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PRLEŠKA JESEN

Številka 25, september 2019Pregled dogajanja v občini Ljutomer od junija do septembra 2019.

Izdajatelj: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

Fotografije: Arhiv Občina Ljutomer, društva in javni zavodi
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ISKRENO POVEDANO KAR MISLIM ALI POSLOVILNO PISMO?

Drage občanke, dragi občani Občine Ljutomer, 
cenjeni bralci naših že 25. Novičk, za katero izdajo upam, da niso zadnje, čeprav ne kaže 
najbolje. Želja je, da se jih nadomesti z bolj politično vsebino.
Letos beležimo 25 let lokalne samouprave. Ob tej priložnosti sem bila zelo vesela pisanja 
docentke dr. Simone Kukovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki me 
je povabila k sodelovanju pri okrogli mizi in oddaji prispevka o oceni razvoja lokalne 
samouprave. Zaupala mi je, da strokovno spremlja dogajanje in prizadevanje v naši občini 
za razvoj in za občanom, društvom ter gospodarstvu prijaznemu okolju. Pravi, da smo v 
marsikateri zadevi za vzgled in nas navaja kot primer dobre prakse v svojih strokovnih 
predavanjih v Evropi in ZDA. Čestitam vsem za dobro delo in rezultate, ki se vidijo daleč 
navzven.
Rada se spomnim časov, ko sem bila govorka ob 20. obletnici. Po mojem nagovoru so 
me slušatelji spraševali »Olga, kako si upala to povedati na glas, tudi pred političnimi 
voditelji? A se ne bojiš posledic?«
Najbrž se boste vprašali, kaj takega sem povedala, da so mi zastavili to vprašanje. Govorila 
sem le o svoji izkušnji s političnimi strankami. Z žalostjo se spominjam prvega mandata, 
ko sem z iskrenimi nameni sodelovala pri ustanovitvi Prleškega razvojnega partnerstva. 
Polni zanosa, prleškega ponosa, idej…, ki so kmalu ugasnile, ko se je zgodil nepričakovani 
preobrat in je bila izražena potreba po delitvi plena in kupčkanju. Znašla sem se v meni 
neznanem prostoru. Nisem bila vajena delati tako in tudi nisem vedela, da je to normalna, 
redna, uveljavljena praksa, da se po volitvah med kandidati list delijo ugodnosti, ki pa 
jih ostali občani nimajo.
Zakaj to omenjam? Ker ponovno vidim, da spet gre veliko energije v to, da se manj naredi. 
2010 in 2011 se je zgodil medijski linč na lokalnem radiu, češ, da sem trmasta, da se ne 
pogovarjam. Tej oceni so hitro sledile tožbe, tudi skoraj 10 kazenskih ovadb, ki so bile 
vse zavržene – kot neutemeljene. Tudi sodišče nam je dalo prav pri 1 milijonski tožbi 
pri vprašanju vode in verjamem, da nam dobro kaže tudi pri 3 milijonski tožbi, če se ne 
bomo uspeli dogovoriti z župani ostalih prleških občin, da umaknejo tožbo in začnemo 
delati vsi, kot se spodobi. 
Ampak, če se umaknem iz te situacije za trenutek... Zakaj si enostavno ne pomagamo? 
Prva štiri leta sem obiskala ogromno prireditev in spoznala čudovite ljudi. Ti ljudje so 
danes »motorji« dogajanja kot predsedniki, člani krajevnih skupnosti, društev. V začetku 
je bilo veliko lažje biti z vsemi nenehno v stiku, saj je bilo na mesec približno 10 prireditev. 
Danes se mesečno zvrsti 30 in več dogodkov. Vem, to za marsikoga niso merljivi rezultati, 
pa vendar –brez družbenega življenja nismo občina. Lokalna skupnost smo ljudje in vsak 
lahko prispeva k dobremu počutju, k razvoju in kvaliteti življenja v naših krajih. Zame 
je to najboljša popotnica in usmeritev ob 25. letnici lokalne samouprave. Ni treba, da si 
ne pomagamo. Lahko si pomagamo in ker si pomagamo nastajajo rezultati, ki se vidijo 
daleč čez meje Prlekije.
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Po prvih štirih letih županske službe sem ravno te tako imenovane »motorje« povabila k 
sodelovanju, da kandidirajo na moji listi. Koliko kritik na račun srčnih! Ko sem ob priliki 
letošnje slavnostne seje pojasnila, kaj piše v slovarju slovenskega knjižnega jezika pod 
srčnost – da je to odločnost in pogum – smo spet doživeli zgražanje. 
Ne jamram, ampak se sprašujem, kakšna družba postajamo. Ali pa smo ljudje pač takšni od 
nekdaj? Ne verjamem, ampak četudi smo (bili), zakaj ne bi bili boljši? Danes, jutri, vedno.
Še en primer bi navedla, ko sem se mudila na posvetu o pokrajinah. Delila sem svoje mnenje, 
da med odločevalci tako na lokalnem in regionalnem nivoju pogrešam gospodarstvenike in 
obrtnike, tiste, ki ustvarjajo delovna mesta, ki delajo našo občino prodorno, razvojno. Kajti zdi 
se mi nepošteno, da imamo župani v Regionalnem razvojnem svetu 2 glasova, predstavniki 
podjetij pa 1 glas. Dodala sem tudi, da bi bilo fer, da se na vseh nivojih odločanja vzpostavi 
volilni sistem, da bomo državljani in občani lahko na volitvah izbirali človeka po imenu 
in priimku. Verjeli ali ne, eden izmed županov iz politične stranke mi je takoj zabrusil, da 
ni neodvisnih ali nestrankarskih županov, da to ne obstaja. Zanimivo in neprijetno hrati.
Priznam, ni bilo enostavno sprejeti te njegove izjave. V Sloveniji je bilo izvoljenih 133 od 
216 županov, ki so nestrankarski! Nikoli v zgodovini Občine Ljutomer se ni zgodilo, da bi 
katerakoli politična stranka dosegla uspeh kot neodvisna lista, ki je dosegla 9 oz. 7 svetniških 
mest od 21. Ne vem, kaj točno to pomeni, vem pa, da je znak, da gre tudi drugače. Ampak 
to ne šteje veliko, ko smo v tem mandatnem obdobju izločeni iz odločanja v vseh odborih 
in komisijah, kar je nenavadno. A je bila to volja ljudstva? 
Zdi se, da volja ljudstva mora nekako prvo rezervirati prostor za politiko. V Islandiji na 
primer vsak zapiše ime in priimek, koga vidi kot odločevalca in tisti, ki je večkrat zapisan 
dobi mandat. V naši občini velja, da mora svetnik neodvisne liste dobili zaupanje 250 
volilcev, nekdo iz politične stranke pa se prebije že zgolj z 20 glasovi v občinski svet. To 
so malenkosti, ki se po svoje hitro pozabijo. Vendar pustijo za seboj posledice, naredi se 
manj. Letos je veliko pritožb nad slabše pokošeno travo, društva imajo manj sredstev, nekaj 
investicij odpada, ker so nerealno zastavljene. Zakaj se v tem stoletju ne omogoči možnost 
elektronskega glasovanja? A je to res demokracija?
Morda nisem »zadela« prave teme za te naše mogoče zadnje Novičke, ampak pogled nazaj 
na 25 let in aktualna problematika okrog pokrajin motivira nas neodvisne župane, da 
imamo glas v tej čudoviti državi, v kateri se borimo z našimi občani brez, da v zameno 
nekaj pričakujemo. Preprosto zato, ker smo srčni, ker smo radi skupaj in bolj bogati, če samo 
nekomu zaželimo Dobro jutro, Dober dan….
Ravnokar, ko zaključujem ta nagovor, drage občanke in občani sem na radiu City slišala 
komentar po tekmi naše odbojkarske reprezentance, ki je premagala Poljake na evropskem 
prvenstvu:
»Dà se, četudi je vse proti tebi, če vztrajaš in verjameš.« – Naj nas vodi ta popotnica 
tako v privatnem kot poslovnem življenju. Hvala vam! 

