije.

Avtor: Silva Duh | Foto: Milena Rajh

V soboto, 28. 8. 2021, smo v Kulturnem društvu
Križevci pri Ljutomeru gostili pesnika Dejana
Aleksića iz Kraljeva v Srbiji in pesnico Lindo Mario
Baros iz Pariza, ki sta se udeležila tudi 25. festivala
Dnevi poezije in vina na Ptuju. Tam je gostovalo kar
35 pesnic in pesnikov iz 20 držav, ki so na Ptuju, v

Dejan Aleksić je glavni in odgovorni urednik založbe
v Kraljevu, poleg zgodb za otroke in mladino,
izmed katerih so nekatere postale del obveznega
šolskega branja, piše tudi dramska besedila in pesmi
predvsem za odrasle.
Linda Maria Baros se je z družino preselila v
Pariz, ko je bila stara 16 let, in se šele takrat začela
učiti francoščine, danes pa poučuje francosko
književnost tudi na univerzi Sorbonne Nouvelle.
Pesnika sta prebrala nekaj svojih pesmi, prevode je
brala Silva Duh, z gostoma pa se je pogovarjala mag.
Tjaša Kos. Za glasbene užitke na violini je poskrbela
12-letna Katarina Prašiček iz Veržeja. Ob koncu
pogovora je Daša Horn predstavila vinogradništvo
Horn in njihova vina, povezanost vina in poezije.
Zunaj pred galerijo župnije, kjer je prireditev
potekala, pa so bila njihova vina na voljo tudi za
pokušino.
Kot je dejal Dejan Aleksić, poezijo bere le malo ljudi,
vendar so ti posebni in z globljim razumevanjem
sveta znotraj in zunaj človeka. Poezija je umetnost,
ki nas notranje bogati in dovolj je, da preberemo eno
pesem na dan in jo nosimo s seboj.

Obvestilo Pošte Slovenije o novi pogodbeni pošti
V Pošti Slovenije se že dlje časa soočamo s pomembnimi spremembami, ki so posledica popolnega
odprtja trga poštnih storitev, spremenjenih življenjskih navad, razvoja informacijske tehnologije
ter racionalizacije poslovanja podjetij. Navedene spremembe so povzročile, da se obseg storitev na
poštah zmanjšuje ter se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki posameznim poštam ne omogoča
več ohranjanja obstoječega načina delovanja. Tako bomo v pogodbeno pošto v začetku aprila
2022 preoblikovali pošto 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Nova pogodbena pošta 9242 Križevci pri Ljutomeru, ki jo bo vodil izbrani pogodbeni izvajalec
Sferaplastik d. o. o., Ptujska cesta 8, 2270 Ormož, bo na isti lokaciji začela poslovati 1. aprila 2022,
ko bo s poslovanjem prenehala sedanja pošta.
www.obcina-krizevci.si

Sferaplastik d. o. o.
Križevci pri Ljutomeru 3 b
9242 Križevci pri
Ljutomeru
Delovni čas:
• ponedeljek in sreda:
13.00 - 18.00
• torek in četrtek:
8.00 - 14.00
• petek: 8.00 - 13.00
• sobota: zaprto

DRUŠTVENI UTRIP

Avtor: Rajko Veršič | Foto: Danijel Lesničar

V sredini januarja je v Križevcih potekalo sklepno
dejanje v usposabljanju kandidatov za gasilca
operativca. Operativni gasilec je oseba, ki sme
izvajati naloge zaščite in reševanja pri nesrečah,
izpolnjevati pa mora tudi določene pogoje; v prvi
vrsti sta to strokovna usposobljenost in psihofizična
sposobnost za opravljanje operativnih nalog.
Tokratni tečaj je v več vidikih poseben. Začetek
usposabljanja sega v čas pred epidemijo, s
teoretičnim delom smo namreč pričeli v januarju
2020. Za nadaljevanje smo se odločili šele jeseni
lanskega leta, ko smo pod strogimi PCT-pogoji lahko
zagotovili varno usposabljanje tako za kandidate kot
tudi za inštruktorje in pričeli s praktičnim delom
usposabljanja, ki je potekal izmenično od oktobra
do decembra. Kljub temu da je od teoretičnega dela
preteklo že več kot leto in pol, so tečajniki svoje
znanje brez večjih težav nadgradili pod mentorstvom
izkušenih gasilskih inštruktorjev.

GLAS OBČINE

Ves trud je bil poplačan v soboto, 15. januarja 2022,
ko so kandidati stopili pred izpitno komisijo, ki jo
je imenovala Gasilska zveza Slovenije. »Najdaljši«
tečaj za operativnega gasilca je uspešno zaključilo
kar 28 kandidatk in kandidatov, kar je v tem času
svojevrsten uspeh.
Gasilska zveza Križevci se zahvaljuje predavateljem,
inštruktorjem in predstavnikoma Gasilske zveze
Slovenije za uspešno izvedbo tečaja in zaključnih
izpitov.
Največje spoštovanje pa gre seveda kandidatkam in
kandidatom, ki so vztrajali dve leti in usklajevali
prosti čas, študijske in/ali službene obveznosti ter se
na koncu pred izpitno komisijo izkazali z odličnim
znanjem. Čestitamo in – dobrodošli med križevskimi
operativci, katerih število se je povečalo na 280!

www.obcina-krizevci.si
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Avtor: Sara Zamuda | Foto: Foto Berke

Gasilska zveza Križevci je organizirala tabor gasilske
mladine, ki je potekal med 13. in 16. avgustom 2021
v boreškem gasilskem domu. Tam so uredili prostor
za prenočevanje ter vse potrebno za dejavnosti po
programu tabora, velik del športnih aktivnosti pa so
izvajali v Termah Banovcih.
Tabora se je udeležilo 79 mladih gasilcev in 11
mentorjev. Po prihodu je sledil spoznavni večer,
razdelitev v skupine in dodelitev imen, izdelali smo
zastave, vsak dan pa smo se tudi kopali v Termah

Banovci. Na taboru je bilo veliko poučnih tematik in
aktivnosti. Gasilska mladina je v času tabora opravila
tečaj za pionirja 1 in pionirja 2, spoznala delo in
opremo gasilcev, osnove postroja, upoštevanje povelj,
izpostavili smo tudi temo preprečevanja požarov.
Poskrbljeno je bilo za zabavni program, saj so se
taborniki udejstvovali tudi v športnih in družabnih
igrah, tako da so jim štirje dnevi brez računalnika,
tablice in mobilnega telefona hitro minili.
V taboru je bila obvezna tudi vsakdanja rutina;
dan smo pričeli z jutranjo telovadbo, postrojem in
dvigom zastave, nato pa smo poskrbeli za pestrost
dogajanja. Tako se je med drugim predstavila ekipa
nujne medicinske pomoči Ljutomer in razkazala
reševalno vozilo ter pokazala temeljne postopke
oživljanja; obiskali so Kinološko društvo Križevci,
kjer so jim predstavili ukaze in način šolanja psov ter
agility. Gasilci so za mladino organizirali palačinke
party in disko na prostem. Tabor prinaša veliko
sproščene energije in veselja, gotovo tudi nekaj, kar
bodo otroci kot izjemno lep spomin ponesli s seboj
v odraslo dobo. V GZ Križevci se zavedajo da je
najboljša naložba ‒ naložba v mladino.
V času tabora so se jim pridružili ali jih pozdravili
predsednik GZ Križevci Denis Čuk, poveljnik GZ
Križevci Miran Ros, podpredsednik GZ Slovenije
in častni poveljnik GZ Križevci Milan Antolin,
častni predsednik GZ Križevci Dragotin Rakuša in
predsednik komisije za mladino GZ Križevci Andrej
Weis.