mag. Olga Karba
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V naši občini je zelo bogato društveno življenje. Na vseh področjih. 
In zahvala gre vsem, ki tako ali drugače pomagajo v društvih, 
humanitarnih organizacijah in klubih. V zadnjem obdobju sem veliko 
časa posvetil društvom in klubom, ki delujejo na področju športa. Z 
aplikacijo, ki pomaga društvom pri sodelovanju na razpisu za dodelitev 
proračunskih sredstev 'Letni program športa', smo poenostavili  
postopke in poskrbeli, da je razdeljevanje sredstev še bolj transparentno, 
kot je to bilo v preteklosti.
Pomemben korak naprej smo pred dnevi storili tudi na področju 
komunikacije med društvi in upravljalcem Športno izobraževalnega 
centra Ljutomer in telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Preko 
Športne zveze Ljutomer so namreč uporabniki dvoran izpostavili kar 
nekaj svojih pogledov, s katerimi smo se vsi skupaj na sestanku seznanili 
in poiskali smernice za nadaljnjo dobro sodelovanje. Zavedamo se, da je 
zadovoljstvo uporabnikov športnih površin na prvem mestu. Prepričani 
smo, da bo komunikacija in sodelovanje med društvi in upravljalcem 
še na višjem nivoju ter da bomo vsi skupaj zadovoljni.
Prav tako smo obravnavali Pravilnik o vaških igriščih. Sredstva v višini 
19.000 evrov, ki jih imamo predvidena v proračunu, želimo razdeliti na 
podlagi pravilnika in ne po željah posameznikov. Vemo, da so potrebe 
še veliko večje, vendar bomo skozi ta pravilnik poskušali pravilno 
razdeliti sredstva in poskrbeli, da bodo vaška igrišča, v katera člani 
društev vlagajo veliko svojega prostovoljnega dela, še lepših videzov 
in še bolj funkcionalna. Vse delamo v smeri zadovoljnega občana, 
rekreativca in posledično tudi kakovostnega športnika, ki prve korake 
v velikih primerih naredijo prav na vaških igriščih.

Janko Špindler,
podžupan Občine Ljutomer

DRUŠTVENO IN ŠPORTNO DOGAJANJE
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Pomemben premik na promocijskem, turističnem in gospodarskem 
področju bo v naslednjih mesecih izgradnja turistične blagovne znamke 
Prlekija in ustanovitev zadruge, ki jo je do sedaj podprlo 22 lokalnih 
ponudnikov nastanitev, prehrambenih izdelkov in turističnih storitev. 
Občina Ljutomer je prijavila projekt, preko katerega se bo vzpostavila 
enotna spletna stran v povezavi z družbenimi omrežji, spletna trgovina 
in info točka oz. trgovina, kjer se bodo izvajale promocije ter prodaja 
lokalnih izdelkov in storitev članov zadruge. Na ta način, preko spletne 
prodaje in drugih poti, se bo združevala lokalna ponudba v enoten 
tržni nastop in skrajšala pot od ponudnikov do kupcev. 
Izgradnja turistične blagovne znamke, kot tudi združitev ponudnikov 
v zadrugo, je spodbudna za turizem in vse, ki bodo lahko neposredno 
prišli do ponudnikov skozi trgovino ali preko spleta. Z zadrugo gremo v 
smer vzajemnosti ter spodbujanja sodelovanja in povezovanja lokalnih 
ponudnikov. 
Ocenjena vrednost projekta znaša 81.000 evrov, pri čem je Občina 
Ljutomer uspela s prijavo na razpis pri LAS Prlekija in pridobila 
zagotovilo za 70 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Takoj 
po prejemu odločbe s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja o odobritvi izpeljanja predlagane operacije, se bo pričelo s 
postopki realizacije le-te. 
Veseli me, da smo v trenutku objave priprave projekta pridobili veliko 
pozitivnih kometarjev in neposrednih želja po sodelovanju, saj se 
vsi zavedamo, da imamo v Občini Ljutomer dobre zgodbe, ogromno 
dogodkov in kvalitetno ponudbo, a nam je do sedaj zmanjkalo pri 
združevanju, oglaševanju in promociji. Preko omenjenega projekta, ki 
vključuje tudi slednje, bomo prleško tradicijo, kulinariko in dogajanje 
oglaševali tako po Sloveniji, kot tudi v tujini.

Niko Miholič,
podžupan Občine Ljutomer

IZGRADNJA TURISTIČNE BLAGOVNE ZNAMKE 
PRLEKIJA IN USTANOVITEV ZADRUGE
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V petek, 6. septembra 2019, je bila v županatu Mestne 
hiše v Ljutomeru novinarska konferenca, na kateri je bila 
predstavljena sodba, v kateri je Občina Ljutomer uspela s 
tožbo proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. Podrobnosti 
sodbe sta predstavila županja Občine Ljutomer mag. Olga 
Karba in odvetnik Janez Stušek iz Odvetniške pisarne 
Stušek d.o.o. Prisotna sta bila tudi podžupan Občine 
Ljutomer Janko Špindler in odvetnica Edita Turičnik iz 
Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. 

Objavljamo celotno sporočilo za javnost:
»Sodišče je praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer in naložilo JPP d.o.o. da mora poleg vračila 
vseh neupravičeno zadrževanih sredstev neplačane najemnine v višini cca. 1 mio EUR, Občini Ljutomer hkrati poravnati 
še pravdne stroške v višini cca 14.000,00 EUR. Sodišče Občini Ljutomer ni priznalo zgolj zakonskih zamudnih obresti od 
mesečnih neplačanih zneskov najemnine in še to zgolj iz razloga, ker je bilo pri odločitvi o teku obresti potrebno upoštevati 
javni interes (tudi uporabnikov storitev, to je nas občanov) in ne iz razloga, ker le ti ne bi bili upravičeni. Občina Ljutomer 
navedeno stališče sodišča ocenjuje za povsem ustrezno argumentirano in sprejemljivo ter se z navedenim v celoti strinja 
ter bo škodo, ki se kaže v višini zamudnih obresti, po premisleku potencialno terjala od osebno odgovornih oseb, se pravi 
brez obremenjevanja uporabnikov storitev. Občini dosojena sredstva iz naslova neplačane najemnine se bodo porabila za 
novogradnjo, vzdrževanje oz. rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture ter za zmanjšanje vodnih izgub in udejanjanje zavez 
po nižjih cenah vode za občane, ob hkratnem izpolnjevanje evropskih zavez.
Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti je dokaz, da v Občini Ljutomer delujemo strokovno, profesionalno, odgovorno 
in v dobro občanov in da smo ves čas govorili resnico, delovali transparentno in v korist občanov in občank.
Ob tem naj izpostavimo, da je sodišče enoznačno in nedvoumno ugotovilo ter pritrdilo praktično vsem dejstvom in 
argumentom, ki jih je Občina Ljutomer izpostavljala ves čas in to praktično od samega začetka postopka. Izkazalo se je, 
da so bila zadrževana sredstva najemnine zadrževana nezakonito in neupravičeno. Sodišče je v svoji obrazložitvi jasno 
razgalilo in izpostavilo povsem napačno pravno in dejansko logiko bivšega direktorja JPP ter žal tudi nekaterih občin iz 
sistema C, ki so nekritično sledile razzlogovanju JPP. 
Spomnimo, sodišče je jasno ugotovilo, da ni res, da ni bilo pravne podlage za plačevanje najemnine (kot je ves čas trdil 
takratni direktor JPP). Pravna podlaga je ves čas bila, kot je to ves čas trdila Občina Ljutomer, saj se je najemno pogodbeno 
razmerje ves čas nemoteno vzdrževalo. Sodišče je ugotovilo tudi, da v kolikor ne bi bilo pravne podlage, bi JPP javno 
infrastrukturo, ki je v lasti Občine Ljutomer, moralo občini nemudoma vrniti v upravljanje, ne pa da jo je ves čas nemoteno 
uporabljalo in z njo upravljalo. Slednje pomeni, da zatrjevana logika s strani JPP ni imela nobenega dejanskega in ne 
pravnega pokritja po katerikoli smeri bi se jo obravnavalo. 
Dejstvo je, da je bila najemna pogodba z elementi javnega interesa, saj se z najeto infrastrukturo izvaja gospodarska 
javna služba, s podjetjem Javno podjetje Prlekija d.o.o. sklenjena že v letu 2010 za obdobje petih let in da to pogodbeno 
razmerje obstaja še danes, saj nobena od pogodbenih strank od te najemne pogodbe ni odstopila in se tudi v najem dana 
infrastruktura še naprej uporablja za namen javne službe, kot to izrecno ugotavlja tudi sodišče, pri čemer utemeljeno 
zaključuje, da je bila najemna pogodba iz leta 2010, po poteku petletnega obdobja, molče obnovljena za nedoločen čas. 
Prav tako je sodišče jasno povedalo, da tudi morebitni Sklepi ostalih županov oz. ostalih občin Sistema C, ki so bili očitno 
zavedeni za sprejem neupravičenih sklepov zoper Občino Ljutomer, niso mogli in ne morejo vplivati na veljavnost 
obstoječega najemnega razmerja med Občino Ljutomer in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o., kar je prav tako ves čas 
izpostavljala Občina Ljutomer. 
Glede na to, da je zaradi neupravičenega zadrževanja cca 1 mio EUR Občina Ljutomer utrpela veliko škodo, ni namreč 
mogla pričeti z določenimi investicijami za zmanjšanje vodnih izgub, s čimer bi sledila cilju, da se čim manj obremenjuje 
občane, da se enako tudi ni mogla prijaviti na določene projekte za pridobitev nepovratnih sredstev ter je utrpela še 
drugo škodo, bo občina razmislila o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, saj 
je nesprejemljivo, da bi stroške izpada, ki je nastal kot posledica nezakonitih ravnanj posameznikov, sedaj nosili občani.  
Vsekakor pa Občina Ljutomer upa, da se s to sodbo zaključujejo nespametna ravnanja določenih akterjev, katerih namen 
je očitno bilo povzročanje razdora in škodljivih praks ter upa, da bo Svet ustanoviteljic JPP d.o.o., sedaj lažje, manj 
obremenjeno, zakonito in predvsem brez nepotrebnih težav izpeljal izzive, ki nas še čakajo oz. so pred nami na področju 
sistema C.«