V začetku junija smo na državnem gasilskem
tekmovanju za leto 2020, ki je bilo zaradi
koronavirusa prestavljeno v letošnje leto, dosegli
najboljšo uvrstitev doslej med ekipami pionirjev iz
GZ Križevci. Ker nam na dan tekmovanja zaradi
vremenskih razmer ni uspelo izpeljati presenečenja,
ki smo ga pripravili za mlade »vučenske« gasilce,
smo svojo obljubo izpolnili pozneje.
Avtor: Rajko Veršič | Foto: arhiv PGD Vučja vas
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S pomočjo sosednjih društev, ki so nam za en dan
prijazno odstopili gasilske kombije, smo udeležence
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državnega tekmovanja (pa tudi nekdanje tekmovalce)
odpeljali na Celjsko kočo, kjer so lahko uživali v
pustolovskem parku.
PGD Vučja vas se iskreno zahvaljuje ekipi hotela
Celjska koča, donatorjem, staršem, ki nam zaupajo
svoje otroke in s tem pripomorejo k odličnim
rezultatom našega društva, udeležencem tekmovanja
(ekipi mladincev in ekipi pionirjev), predvsem pa
starejšim mladincem, ki so bili člani enot na izbirnih
tekmovanjih, vendar tokrat zaradi starostne omejitve
niso več imeli priložnosti nastopiti.
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Prav slednji so nesebično vzeli pod okrilje svoje
mlajše gasilske tovariše in jim pomagali do
zavidljivega rezultata. Nič ni lepšega kot sproščeno
druženje otrok vseh starostnih skupin. V PGD Vučja
vas smo izredno veseli, da nam zadnja leta uspeva
nekaj, kar je v današnji družbi na žalost že redkost
– da mladina vsaj za nekaj časa odloži telefone in se
ob večerih raje odpravi na naše igrišče ob gasilskem
domu.
Tudi tokrat gre posebna zahvala mentorjema, ki že
vrsto let skrbita, da imajo mladi priložnost spoznati
zdravo tekmovalnost in določeno mero discipline.
A. Kristjan Horvat in Matej Šek sta najbolj zaslužna,
da smo že nekaj let zapored stalni udeleženci velikih
gasilskih tekmovanj. Za naše tekmovalce nista samo
mentorja, ampak se znajdeta tudi v vlogi motivatorja.
V prostem času pripravljata progo in opremo, zato je
vsaka vaja opravljena z odliko.
Z gasilskim pozdravom - NA POMOČ!

www.obcina-krizevci.si
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Miha Lubi, Tomaž Mohar in Barbara Kus, vsak po
svojih najboljših močeh. Sledila je faza počitka,
v kateri se telo regenerira in si nabira novih moči,
konec novembra pa smo že začeli s pripravami na
novo sezono, saj je med prvomajskimi prazniki že
planirana nova tekma v Grazu.
Avtor: Denis Hofman | Foto: osebni arhiv Denisa Hofmana

Triatlon je šport, ki povezuje tri discipline, ki ena
brez druge ne zmorejo. Povezujejo se in tako sestavijo
v celoto – cilj, ki je najpomembnejši. Za rekreativne
triatlonce je najpomembnejše prečkati ciljno črto, če
smo ob tem zadovoljni tudi z osvojenim časom, pa še
toliko bolje. Triatlon v Sloveniji postaja vedno bolj
popularen, seveda pa ta vzdržljivostna preizkušnja
zahteva veliko energije, delovnega elana, časa in
volje. V Sloveniji je veliko triatlonskih tekem, najbolj
poznana tekma v tej seriji pa se odvija na Havajih.
Na tekmo Ironman Slovenia sem se pripravljal tudi v
sezoni 2020, a so jo konec julija odpovedali. Priprave
na tekmo 2021 pa so se začele takoj po novem letu.
Treningi so potekali vsakodnevno, v zimskih mesecih
je bilo več teka, kolesarjenja na sobnem trenažerju
in plavanja, kasneje je sledilo veliko prekolesarjenih
kilometrov po Prlekiji, Jeruzalemu in okolici. Ob
obilici sreče z vremenom so tudi tekaški in plavalni
treningi potekali po planu.
Tekma se začne odvijati v Kopru na mestni plaži
s plavanjem na 1.900 m do Žusterne in nazaj. Po
plavanju in hitrem preoblačenju sledi nadaljevanje s
kolesom. Za triatlonske tekme je malce neobičajno
to, da je kolesarska proga precej hribovita, saj na
90 km s kolesom narediš še dobrih 1.300 višinskih
metrov razlike. Kolesarska pot poteka iz Kopra preko
Italije na hrib Črni Kal in se po razgibanem terenu
vrača v Koper. Po menjavi kolesarskih čevljev za
tekaške copate sledi še mali maraton oziroma 21 km
teka, trasa pa poteka iz Kopra do Izole in nazaj.
Priprave na tekmo so potekale brez težav, tako sem
bil tudi s končnim rezultatom zadovoljen. S kolegi,
s katerimi smo skupaj trenirali, smo uspeli doseči
zavidanja vredno formo. Pomagali so mi predvsem
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: Sara Vaupotič | Foto: arhiv Športne zveze Križevci

V nedeljo, 12.9.202,1 je v Radencih potekalo 9.
občinsko prvenstvo občine Križevci v tenisu.

foto: SkloStudio

Končni rezultati tekmovanja so bili naslednji:
1.mesto: JANEZ PUSTINEK (Križevci),
2.mesto: RENATO VUNDERL (Iljaševci),
3.mesto: MITJA POČIČ (Grabe),
4.mesto: DEJAN HERIC (Boreci).
Vsem tekmovalcem čestitamo in jim želimo obilo
športnih dosežkov v prihodnje!

www.obcina-krizevci.si
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•
•
•
•
•
Avtor/foto: KRZS

Za nami je 31. kasaški derbi in dobili smo novega
zmagovalca in rekorderja slovenskih hipodromov. To
je s časom 1:16,9 postal Prime MS. Po treh drugih in
enem tretjem mestu v največji rejski dirki slovenskega
kasaštva je svoj prvi lovorjev venec osvojil 32-letni
Mitja Slavič iz Ključarovcev. Mitja je tako že tretja
generacija slavne družine Slavič, ki se lahko pohvali
z zmago v derbiju. Sam je sicer pred dvema letoma
že osvojil madžarski derbi, ampak kot je povedal na
žrebu številk, ima slovenski večjo vrednost.
Na derbiju smo videli dvanajst kasačev dvanajstih
rejcev:

www.obcina-krizevci.si
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Dear Abby (Impeto Grif - Dinica) - Darja T.
Dolinšek,
Rio Flora (Friction - Rio Vista Vita) - Tomaž
Lavrenčič,
Palattin (El Nino - Petrana Lobell) - Franc Novak,
Marion Mark (SJ’s Photo - Manisha Vita) - Jože
Sagaj,
Prime MS (Turbo Sund - Principessa Ovi) – Mitja
Slavič,
Malvazija B Tomažič (Impeto Grif - Meina) Branko Tomažič,
Joky (Friction - Jo HV) - Maša Habjan,
Lord Of The Night (Classic Photo - Lady Luna) Rene Hanžekovič,
Evita MP (Impeto Grif - Evita P) - Milan
Prašnikar,
Thor (Always King - Tadolina Alca) - Alen Luzar,
Donald (Lariss - Dabina) - Blaž Babnik,
Bonaparte Peški (Napoleon - Basic) – Janez
Dolinšek.