Občina Ljutomer uspela s tožbo proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.
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PROJEKTI IN INVESTICIJE

V juniju 2019 se je pričel izvajati največji investicijski 
projekt v ljutomerski občini – energetska sanacija petih 
objektov v lasti Občine Ljutomer. Sanacija zgradb Vrtca 
Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športne dvorane 
pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ Mala Nedelja je bila 
zaključena septembra 2019, objekt Glasbene šole Slavka 
Osterca Ljutomer pa bo zaključen v začetku leta 2020.

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI OBČINE LJUTOMER

Koncesijska pogodba z družbo Petrol d.d. Ljubljana za 
dobo 15 let je bila podpisana 24. maja 2019. Vrednost teh 
del znaša 1.878.270,45 evra. Investicija se financira v višini 
50,1 % s strani izvajalca, za 40 % pa so se uspela pridobiti 
nepovratna sofinancerska sredstva po razpisu Ministrstva 
za infrastrukturo. Preostalih 9,9 % bo poravnala občina iz 
proračuna. Zajamčeni prihranki stroškov ogrevanja znašajo 
120.000 evrov letno.

Projekt prenove je zastavljen celostno in vključuje tudi 
rekonstrukcijo dotrajanega objekta Glasbene šole Slavka 
Osterca Ljutomer, kar je predmet dodatne pogodbe z 
dne 20. maja 2019 v višini 1.026.816,30 evra, sklenjene s 
Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., ki bo dela opravilo 
skupaj s podjetjema Kolektor CPG d.o.o. in CBE d.o.o. Za 
ta del projekta si je Občina Ljutomer s strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila nepovratna 
sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 
256.641 evrov.

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Vrtec Ljutomer

OŠ Mala NedeljaTelovadnica pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
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Končana je izgradnja komunalne infrastrukture v Babincih. 
V sklopu projekta se je izgradila fekalna kanalizacija v 
dolžini 2.429 metrov, meteorna kanalizacija v dolžini 712 
metrov, izvedla se je rekonstrukcija vodovoda v dolžini 
2.972 metrov, zgradila javna razsvetljava v dolžini 2.165 
metrov (postavljenih je bilo 64 kandelabrov) in izvedlo 
se je asfaltiranje občinskih cest v naselju Babinci v dolžini 
3.045 metrov.
Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za izgradnjo 
komunalne infrastrukture v naselju Babinci pridobila v letu 
2017. Izdelovalec dokumentacije za kanalizacijo, vodovod 
in ureditev cest je bil Rudi Sever s.p., Stročja vas 3e, 9240 
Ljutomer. Projektno dokumentacijo za javno razsvetljavo 
je izdelal OHM Biro, Vlado Šiško s.p., Vučja vas 48, 9242 
Križevci pri Ljutomeru.
Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo 
objavljeno na portalu javnih naročil aprila 2018, ponudbo 
sta podala dva ponudnika.
Kot najugodnejši ponudnik je bila s sklepom o oddaji 
naročila z dne 29. maja 2018 izbrana družba Legartis 
d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, ki je svojo ponudbo 
podala skupaj s partnerjem GMW d.o.o., Turjanci 26, 
9252 Radenci. Kot podizvajalec je v projektu nastopila še 
družba Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 
2270 Ormož. Pogodba je bila podpisana 20. junija 2018.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V BABINCIH

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V PUCHOVI POSLOVNI CONI V LJUTOMERU – 2. FAZA
Občina Ljutomer je komunalno infrastrukturo na prvem 
delu območja poslovne cone zgradila v letu 2015. Večina 
zemljišč je bila investitorjem že prodana. V letu 2018 si 
je Občina Ljutomer pridobila projektno dokumentacijo 
in gradbeno dovoljenje še za izgradnjo infrastrukture v 
nadaljevanju poslovne cone.
Takoj po sprejetju proračuna Občine Ljutomer za leto 
2019 je bilo v mesecu maju  objavljeno javno naročilo za 
izbiro izvajalca gradnje potrebne infrastrukture. Oddane 
so bile štiri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil 
izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, 9220 Lendava, ki 
je pripravljen dela izvesti za 247.382,74 evra. Projektno 
dokumentacijo je izdelal AMV Plan, Aljaž Vesenjak s.p., 
Murnikova ulica 26, 2000 Maribor. 

Nadzor nad investicijo, ki se je pričela v mesecu avgustu 
2019, izvaja ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. 
Rok končanja del je do konca oktobra 2019. Pogodbo za 
izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi coni v 
Ljutomeru – 2. faza sta županja Občine Ljutomer mag. 
Olga Karba in predstavnik družbe Nograd d.o.o. Drago 
Novak podpisala v petek, 26. julija 2019.
V sklopu projekta se gradi manjkajoča dovozna cesta v 
dolžini 260 metrov, meteorna kanalizacija v dolžini 251 
metrov, fekalna kanalizacija v dolžini 181 metrov in 
vodovod v dolžini 220 metrov, uredila pa se bo tudi javna 
razsvetljava v dolžini 280 metrov.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal 
Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. Izdelovalec 
varnostnega načrta in izvajalec koordinacije varstva pri 
delu je bil ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., 
Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
Dela so se pričela izvajati meseca julija v lanskem letu in 
so bila zaključena v maju 2019.
Vrednost gradbenih del je znašala skupaj 1.842.204 evre.
Celotna vrednost projekta z vsemi spremljajočimi stroški 
je znašala cca 1.892.000 evrov. Za izvedbo projekta je bil v 
letu 2018 najet kredit pri poslovni banki v višini 500.000 
evrov. Ostali del stroškov je bil financiran iz proračuna 
Občine Ljutomer v letih 2018 in 2019.

Na področju vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so se z 
vsemi krajevnimi skupnostmi opravili terenski ogledi cest 
in določila dela, ki so se izvajala in se še izvajajo v okviru 
rednega letnega vzdrževanja občinskih cest. Tako je bilo v 
prvi polovici leta v sklopu rednega letnega vzdrževanja 
lokalnih cest porabljenih  87.509  evrov in rednega letnega 
vzdrževanja javnih poti 163.662 evrov. V tem znesku 
so tudi stroški sanacij po neurjih v mesecu juniju, ki so 

največ škode povzročila na območju KS Mala Nedelja in 
KS Železne Dveri, katerih škoda je ocenjena  na 50.000 
evrov. Skupaj je bilo tako v prvem polletju za vzdrževanje 
cest namenjenih 251.171 evrov. Po večini so se izvajala 
gramoziranja cestišč in izkopi jarkov, izvedeni sta bile dve 
košnji trave, krpanje asfaltnih posedkov in izvedba muld 
ter barvanje talnih označb na cestah.

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
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Na območju občine Ljutomer se je v zadnjih letih pojavilo 
večje število različnih zemeljskih plazov. Eden od teh je tudi 
plaz v Gresovščaku. Za njegovo sanacijo je bila v letu 2018 
izdelana projektna dokumentacija, ki je bila posredovana 
na Ministrstvo za okolje in prostor. 
Občina Ljutomer je 30. oktobra 2018 objavila naročilo male 
vrednosti za izbiro izvajalca gradbenih del. Na odpiranje 
ponudb, ki je bilo izvedeno 27. novembra 2018,  je bilo 
poslano pet ponudb. Kot najugodnejši ponudnik je bilo 
s sklepom o oddaji javnega naročila 12. decembra 2018 
izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 
2270 Ormož in sicer za ponudbeno vrednost del 496.988,70 
evra. Izvajalska pogodba je bila podpisana 28. junija 2019.
Po pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila sta 
bila sklep in ponudba izbranega izvajalca posredovana 
na Ministrstvo za okolje in prostor - Sektor za pomoč pri 
odpravi posledic naravnih nesreč, ki je sklep in projekt 
pregledal. Glede na pozitivno odločitev ministrstva, je 
Občina Ljutomer podala vlogo za dodelitev sredstev za 
odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske 
ceste in komunalne infrastrukture. Pristojno ministrstvo 
in Občina Ljutomer sta 27. junija 2019 podpisali pogodbo 
o sofinanciranju izvedbe sanacije ceste in plazišča, znesek 
sofinancerskih sredstev znaša 403.311,76 evra.

SANACIJA PLAZU V GRESOVŠČAKU
Nadzorni inženir je z zapisnikom o uvedbi v delo z dne 
1. julija 2019 v imenu Občine Ljutomer predal gradbišče 
izbranemu izvajalcu del. Sanacijska dela so se pričela v 
juliju 2019 z rušenjem poškodovane zgradbe in se bodo 
zaključila predvidoma v letošnjem letu.
Finančna sredstva v višini obveznosti Občine Ljutomer, 
ki jih ne pokrije ministrstvo (projektna dokumentacija, 
gradbeni, tehnični in varnostni nadzor, DDV in 
nepredvideni stroški…) se zagotavljajo v skladu z Odlokom 
o proračunski rezervi za leto 2019 v predvideni višini 
razlike, ki znaša 93.676,95 evra.