Po štartu sta s pozicij 4 in 5 v vodstvo dirke prešla
dva izmed njih – Prime in Marion. Mitja Slavič je s
Primom ubral silovit tempo in osmerica kasačev mu
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je le s težavo sledila. Blizu sta ostala le Janko Sagaj
in Viktor Dolinšek. Ko se je Dolinšek z Dear Abby
približno na polovici približal vodilnima, je Marion
Mark zapeljal ob bok Primeu. Tam je vztrajal vse do
ciljne črte, kjer je ostal »prekratek« za približno pol
dolžine. Konja sta derbi pretekla v rekordnem času
-Prime se je kot prvi spustil pod mejo 1:17,0, Marion
pa jo je izenačil. Novi rekord slovenskih derbijev
torej znaša 1:16,9. Le približno dve dolžini za njima
je v cilj pritekla Dear Abby in s časom 1:17,5 postala
najhitrejša kobila slovenskih derbijev vseh časov. Vsi
trije so tekli hitreje od prejšnjega rekorda derbijev, ki

GLAS OBČINE

sta ga skupaj držala Dakot, zmagovalec leta 2013, in
Luther King, zmagovalec leta 2016.
Dan derbija je bil tako znova praznik slovenske
kasaške reje, rejcev, voznikov in ostalih, ki se
trudijo za dobrobit slovenskega kasaštva. Več tisoč
obiskovalcev v teh posebnih časih in razmerah je
vsekakor dosežek, ki ga velja izpostaviti, saj spominja
tudi na tiste najboljše prireditve v Stožicah, če
izpostavimo samo 2013 in 2015, ko se je na derbiju
zbralo 5000 in več gledalcev. Vsekakor čestitke in
zahvala organizatorju.

Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec in
predsednik Športne zveze Križevci Milan Majcen sta
Mitju Slaviču izročila zahvalo ter zabojček izdelkov
lokalnih ponudnikov.
Župan je ponovno poudaril, da je ponosen na
tradicijo in odlične uspehe naših rejcev, trenerjev
in tekmovalcev, ki segajo v sam vrh slovenskega
kasaškega športa.
Tekmovalci iz občine Križevci so že tretjič zapored
osvojili slovenski kasaški derbi. Tudi za prihodnje
leto si želimo takšnih in podobnih uspehov.
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Avtor: Danijela Kutnjak | Foto: arhiv ZD Ljutomer

V petek, 22. oktobra 2021, so v ZD Ljutomer uradno
prevzeli prenovljeno stavbo Nujne medicinske
pomoči Zdravstvenega doma Ljutomer, ki so jo
prenavljali od aprila, z delom v novih prostorih pa so
pričeli v soboto, 6. novembra.
Dosedanja stavba urgence je postala manj primerna za
kakovostne storitve in obravnavo, kakršno zahtevajo
trendi sodobne medicine. Ideja o modernizaciji
prostorov urgence se je začela razvijati že pred nekaj
leti, končno pa jo je uspelo tudi realizirati.
V novi in sodobni urgenci, ki jo odlikuje tako zunanja
kot notranja podoba, bodo izvajali medicinskotehnične postopke in posege, ki so bili v preteklosti le
domena specialistov v bolnišnicah. Z objektom nove
stavbe NMP so tako pridobili dežurno ambulanto
s triažo, izolacijsko ambulanto, urgentno sobo,
ambulanto za posege, ambulanto za opazovanje
ter dodatne prostore za ekipo nujnih reševalnih
prevozov.
Skupna vrednost gradbenih in obrtniških del je
znašala 615 tisoč evrov, notranja oprema pa še
dodatnih 48 tisoč. V nove prostore so namestili še
dodatno novejšo in potrebno medicinsko opremo,
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katere vrednost je znašala približno 80 tisoč evrov.
Poleg tega so uredili še okolico in skupaj z Občino
Ljutomer ter Pomurskimi lekarnami asfaltirali
celotno parkirišče pred stavbo urgence. Sredstva
za celotno investicijo je uspel v celoti zagotoviti
Zdravstveni dom, hvaležni pa so tudi donatorjem,
ki so jim priskočili na pomoč pri nabavi nove
medicinske opreme.
V zdravstvenem domu se zavedajo, da sodobni
prostori ne bodo služili svojemu namenu, če v njih
dela ne bo opravljal profesionalen in izobražen kader.
Zaposleni se nenehno izobražujejo in pridobljena
znanja pridno prenašajo v prakso. Zadali so si cilj,
da bodo temu sledili tudi v prihodnje, razvijali bodo
nova znanja, poskrbeli za dobro in visoko kakovostno
oskrbo uporabnikov.
S ponosom večkrat poudarijo, da se njihovo delo
nikoli ne ustavi, osebje je namreč prisotno noč in
dan, s čimer se lahko pohvalijo le redki zdravstveni
domovi. Z novimi prostori je prav tako poskrbljeno za
dostojnejše bivanje zaposlenih, njihovo zadovoljstvo
in dobro počutje, kar se bo zagotovo prenašalo tudi
na paciente.
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Avtor/foto: mag. Lidija Domanjko

V četrtek, 14. oktobra 2021, je potekala
otvoritev prenovljenih prostorov otroške in
mladinske zobozdravstvene ambulante v Križevcih
pri Ljutomeru. Občina Križevci je skupaj z
Zdravstvenim domom Ljutomer prenovila prostore
ambulante, kjer zobozdravstveno dejavnost izvaja
zobozdravnica Katja Karba.
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podporno socialno mrežo in varno družinsko okolje,
dobro telesno zdravje, socialne veščine ter učinkovite
načine spoprijemanja s težavami.

Avtor: Brigita Novak

Dobro duševno zdravje opredeljujemo kot pozitiven
odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi,
pozitivno samopodobo, visoko samospoštovanje.
Prav tako gre tudi za prisotnost občutka moči,
optimizma in sposobnost soočanja s težavami.
Duševno zdravje je eden od temeljnih stebrov zdravja
in blagostanja vsakega posameznika in njegovih
bližnjih ter rezultat vpliva različnih dejavnikov na
ravni posameznika, skupnosti, okolja in družbe, ki
zdravje krepijo in varujejo ali ogrožajo.
Med dejavnike tveganja za duševne težave prištevamo
spol, starost, dednost, osebnostne značilnosti in
življenjski slog, ki vključuje tudi stresne okoliščine
v zgodnjem otroštvu ter druge dejavnike okolja.
Najpomembnejši med njimi so revščina, socialna
izključenost, diskriminacija, osamljenost in
prikrajšanost starejših, hkrati pa tudi hiter način
življenja in velika pričakovanja od posameznika.
Med pomembne varovalne dejavnike duševnega
zdravja štejemo ekonomsko in socialno varnost,