Podjetja in obrtniki v Ljutomeru uspešno poslujejo in se 
vztrajno prebijajo v svojih dejavnostih. V tem duhu se 
pripravlja širitev poslovne cone v Ljutomeru (za trgovino 
Spar), s pomočjo katere bodo podjetja imela prostor za 
investicije in nove zaposlitve. Investicija v komunalno 
ureditev nove cone in potrebne odkupe zemljišč bo vredna 
čez 600.000 evrov. Zaključila se bo leta 2021, finančna 
konstrukcija pa zajema 363.000 evrov nepovratnih sredstev 
iz Kohezijskega sklada za razvoj regionalnih programov. 

Velikost območja je okvirno. 2,5 hektarja.
Občina Ljutomer je v postopku izdelave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN  LJ37) za širitev 
navedene poslovne cone, katerega sprejem se predvideva 
v oktobru 2019. Del zemljišč, katera niso v lasti Občine 
Ljutomer, se je že odkupilo, za ostali del pa potekajo 
pogajanja. V letošnjem letu je predvidena še izdelava  
investicijske in projektne dokumentacije ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

ŠIRITEV POSLOVNE CONE V LJUTOMERU
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Za potrebe izgradnje prizidka vrtca Mala Nedelja aktivno 
potekajo postopki za izdelavo elaborata lokacijske 
preveritve. Projektno dokumentacijo, katera bo podlaga 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, bo izdelal Proplus 

d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, vrednost znaša 20.752,20 
evra. Sama izgradnja prizidka vrtca je v Načrtu razvojnih 
programov občine Ljutomer predvidena v letu 2020.

V letošnjem letu se je pristopilo k zamenjavi javne 
razsvetljave, ki je bila dotrajana in je predstavljala svetlobno 
onesnaževanje. Tako se je v  vasi Cezanjevci zamenjalo 
15 dotrajanih svetilke 125W z novimi LED svetili moči 

33W. Zamenjava cestne razsvetljave se je izvedla tudi na 
Ormoški cesti v Ljutomeru, kjer je bilo vgrajenih 20 LED 
svetil moči 59W.

Občina Ljutomer je v letu 2014 
pričela z urejanjem zunanjih igrišč 
za dvorano ŠIC Ljutomer. Takrat je 
bilo zgrajeno košarkarsko igrišče in 
skate poligon. 
V lanskem letu je bilo urejeno še 
asfaltno igrišče z reflektorji za 
rokomet in mali nogomet, letos pa 
se je v želji zagotavljanja boljših 
pogojev uredila še razsvetljava 
košarkarskega igrišča in skate 
poligona.
Investicija je zajemala izkop in 
položitev potrebne instalacije, 
postavitev dveh kandelabrov, 
vgradnjo šestih reflektorjev in 
priklop na električno omarico 
z vsemi potrebnimi elementi. 
Investicija je znašala 9.004 evra.

PRIZIDEK K VRTCU MALA NEDELJA

Občina Ljutomer v sodelovanju z Ministrstvom za javno 
upravo pelje aktivnosti glede ureditve dvigala v stavbi na 
Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru, zaradi zagotovitve dostopnosti 
upravnih prostorov vsem občanom oz. tudi invalidom. 
Izbran je bil izdelovalec projektne dokumentacije Atrij 
d.o.o., Gajska ulica 29, 9233 Odranci. 

Dokumentacija bo izdelana še v tem letu in bo podlaga 
za pridobitev vseh potrebnih soglasij in gradbenega 
dovoljenja za predvidene posege v objekt.  Sama izvedba 
investicije je planirana v Načrtu razvojnih programov 
Občine Ljutomer v letu 2020. Projekt bo sofinanciran s 
strani Občine Ljutomer v višini 65,6 % in s strani pristojnega 
ministrstva v višini 34,4 %.

UREDITEV DVIGALA V OBČINSKI STAVBI

POSODABLJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

RAZSVETLJENO KOŠARKARSKO IGRIŠČE

Pomemben premik na promocijskem, turističnem in 
gospodarskem področju v naši občini je ustanovitev 
Zadruge Ljutomer, ki jo je podprlo 22 lokalnih ponudnikov 
pridelkov, prehrambenih izdelkov in turističnih storitev. 
Vzpostavila se bo turistična info točka, promocija ter 
prodaja lokalnih izdelkov in storitev članov zadruge. 
Na ta način, preko spletne prodaje in drugih poti se bo 
združevala lokalna ponudba v enoten tržni nastop in 
skrajšala pot od ponudnikov do kupcev. 
To je spodbudno za turizem in vse ponudnike, ki lahko 

neposredno pridejo do kupcev skozi trgovino ali preko 
spleta. Z zadrugo se gre v smer vzajemnosti ter spodbujanja 
sodelovanja in povezovanja lokalnih ponudnikov. 
Ocenjena vrednost projekta znaša 81.000 evrov, pri čem 
je Občina Ljutomer uspela s prijavo na razpis pri LAS 
Prlekija in pridobila zagotovilo za 70 % sofinanciranja 
upravičenih stroškov projekta. Takoj po prejemu odločbe 
s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
o odobritvi izpeljanja predlagane operacije, se bo pričelo s 
postopki realizacije le-te. 

NOVA ZADRUGA LJUTOMER
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Občina Ljutomer je na Glavnem trgu v Ljutomeru postavila 
nova igrala tipa MAXI-MIDI 2b. Odločitev je bila sprejeta 
zaradi dotrajanosti določenih segmentov igrala. Takšno 
igralo je postajalo nevarno  in ne bi več zagotavljalo varne 
uporabe, kar je potrdil tudi redni letni pregled igrala, kjer 
je bilo izdano mnenje, da je igralo uporabno z zadržkom. 
Novo igralo MAXI-MIDI 2b je sestavljeno z igralnega 
stolpa, dvojne gugalnice, plezalne mreže in varnostne 
podlage. Proizvajalec igrala je VOJCLES, Vojko Hodošček 
s.p. iz Murske Sobote. Strošek postavitve novega igrala je 
znašal 4.679,92 evra, strošek odstranitve starega igrala pa 
233,02 evra.