V današnjem času še vedno beležimo visoko
stopnjo stigmatizacije ob posameznikovi potrebi po
obisku strokovnjaka s področja duševnega zdravja.
Stigmatizacija prihaja od posameznika, ki pomoč
potrebuje, in iz okolice, v kateri živi in deluje. Prav
zaradi tega je pomembno, da se je skrb za duševno
zdravje prenesla na primarno raven zdravstvene
dejavnosti (v zdravstvene domove) in je lažje
dostopna vsakomur, ki potrebuje tovrstno obliko
pomoči.
Ob vse širšem delovanju in prepoznavnosti Centrov
za duševno zdravje z upanjem pričakujemo vse
manjšo stopnjo stigmatizacije in diskriminacije
posameznikov, ki so zboleli, ali pa samo prehodno, v
nekem obdobju življenja, potrebujejo našo obravnavo.
Ustanovljeni so bili predvsem z namenom zmanjšanja
neenakosti in razlik pri obravnavi težav v duševnem
zdravju med različnimi skupinami. Določen delež
prebivalstva, ki je že tako ranljiv, namreč ni imel
dostopa do tovrstne obravnave. Centri za duševno
zdravje ne delujejo namesto psihiatričnih bolnišnic
‒ te še vedno potrebujemo za obravnavo pacientov
s hudimi težavami na področju duševnega zdravja,
česar se posamezniki, ki smo bili v njih zaposleni,
dobro zavedamo.
Od oktobra 2019 deluje v Zdravstvenem domu
Ormož Center za duševno zdravje odraslih (CDZO).
Povezuje obstoječe in dodaja nujno potrebne
nove strukture v celostno področje promocije,
preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Delujemo v
regionalni mreži, ki zajema področje vseh ormoških,
ljutomerskih in lendavskih občin. Posameznikom od
dopolnjenega 18. leta starosti in njihovim družinam
nudimo obravnavo različnih strokovnjakov.
Smo tim različnih strokovnjakov ‒ psihiatrinji,
psihologinje, socialni delavki, delovna terapevtka
in medicinske sestre. Posameznika obravnavamo
celostno in glede na njegove potrebe. V obravnavo
lahko posameznik vstopi na pobudo osebnega
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zdravnika, patronažne službe, Centra za socialno
delo, bolnišnice, delodajalca, na pobudo svojca ali
samoiniciativno. Za obravnavo pri nas napotnica ni
potrebna, ampak je posameznik po uvodnem (lahko
telefonskem) razgovoru usmerjen k strokovnjaku,
ki ga potrebuje. V sklopu Centra delujejo različne
ambulante, kar pomeni, da obravnava poteka
v prostorih Zdravstvenega doma Ormož, kadar
pa določimo skupnostno obravnavo, naš tim
posameznika obiskuje na njegovem domu. Skupaj z
njim in njegovimi sorodniki, če jih ima, naredimo
načrt obravnave. Naše storitve se lahko v celoti
koristijo pod okriljem osnovnega in dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, posameznik se mora
le strinjati z vključitvijo v našo obravnavo. Pri
delovanju se povezujemo z različnimi službami, ki
delujejo v našem okolju in širše ter s tem krepimo
mrežo služb, da je obravnava posameznika celostno
naravnana, kakovostna in učinkovita.

GLAS OBČINE

samega sebe. S spoznavanjem sebe človek odkriva
vzroke in posledice svojih dejanj. Težko je v življenju
kaj popraviti ali spremeniti, če ne poznamo razloga,
zakaj se nam je nekaj pripetilo. Če ne najdete poti do
sebe sami, se lahko vedno obrnete po pomoč k našim
strokovnjakom in skupaj bomo poskusili poiskati
tisto pravo pot, ki vas bo vodila do zadovoljnega,
mirnejšega življenja.

Če hočemo v življenju užiti vsaj malo miru,
zadovoljstva in ljubezni, moramo najprej spoznati
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dobro sprejele in več kot 70 % se jih redno udeležuje
presejalnih pregledov tudi v času pandemije covid-19.
Besedilo: https://zora.onko-i.si/

Rak materničnega vratu (RMV) je med raki izjema,
saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj
vsak nov primer te bolezni. Če je ženska cepljena proti
HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov
pri svojem izbranem ginekologu, je verjetnost, da
bo zbolela, izjemno majhna. Svetovna zdravstvena
organizacija (SZO) je novembra 2020 uradno
lansirala globalno strategijo za eliminacijo prvega
raka na svetu – RMV. Slovenija s programom ZORA
že dosega dva od treh ciljev, ki so nujni za eliminacijo
RMV: več kot 70-odstotno udeležbo žensk v programu
ZORA in učinkovito zdravljenje predrakavih in
rakavih sprememb materničnega vratu pri več kot 90
% žensk. SZO je zaradi dobrih rezultatov programa
ZORA Slovenijo prepoznala kot državo, ki lahko med
prvimi v Evropi doseže eliminacijo RMV. Za dosego
tega cilja pa bomo v Sloveniji morali doseči še tretji
cilj, to je povečati precepljenost proti HPV na 90 %.
V Sloveniji imamo organizirani populacijski
presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od
leta 2003. Slovenske ženske so program ZORA
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Svetujemo, da ne odlašate s preventivnim pregledom
in brisom materničnega vratu pri svojem izbranem
ginekologu. Če ste stare med 20 in 64 let in je od
zadnjega pregleda minilo tri leta ali več, se naročite na
pregled same. Odzovite se na vabilo, če ga prejmete. V
Sloveniji letno odkrijemo in uspešno zdravimo okrog
1.600 predrakavih sprememb materničnega vratu
visoke stopnje in s tem učinkovito preprečujemo
nastanek raka materničnega vratu.
K rednim presejalnim pregledom ZORA posebej
pozivamo mlade ženske v starosti 20−39 let, pri
katerih smo v letu 2021 odkrili okrog 6−7 % manj
predrakavih sprememb materničnega vratu visoke
stopnje (CIN2+) kot v času pred pandemijo. Poskrbite
za svoje zdravje celostno in se udeležite preventivnega
pregleda kljub različnim izzivom, ki jih pred nas
postavlja pandemija. Vaše zdravje je pomembno tako
za vas kot tudi vašo družino in vse, ki jih imate rade.
Ne odlašajte s klicem izbranemu ginekologu,
če posumite, da imate znake, sumljive za raka
materničnega vratu. Rak, odkrit v začetnem stadiju,
je zelo dobro ozdravljiv in ženska lahko po zdravljenju
živi polno življenje.

KULINARIKA

Avtor/foto: mag. Tjaša Kos, Vinogradništvo Družina Kos

Sestavine za 4 osebe:
• 4 zrezki iz piščančjih prsi,
• 4 žlice sončničnega olja,
• suhi rožmarin, sol, mleta paprika,
• 8 tankih rezin šunke,
• 1 strok česna, 1 čebula,
• 3 korenčki,
• 2 bučki,
• 1 por,
• 1 žlica paradižnikove mezge,
• 1,5 dl šipona,
• 2 žlici sončničnega olja,
• 1 žlička nastrgane limonine lupine,
• 1 žlica sesekljanega peteršilja.
Postopek: Meso operemo in osušimo s krpo. 4 žlice olja
segrejemo, zrezke na obeh straneh popečemo, da so
zlatorumeni in hrustljavi. Začinimo jih z rožmarinom in
papriko ter posolimo. Vsak zrezek zavijemo v dve rezini
šunke.
Česen in čebulo olupimo, narežemo na koščke. Korenček,
bučki in por narežemo na tanke rezine. Paradižnikovo
mezgo zmešamo s šiponom. Na ponvi segrejemo 2 žlici olja
in prepražimo čebulo. Dodamo česen in zelenjavo ter malo
popečemo. Dolijemo mešanico šipona in paradižnikove
mezge, začinimo s papriko in posolimo.
Zrezke položimo na zelenjavo, pokrijemo s pokrovko in pri
zmerni temperaturi dušimo okoli 15 minut. Nato jih odložimo
v posodo s pokrovom, da ostanejo topli. V zelenjavo vmešamo
limonino lupino in peteršilj. Zrezke in zelenjavo položimo na
krožnik in postrežemo. Zraven ponudimo kozarec šipona.
Dober tek in na zdravje!
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Avtor/foto: Sabina Osterc