Projekt Prosperity, ki se je financiral v okviru programa 
Horizon2020 in v katerem je projektni partner tudi Občina 
Ljutomer, se počasi bliža koncu. Od 17. do 20. junija 
2019 je v mestu Groningen na Nizozemskem v sklopu 
projekta potekala Evropska konferenca Trajnostnega 
prometnega načrtovanja in zaključni sestanek samega 
projekta. Na samem dogodku so bile predstavljene novosti 
s področja trajnostne mobilnosti in pametnega prometnega 
načrtovanja. Za slovenske občine bodo v prihodnje najbolj 
pomembne nove smernice za pripravo celostnih prometnih 
strategij, ki so bile razvite v okviru projekta Prosperity. 
Ministrstvo za infrastrukturo v zadnjih letih uveljavlja 
prakso financiranja projektov trajnostne mobilnosti 
izključno občinam, ki imajo sprejete Celotne prometne 
strategije.
V Ljutomeru je eden izmed takih projektov, ki so bili 
sofinancirani s strani Ministrstva in kohezijskih sredstev 
projekt, ureditev manjkajočih kolesarskih poti skozi 
samo mesto. V letošnjem letu se pripravlja projektna 
in investicijska dokumentacija za ureditev kolesarske 
povezave na relaciji Ljutomer - Cven, z ureditvijo novega 
mostu čez potok Globetka. Na podlagi zbiranja ponudb je 
bil kot najcenejši izbran izvajalec BNG, Bojan Safran s.p., 
Kapelski vrh , 9252 Radenci. Vrednost del znaša 22.387 
evrov. 

Občina Ljutomer je v samem projektu Prosperity, kot 
edina slovenska občina, sodelovala s svojimi izkušnjami 
pri pripravi celotne prometne strategije in samem izvajanju 
predvidenih ukrepov. V letu 2018 je bilo v mestu Rovinj 
izvedeno usposabljanje za slovenske in hrvaške občine 
glede priprave navedenega dokumenta. Občina Ljutomer je 
ob prenosu znanja prejela tudi brezplačno svetovanje glede 
same izvedbe ukrepov, obveščanja javnosti in integracije 
prometnega načrtovanja s prostorskim planiranjem s strani 
Univerze v Edinburgu, mesta Sint Niklaas iz Belgije ter 
podjetja FGM Amor iz Gradca. Vrednost celotnega projekta 
je znašala 3.188.049 evrov, od tega je delež Občine Ljutomer 
29.123,75 evra. Stroški projekta so bili kriti v višini 100 
odstotkov, kar pomeni, da so bili stroški Občine Ljutomer 
za plače zaposlenih na samem projektu, njihove službene 
poti v tujino in delo na samem projektu v celoti pokriti s 
strani EU. 
S končanjem projekta se v Občini Ljutomer ne zaključujejo 
aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti. Še naprej 
se bodo izvajali ukrepi, ki so začrtani v akcijskem načrtu 
celotne prometne strategije, v prihodnje pa si bo Občina 
Ljutomer prizadevala, da bo sodelovala v čim več 
mednarodnih projektih na to temo, saj so projekti Properity, 
MoveCit in CoolHeating prinesli veliko prepoznavnost 
ljutomerske občine širom Evropske unije.  

NOVA IGRALA NA GLAVNEM TRGU V LJUTOMERU

EVROPSKA KONFERENCA TRAJNOSTNEGA PROMETNEGA NAČRTOVANJA NA 
NIZOZEMSKEM IN ZAKLJUČEK PROJEKTA PROSPERITY

V teh dneh se izvaja zamenjava peči za ogrevanje v Domu 
kulture Ljutomer. V mesecu avgustu 2019 je bila izdelana 
projektna dokumentacija, katero je izdelal GiBS, Simon 
Balažič s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer, stroški 
pa so znašali 3.355 evrov. Sledilo je zbiranje ponudb za 
izbiro najugodnejšega izvajalca del. Izbran je bil ponudnik 
Instalacije Sedmak d.o.o., Soboška cesta 1a, 9240 Ljutomer, 
pogodba pa je bila sklenjena 12. septembra 2019. 
Vrednost del znaša 43.832,01 evra. Strokovni in finančni 
nadzor bo izvajal izdelovalec projektne dokumentacije, 
stroški nadzora pa bodo znašali 488 evrov. 

Rok za končanje del je najpozneje do 15. oktobra 2019.
Do sedaj se je objekt Kulturnega doma Ljutomer ogreval na 
kurilno olje. V okviru investicije bo izvedena rekonstrukcija 
obstoječe kotlovnice in vgrajen nov toplovodni plinski 
kondenzacijski kotel na zemeljski plin, z vsemi gradbenimi 
in elektro deli. Nameščene bodo črpalke na obstoječe 
ogrevalne veje. Ustrezno bosta urejena prezračevanje 
kotlovnice in dimnik. Soglasje za priključitev objekta 
na distribucijsko plinovodno omrežje je bilo izdano 28. 
avgusta 2019 s strani družbe Adriaplin d.o.o. Ljubljana.

ZAMENJAVA PEČI ZA OGREVANJE V DOMU KULTURE V LJUTOMERU



1312

KAJ SE JE DOGAJALO?