Sestavine:
• 1 skodelica ješprenja,
• 3 majhne do srednje velike surove rdeče pese,
• 1 manjša čebula,
• stroka česna,
• 2 ali 3 žlice sojine smetane,
• 2 žlici kvasnih kosmičev (za sirni okus),
• 2 žlici olivnega olja,
• sol, poper.
Po želji: feta iz rastlinske osnove ali doma narejena feta iz
mandljev, pol skodelice čez noč namočenih indijskih oreščkov.
Postopek: Čez noč namočimo ješprenj v vodi (v vodo lahko
dodamo žličko jabolčnega kisa). Naslednji dan ješprenj
odcedimo, speremo in skuhamo z ščepcem soli. Pečico
vklopimo na 200 °C. Rdečo peso narežemo na manjše
koščke, jih pokapamo z olivnim oljem, dodamo ščepec soli,
premešamo in damo v pečico za približno pol ure. Medtem
prepražimo čebulo in česen. Pečeni rdeči pesi (nekaj je
prihranimo) dodamo prepraženo čebulo in česen, 2‒3 žlice
sojine smetane in 1‒2 žlici kvasnih kosmičev ter vse skupaj
zmiksamo s paličnim mešalnikom ali multipraktikom.
Za bolj kremast okus lahko dodamo v multipraktik še pol
skodelice indijskih oreščkov, ki smo jih čez noč namočili v
vodi. Dobljeni pesto primešamo ješprenju, ki mu dodamo
še prihranjeno rdečo peso, in začinimo po okusu. Po vrhu
lahko posujemo še z rastlinskim feta sirom ali veganskim
parmezanom.
Veganski parmezan

Sestavine:
•
pol skodelice indijski oreščkov,
2 žlici kvasnih kosmičev,
•
•
1/2 žličke česna v prahu.
V multipraktiku zmeljemo pol skodelice indijskih
oreščkov, kvasne kosmiče, sol in česen v prahu.
Shranimo v neprodušno posodo v hladilnik, kjer
lahko hranimo dlje časa.
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Avtor/foto: Janče Gartner | Dodatni vir podatkov: Wikipedija

za turistična potovanja po deželi pa se v glavnem
organizirajo konvoji avtobusov s spremstvom vojske
in policije, ki imajo absolutno prednost. Ne glede na
ogromne razdalje in dodatne stroške so spomeniki
stare napredne kulture vredni ogleda. V tokratnem
prispevku bom z vami delil nekaj vtisov z ogleda
znamenitih piramid v Gizi pri glavnem mestu Kairu,
mesta Luksor kot največjega svetovnega muzeja na
prostem in obiska znamenite doline kraljev, kjer so
grobnice novega kraljestva (18. do 20. dinastije).
Giza je kraj na obrobju ogromnega glavnega mesta
Kaira z več kot 8 milijoni prebivalcev, neuradno pa
ocenjujejo, da jih tam živi vsaj še dvakrat toliko. Na
tem območju si lahko ogledamo največje piramide, ki
so bile zgrajene več kot 2.500 let pred našim štetjem,
torej so stare vsaj 4.500 let. Največja in najbolj znana
je Keopsova piramida, ki pa je tudi edina od sedmih
čudes starega sveta, ki obstaja še danes. Na istem
območju in iz iste dobe je tudi znamenita Sfinga,
ogromen kip sedečega mitskega bitja z glavo človeka
in telesom leva, ki gleda proti vzhodu. Da je zares
ogromna, priča podatek, da je dolga kar 73 in visoka
nekaj čez 20 metrov.

Le redko kdo še ni slišal za Egipt. Turisti si tam rad
privoščijo počitnice v toplih krajih ob morju in si
ogledajo bogate zgodovinske kraje dežele faraonov
na severovzhodu afriškega kontinenta, ki sega tudi
proti Aziji.
Egipt ima več kot 100 milijonov prebivalcev, ki
živijo pretežno ob reki Nil, saj je preostali del
večinoma puščavski in zelo redko naseljen. Let iz
nam najbližjega letališča Graz do znane počitniške
Hurgade traja le dobre štiri ure. Za vstop v državo je
sicer potrebna vstopna viza, ki jo lahko potnik kupi
kar po pristanku na letališču po plačilu takse. Država
pa ta denar namenja izključno za varnost turistov,
kar je moč občutiti na vsakem koraku, posebej
pa ob obiskih znamenitosti. Na izhodih iz mest so
nameščene policijske in vojaške kontrole prometa,
www.obcina-krizevci.si
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obsega. Oba sta bila zgrajena okoli 1.400 let pred
našim štetjem. Po ogledih na eni strani Nila smo
se z barko odpravili na zahodni breg, kjer so nas
pričakali avtobusi.

Luksor je po turističnem obisku na drugem mestu
takoj za Gizo. Omeniti je treba, da je ta kraj mnogim
poznan tudi pod imenom Tebe iz grške zgodovine. V
kraju sta najbolj atraktivna dva templja na vzhodnem
bregu Nila, in sicer Luksorski tempelj in tempeljski
kompleks Karnak. Ogromen kompleks Karnak
obsega veliko propadlih templjev, stebrov, kapel, jezer
‒ bazenov in drugih zgradb. Presenetljiva je njegova
ohranjenost, saj je moč videti tudi originalne barvne
poslikave. Fascinantna je tudi aleja kipov ovna pred
vhodom na veličastnem trgu. Vodeni ogledi trajajo
kar nekaj časa, ki pa ga ob zares zanimivih detajlih
vedno zmanjka, saj morajo skupine nadaljevati pot
po razporedu. Drugi kompleks templjev v mestu je
Luksorski tempelj, prav tako zanimiv, a manjšega

Na poti v Dolino kraljev smo se najprej ustavili
ob dveh ogromnih kipih faraona Amenhotepa
III. Naslednja postaja je bila ob templju kraljice
Hačepsut, in sicer pred vhodom v dolino. Objekt
je zares veličasten in stoji pred strmimi pečinami.
Dolina kraljev morda na prvi pogled ni prav
zanimiva, saj gre za pusto pokrajino med hribi, toda
vse bogastvo dediščine se skriva pod površjem. Tu naj
bi bilo kar 63 podzemnih grobnic glavnih kraljevih
osebnosti in privilegiranih plemičev. Grobnice so
bile bogato okrašene, ob sarkofagih je bilo shranjeno
še bogastvo, ki je privabljalo roparje. Večino grobnic
jim je žal uspelo odpreti in opleniti, nekaj grobnic
pa je ostalo nedotaknjenih in morda se kje skriva
še kakšna neodkrita. Pozno je bila najdena najbolj
znana in bogata Tutankamonova grobnica, ki ponuja
možnost ogleda.
Ob koncu potovanja razmišljaš le o tem, kako je bilo
vse to sploh mogoče zgraditi s takrat razpoložljivimi
orodji in sredstvi, saj so znamenitosti zares veličastne.

www.obcina-krizevci.si

79

80

GLAS OBČINE

POPOTNIŠKI KOTIČEK

šok toplega vetra in prijetnih 33 °C.

Avtor: Maja Žalar | Foto: arhiv družine Počič

Neskončna modrina, pod gladino pa pisan podvodni
svet. Ko se potopiš, plavaš med jatami rib, ki se
skrivajo med koralami in te le plašno opazujejo,
tako kot ti njih. Zaželiš si, da ta trenutek ne bi nikoli
minil. Ampak, žal, dopust se konča, lepi spomini
pa ostanejo, zato jih želiš obujati znova in znova.
In tako smo se med poletnimi počitnicami po nekaj
letih ponovno odpravili v ta podvodni raj, kjer smo
podoživljali spomine in ustvarjali nove. Tokrat ne v
dvoje, ampak z dvema družinskima članoma več.
Naše doživetje se je začelo že na letališču v Ljubljani.
Otroka sta prvič sedla na letalo. Kako zanimivo ju
je bilo opazovati ob vzletu. Njuno navdušenje je
pregnalo še tisti neznaten strah, ki je bil prisoten
pred našim prvim skupnim potovanjem z letalom.
Ker smo leteli pozno popoldne, smo lahko najprej
opazovali, kako majhne so hiške, pozneje pa tudi
lučke, ki so osvetljevale tla pod nami. Slovenijo
smo zapustili v deževnem vremenu, čez štiri ure pa
pristali v vročem Egiptu, saj nas je ob 21. uri pričakal
www.obcina-krizevci.si

Na poti do hotela smo lahko opazovali puščavo, dolge
peščene ravnine, osamele palme in vojsko z orožjem.
Ob prvem obisku lahko le-ta vzbuja neprijetne
občutke, vendar so tu zato, da zavarujejo turiste,
zato nelagodje hitro izgine. Hotelski kompleksi so
strogo varovani in izolirani od preostalega mesta
ter puščave, ki jih obdaja. Hoteli z bazeni, čudovita
peščena plaža, ogromne hotelske sobe v orientalskem
stilu, prijazno in nadvse ustrežljivo osebje, ki je
turistom na voljo dan in noč. Vse je kot v pravljici,
v kateri lahko spregledaš bedo, ki se nahaja na drugi
strani ograje, kjer ljudje živijo v hudi revščini, glavni
vir zaslužka jim predstavlja prav turizem, zato so
napitnine v Egiptu zelo zaželene.
Dopust smo preživljali na območju Makady Bay,
nedaleč stran od mesta Hurgada. Tako kot večina
obmorskih hotelov na tem območju je imel tudi naš
hotel ogromno bazenov in čudovito peščeno plažo.
Ob obali je bil tudi večji koralni greben, ob katerem
smo spoznali čudovit podvodni svet Rdečega morja.
Naši dnevi so potekali tako, da smo en del dneva
preživeli ob bazenih, drugi del pa ob morju. Tako
nam ni bilo nikoli dolgčas, čeprav smo bili tam 14
dni. V morju smo odkrivali živalski svet, videli smo
skata, različne rakce, nešteto ribic, morske ježke in
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školjke. Tudi otroka sta hitro postala navdušena nad
snorkljanjem. Začetek koralnega grebena je plitek,
skoraj do pasu, na drugi strani pa se na določenem
delu skorajda ni več videlo dna.
Ker je do glavnih znamenitosti Egipta (piramide,
Kaira pa tudi Luxorja) več ur vožnje z avtobusom
ali celo polet z letalom, se tokrat za te izlete nismo
odločili. Tudi midva s partnerjem sva si vse to že
ogledala v najinih prejšnjih obiskih Egipta, zato smo
se tokrat odločili za otrokom prijaznejše izlete.
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Jeep safari in vožnja s štirikolesniki po puščavi.
Vožnja je bila razburljiva, šofer ni skrival navdušenja
nad našim vreščanjem, ko je vozil čez kamenje,
manjše sipine in vijugal sem ter tja. Po približno
pol ure vožnje smo prišli v puščavo, kjer so nam dali
rute, čelade ter očala in nas zelo na kratko podučili
o uporabi štirikolesnika. Peljali smo se en krog in
občudovali puščavo, ki pa ni taka, kot si jo marsikdo
predstavlja, saj ni peščena, ampak je večinoma
kamnita. Med potjo smo imeli priložnost videti
tudi varljivo fatamorgano. Izlet smo z avtomobili
nadaljevali globlje v puščavo k beduinom. Prebivalci
puščave, kot jih tudi imenujemo, so nas najprej
odpeljali do kamel, ki smo jih imeli priložnost jahati,
nato pa so nam predstavili svojo domačo puščavsko
lekarno, pekarno, džamijo in vodnjak sredi ničesar,
ki je pogoj za njihovo preživetje. Pogostili so nas s
čajem. Ogledali smo si tudi njihov mini živalski vrt,
kjer smo si lahko iz oči v oči zrli s kobro, prijeli v
roke mladega krokodila, kačo in kuščarje.
Pot v hotel je bila znova razburljiva, saj so šoferji med
sabo tekmovali, kdo bo hitrejši in bo naredil večji vtis
na svoje sopotnike. Naš dopust se je torej zaključil
adrenalinsko, a z novimi doživetji in polni vtisov
smo sklenili, da to ni bil naš zadnji obisk Egipta.

En dan smo izkoristili za ogled Hurgade, kjer smo
doživeli pravi arabski mestni vrvež. »Hello, my
friend,« je ena izmed najbolj pogostih fraz, ki jih
slišiš med sprehodom po mestu, kjer ti vsak želi
nekaj prodati. Sprehodili smo se skozi marino, kjer
so parkirane številne prestižne jahte, in občudovali
največjo mošejo v Hurgadi ‒ Al Mina, ki je res
ogromna in prelepa. Obiskali smo tudi akvarij, ki
so ga odprli leta 2015 in daje dom več kot sto
vrstam živali, vključno z morskimi psi in želvami.
Navdušeno smo opazovali bogat podmorski svet,
hranjenje živali in potapljače, ki so se brez strahu
potapljali med njimi. Presenetile so nas tudi opice,
krokodili in veličastni flamingi.
Največje doživetje na našem dopustu pa je bil zagotovo
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: osebni arhiv Angele Topolinjak

Tudi naša občina je postala del zgodbe, s katero so
organizatorji želeli povezati Slovenijo, spodbuditi
ljudi, da začnejo kvačkati in s tem obujati in

ohranjati našo nacionalno tradicijo. Akcija Slovenija
kvačka je imela v časih epidemije še dobre stranske
učinke – delovala je pomirjujoče, zmanjševala stres,
spodbujala ustvarjalnost in trajnostno naravnanost
pri vseh, ki so sodelovali.
Kar 211 kvačkaric in 1 kvačkar je kvačkalo 212 grbov
za 212 slovenskih občin, s čimer so naskakovali nov
Guinnessov slovenski rekord. Organizatorji srčno
upajo, da bodo preko zgodb do občin našli pot
tudi turisti, ki bodo v prihodnosti obiskovali našo
čudovito deželo.
Eden ključnih ciljev vseslovenske akcije je bila
povezanost, ki jo v teh, ne ravno rožnatih časih,
Slovenci še vedno močno potrebujemo. Projekt
Slovenija kvačka je primer dobre prakse, kako lahko
s pozitivnostjo v težkih časih spodbujamo nove
priložnosti in morda celo nov način sproščanja.
Grb naše občine je kvačkala Angela Topolinjak iz
Ormoža. Za delo je potrebovala dober kilogram
preje, potrpežljivo pa je kvačkala kar 110 ur.

Vir besedila: Upravna enota Ljutomer| Foto: mag. Tjaša Kos

V letu 2022 se s področja storitev upravne enote
pripravlja in predvideva nekaj sprememb:
• do konca leta je potrebno zamenjati vozniška
dovoljenja, ki so še na starih tridelnih roza
obrazcih, saj bodo le-ta z 19. 1. 2023 prenehala
veljati;
• v letošnjem letu poteče veljavnost večjemu
številu osebnih izkaznic in potnih listin, zato
priporočamo, da ste pozorni na veljavnost
svojih osebnih dokumentov in jih pravočasno
zamenjate. Tako se boste izognili nepotrebnim
nevšečnostim, ko boste želeli na dopust;
• subvencijska kampanja se bo izvedla v obdobju
od 24. 2. 2022 do 6. 5. 2022. V obdobju od 7.
5. 2022 do 31. 5. 2022 bo zaradi morebitnih
www.obcina-krizevci.si

»izjemnih okoliščin« omogočen še poseben rok
za tiste, ki:
• zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo na delo
upravne enote, ne bodo mogli pravočasno
izvesti potrebnih sprememb v RKG;
• zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo na delo
upravne enote, ne bodo mogli pravočasno
izvesti spremembe nosilca kmetijskega
gospodarstva v RKG;
• bodo za vložitev zbirne vloge pooblastili
izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje
in ki zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo
na izvajalca javne službe za kmetijsko
svetovanje, ne bodo mogli pravočasno oddati
zbirne vloge ali zahtevka za DŽ drobnico;
• 31. 12. 2021 je začel veljati nov Gradbeni zakon
(Uradni list 199/21), ki se začne uporabljati s 1.
junijem 2022. Zakon prinaša nekatere novosti,
do navedenega datuma pa se pričakuje tudi
sprememba relevantnih podzakonskih aktov;
• z dnem 10. 2. 2022 je bil ponovno odprt Krajevni
urad Križevci, kjer stranke sprejemamo vsak

RAZNO

četrtek od 8. do 12. ure. Za naročilo ali informacije
smo vam na voljo na tel. št. 030 702 510.
Upravna enota zagotavlja naročanje:
• po telefonu (ves poslovni čas),
• preko elektronskega naslova: ue.ljutomer@gov.si,
• ter po klasični pošti na naslov: Upravna enota
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Z željo, da bi delo na upravni enoti potekalo s čim
manj stiki in da bi varovali zdravje tako državljanov
kot zaposlenih, smo kot testna upravna enota odprli

Avtor: Branko Baša

ZRSZ obvešča vse osebe, ki so prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb in so hkrati prejemniki denarnega
nadomestila za brezposelnost, da lahko, če se v času
prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost
zaposlijo za polni delovni čas, poleg plače prejemajo še
spodbudo za zaposlitev.

GLAS OBČINE

tudi posebno »Virtualno okence upravnih enot«.
V začetni/testni fazi lahko državljani opravijo na
ta način sicer le nekaj izmed upravnih storitev,
vendar pa so odzivi uporabnikov izjemno dobri in
spodbudni. Če torej potrebujete potrdilo iz uradnih
evidenc, če želite preveriti, v kateri fazi je vaš upravni
postopek, ali vas zanimajo le splošne informacije o
upravnih storitvah, se lahko preprosto naročite na
video klic preko spletne povezave: https://e-uprava.
gov.si/aktualno/narocanje-ue.html, nato pa se z enim
klikom povežete z uslužbencem, ki vam bo pomagal
do želene storitve

Spodbudo za zaposlitev lahko pridobite, če ste
upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost
in ste se 27. 3. 2020 ali pozneje zaposlili za polni
delovni čas, pri tem pa imate:
• nedokončano osnovno šolo ali doseženo
osnovnošolsko, nižjo poklicno ali srednješolsko
izobrazbo in se hkrati
• ne zaposlite pri istem delodajalcu, ki je bil vaš zadnji
pred brezposelnostjo (in tudi ne pri delodajalcu,
ki je po zakonu o gospodarskih družbah povezana
družba vašega zadnjega delodajalca).
Do spodbude ste upravičeni tudi, če se s polnim
www.obcina-krizevci.si
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delovnim časom zaposlite pri delodajalcu, ki pri nas
uveljavi subvencijo za vašo zaposlitev.
Spodbude pa ne morete pridobiti:
• če ste v programu javnih del sklenili pogodbo o
zaposlitvi z izvajalcem javnih del;
• če ste v srednješolskem programu pridobili
izobrazbo za deficitarne poklice (določene s
politiko štipendiranja na podlagi zakona o
štipendiranju, objavljenimi na spletni povezavi:
• https://www.ess.gov.si/_files/13986/Seznam_
deficitarnih_poklicev_2021.pdf).
Kolikšna je spodbuda in kako vam jo izplačamo?
• Spodbuda za zaposlovanje znaša 20 % vašega
mesečnega neto denarnega nadomestila na
dan sklenitve delovnega razmerja (pogodbe o
zaposlitvi), zmanjša pa se za 25 % akontacije
dohodnine, ki jo plačamo na Zavodu. Če ne
gre za poln mesec zaposlitve, ste upravičeni do
sorazmernega dela spodbude, in sicer do izteka

Avtor: mag. Tjaša Kos | Foto: Danijel Lesničar

Prvo polletje lanskega leta je nepremičninski trg
zaznamovala strma rast cen. Obdelanih podatkov
za drugo polletje sicer še ni, zdi pa se, da je bila
rast nekoliko zmernejša. Zanimivo je, da visoke
cene kupcev niso pregnale. Predvsem zaradi
pomanjkanja ponudbe, visokih prihrankov in
ugodnega financiranja bank lahko tudi v prihodnje
pričakujemo rast cen nepremičnin v Sloveniji.
Verjetno so tudi priseljenci pripomogli k zvišanju cen
nepremičnin. Po podatkih statističnega urada jih je
bilo v preteklosti okoli 15.000 na leto,v zadnjih nekaj
letih se je številka podvojila. Slovenija je predvsem
zaradi dobrih gospodarskih razmer očitno zanimiva
za tujce.
Poleg stanovanj je izjemno visoko povpraševanje po
zazidljivih zemljiščih za gradnjo stanovanjskih hiš.
Nepremičninski posredniki so mnenja, da bodo kupci
www.obcina-krizevci.si

•

obdobja, za katero vam je bila priznana pravica
do denarnega nadomestila, vendar ne več kot
12 mesecev od sklenitve delovnega razmerja
(pogodbe o zaposlitvi).
Spodbudo prejemate mesečno za pretekli mesec.

Za pridobitev spodbude nam oddate vlogo v 30 dneh
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Obrazec vloge dobite osebno pri pristojnem uradu za
delo ali ga natisnete z naše spletne strani.
Pravica do prejemanja spodbude preneha:
• ko se izteče obdobje, za katero vam je bila priznana
pravica do denarnega nadomestila,
• če preteče maksimalno možno obdobje prejemanja
spodbude (12 mesecev),
• če zamenjate delodajalca,
• če se vam skrajša delovni čas,
• če pričnete uveljavljati pravico do plačila
prispevkov iz razloga starševstva.

v tem letu postali previdnejši, veliko pa bo verjetno
odvisno tudi od tega, ali bodo banke v primeru vse
manj začasne inflacije začele dvigovati obrestne
mere. Nekateri napovedujejo tudi rast povpraševanja
po skladiščih, proizvodnih prostorih in najemniški
prepih pri trgovskih in gostinskih lokalih.
In kakšno je stanje v naši občini?
Nekaj se dogaja. Pri nepremičninskih posrednikih
smo preverili trenutno ponudbo in povpraševanje.
Nekatere nepremičnine se prodajo zelo hitro, spet pri
drugih traja nekaj časa, preden najdejo nove lastnike.
Vse je odvisno od atraktivnosti lokacije, starosti
in urejenosti nepremičnine, vključujoč energetsko
izkaznico.
Trenutno so v občini Križevci naprodaj naslednje
parcele in nepremičnine:
• zazidljiva parcela, velikost 3262 m 2 , lokacija:
Stara Nova vas, cena: 23 €/m 2;
• poslovno-stanovanjski objekt, velikost: 698
m 2 , parcela: 24.803 m 2 , leto izgradnje: 1986,
leto adaptacije: 2015, lokacija: Lukavci, cena:
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•

570.000,00 €;
trisobno stanovanje, velikost 78 m 2 , leto
izgradnje: okoli leta 1800, popolnoma adaptirano,
urejena etažna lastnina, lokacija: Vučja vas, cena:
49.999,00 €;

Avtor: Sitka Tepeh, mag. Tjaša Kos

Zavod Dobra pot med 14. in 25. marcem organizira
vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših:
Zapišimo spomine!
Zavod, ki že vrsto let osvešča o naravni in kulturni
dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos
pripravlja prvo vseslovensko akcijo zapisovanja
spominov starejših. S pobudo, ki jo bodo izvedli
s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo
opomniti na vlogo, ki jo imajo starejši kot nosilci
spomina, hkrati pa spodbuditi zanimanje za
dediščino ter jo predstaviti na nov, sodoben način.
V aplikaciji Zapisi spomina je že zapis o pripravi
prleške gibanice.

•

GLAS OBČINE

samostojna hiša, velikost: 432 m 2 , parcela: 2.347
m 2 , leto izgradnje: 1980, lokacija: Vučja vas,
cena: 99.999,00 €.

srednje šole, medgeneracijske centre, društva in
druge organizacije. Cilj akcije je namreč obuditi
medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti
prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje in
vrednote prenašajo iz generacije na generacijo.
V ekipi organizatorjev so prepričani, da bo ta
skupnostna akcija ne samo obogatila življenja vsem
vključenim, temveč tudi ogromno prispevala v
skupno zakladnico ohranjenega spomina, torej k
digitalizaciji in ohranitvi našega kulturnega izročila.
V akcijo Zapišimo spomine! se lahko prijavite kot
zapisovalci spomina (tisti, ki bi zgodbe starejših
zabeležili oziroma posneli in vnesli v aplikacijo)
ali kot pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti svoje
spomine). Prijave potekajo na spletni strani Zavoda
Dobra pot (www.dobrapot.si) ali preko aplikacije
Zapisi spomina (odčitajte QR kodo).

V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko
javnost, tako posameznike kot tudi osnovne in
www.obcina-krizevci.si
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Avtor: Maja Žalar

Med kuhanjem včasih po stanovanju ne diši tako,
kot smo si zaželeli. Vzrok za to je lahko zažgana
hrana ali pa le sestavine, ki jih uporabljamo. Tokrat
v domačih nasvetih ponujamo nekaj idej, kako se
znebiti neprijetnih vonjav. Meni je najbolj všeč
zadnja, pa vam?
1. Odprite okna in zaprite kuhinjska vrata
Sveža sapica bo arome, ki se sproščajo med kuhanjem,
hitro odpihnila izza štirih sten. Na stežaj odprta
okna ali vhodna vrata zagotavljajo odlične rezultate.
Poskrbite, da bodo vonjave ostale tam, kjer nastajajo.
Da ne bi zašle v spalnico ali dnevno sobo, zaprite
vrata, ki iz kuhinje vodijo v druge prostore.
2. Kava
Če kljub ukrepom v stanovanju ostaja neprijeten
vonj, si pomagajte s kavo. Priskrbite si zrna, jih
popražite in zmeljite. Aroma bo prekrila vonjave po
hrani, za še boljši učinek lahko dodate ščepec cimeta
ali muškatnega oreščka. Z zrni lahko tudi napolnite
posodice in jih razporedite po stanovanju.
3. Kis in limona
Ko pripravljate jedi iz rib ali morskih sadežev, ob
štedilnik postavite z alkoholnim kisom napolnjeno

www.obcina-krizevci.si

skodelico in jo tam pustite nekaj ur ali pa v lončku
zavrite vodo z dodatkom cimeta in klinčkov. Že po
petnajstih minutah sproščanja dišeče pare boste
zmagovalci.
Tudi česen in čebula pustita močne sledi, ki jih lahko
nevtraliziramo s pomočjo limone. Sadež prepolovite,
ga položite v vrelo vodo in pustite vreti deset minut.
Učinek bo še boljši z nekaj vejicami rožmarina. Tako
preženete tudi vonj, ki je ostal po kuhanju kapusnic.
4. Dišeče sveče
Dišeče sveče bodo neljube arome hitro nadomestile
s prijetnimi. Svečnik lahko napolnite s kavnimi
zrni, na sredino položite svečko in jo prižgite.
Svečka bo segrela kavo in v zrak sproščala prijetno
noto. Podobno boste dosegli s kosmi vate, ki ste
jih prepojili z eteričnim oljem. Tako pripravljeno
vato razporedite po stanovanju. Učinkovita je tudi
jedilna soda; z njo napolnite posodice in jih pustite v
prostorih z motečimi vonjavami; soda jih bo vpila in
prostoru povrnila svežino.
5. Specite kaj slastnega
Po dobrem obroku prija sladica. Če jo boste pripravili
sami, ne bo le sveža in okusna, med peko bo prijeten
vonj napolnil dom in prekril tistega, ki ste se ga
hoteli znebiti.
Vaše domače nasvete nam pošljite na
nasveti.glasobcine@gmail.com
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Aleksandra Žunič

Aleksandra Žunič

Alja Bajc

Urška Osterc

mag. Tjaša Kos

mag. Tjaša Kos

Urška Osterc

Alja Bajc

Maja Žalar

Maja Žalar
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RAZPISI IN NATEČAJI

Uredniški odbor glasila objavlja natečaj za najboljšo
fotografijo.
Med prispelimi fotografijami bo posebna komisija
izbrala najboljši dve za naslovnico in zadnjo stran
glasila, ki bo izšlo avgusta 2022.

GLAS OBČINE

Pogoji za sodelovanje:
1. sodelujete lahko samo s fotografijami, ki so
posnete na območju občine Križevci;
2. maksimalno število poslanih fotografij je 5,
teme fotografij morajo biti različne;
3. upoštevane bodo samo fotografije originalne
velikosti;
4. fotografije naj bodo pokončnega formata.
Fotografije pošljite do 15. 7. 2022 na elektronski
naslov glasobcine@gmail.com.
Pripišite, kje je fotografija nastala in kdo je avtor.

NAPOVED DOGODKOV
SOBOTA
23. april 2022
ob 18:00

Branje knjig ob
svetovnem dnevu
knjige

PETEK
27. maj 2022

SOBOTA
4. junij 2022
ob 18:00

Spominjamo se Marka

PETEK
10. junij 2022
ob 14:00

SOBOTA
11. junij 2022
ob 9:00

NEDELJA
24. julij 2022
ob 14:00

Kasaške dirke v

30. junij 2022
30. 6. 2022 - 3. 7. 2022

www.obcina-krizevci.si
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