Na pobudo člana Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Mota Jožeta Grnjaka so 1. maja 2019 odprli turistično točko 
Siva čaplja, ki se nahaja v vasi Mota ob reki Muri. Uredili 
so okolico in objekt, ki je nekoč bil vojaška karavla, pozneje 
pa mlin. 
Postavitev obeležja, table Siva čaplja, je pripadla 
predsedniku PGD Mota Zvonku Pavličku, zbrane je 
nagovorila predsednica Krajevne skupnosti Cven Saša 
Polajnar, slavnostni govornik pa je bil častni občan Občine 
Ljutomer dr. Miran Puconja.

V župnijski cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Ljutomeru je bila 5. 
maja 2019 maša v počastitev 
sv. Florjana, zavetnika gasilcev. 
Enote gasilcev so se zbrale na 
Glavnem trgu v Ljutomeru in se 
v spremstvu pihalnega orkestra 
Kulturnega društva Ivana Kaučiča 
Ljutomer v mimohodu odpravile 
v cerkev, kjer je mašo daroval 
ljutomerski župnik Goran Merica. 
V imenu lokalne skupnosti se je 
maše udeležil podžupan Občine 
Ljutomer Janko Špindler.

Ljutomersko občino je obiskala delegacija iz Osnovne 
šole Dušana Jerkovića iz srbskih Užic. Gostje so bili na 
obisku v Osnovni šoli Stročja vas med 9. in 12. majem 
2019. V spremstvu ravnateljice Mateje Leskovar Polanič 
in predsednika Krajevne skupnosti Stročja vas Srečka 
Mihoriča so si med drugim ogledali mesto Ljutomer 
in okoliške kraje, 10. maja 2019 pa je goste v županatu 
Mestne hiše Ljutomer sprejela županja mag. Olga Karba. 
Predstavila je ljutomersko občino in slovenski šolski sistem. 
Gostje so izrazili veliko zadovoljstvo nad gostoljubjem, kar 
je še utrdilo prijateljske vezi med Ljutomerom in Užicami, 
ki sta sicer pobrateni mesti.

Sprejem za goste iz Užic

Na Moti ob reki Muri odprli turistično točko Siva čaplja

17. srečanje gasilcev ljutomerske župnije



1312

Državno prvenstvo v judu za mlajše selekcije

Srečanje starejših krajanov KS Radoslavci

Tudi  maturantje Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer 
se pridružujejo vsakoletnem 
plesanju četvorke na prostem. 
Letos so se na osrednjem 
trgu prleške prestolnice 
zbrali 17. maja 2019. Najprej 
jim je nekaj besed namenil 
podžupan Občine Ljutomer 
Niko Miholič, nato pa so 
maturantje točno opoldan 
zaplesali četvorko.

V dvorani ŠIC v Ljutomeru je 11. maja 2019 potekalo 
državno prvenstvo mlajših članov in članic ter festivala 
juda mlajših dečkov in deklic za leto 2019. Dogodek 
sta organizirala Judo zveza Slovenije in TVD Partizan 
Ljutomer, udeležilo pa se ga je 175 tekmovalcev. Uvodoma 
je tekmovalce in navijače nagovoril podžupan Občine 
Ljutomer Janko Špindler, ki se je zahvalil gonilni sili judo 
športa v Ljutomeru in širše v Prlekiji Alešu Vrbančiču. 
Tekmovalce sta pozdravila tudi predsednik Športne zveze 
Ljutomer Mirko Rauter in predsednik Judo zveze Slovenije 
Darko Mušič.

V gasilskem domu v Radoslavcih je 17. maja 2019 potekalo 
vsakoletno srečanje krajanov, ki so dopolnili 70 ali več let. 
Srečanja se je udeležilo več kot 40 starejših krajanov iz vasi 
Radoslavci, Precetinci, Godemarci in Sitarovci. 
Srečanje so s kulturnim programom popestrili učenci 
Osnovne šole Mala Nedelja, ljudske pevke Soside in člani 
literarne sekcije Kulturnega društva Anton Krempl Mala 
Nedelja, kot vsako leto pa so v goste prišli člani pevske 
skupine Doma starejših občanov Ljutomer. Zbrane so 
nagovorili predsednik Krajevne skupnosti Radoslavci 
Janez Rudolf, član občinskega sveta Občine Ljutomer 
Ludvik Rudolf in predsednica Območnega združenja 
Rdečega križa Ljutomer Silva Duh. 

Organizatorji so pripravili darilca za vse prisotne, posebej 
pa so obdarili najstarejša udeleženca srečanja Janeza 
Žnidariča in Angelo Vrbnjak.

Maturantje so na Glavnem trgu odplesali četvorko
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Že tradicionalno so se zadnji petek v maju, 31. maja 2019, v 
prostorih Turizma na podeželju Tompa na Stari Cesti zbrali 
starejši krajani vasi Stara Cesta, Mekotnjak in Desnjak. 
Na srečanju so udeležence nagovorili podžupan Občine 
Ljutomer Janko Špindler, predsednik Krajevne skupnosti 
Stara Cesta Marjan Kaučič in predsednica Območnega 
združenja Rdečega križa Ljutomer Silva Duh. Dogajanje 
so s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole 
Janka Ribiča Cezanjevci, ki so se predstavili s twirlingom, 
glasbenim nastopom in skečem. Najstarejša udeleženca 
na srečanju sta bila Jožefa Lesjak in Matija Magdič, ki ju je 
podžupan tudi obdaril. Srečanje je potekalo v sproščenem 
vzdušju in ob zvokih harmonike Bojana Šeruge, udeleženci 
pa so ob pogostitvi poklepetali ter skupaj preživeli prijeten 
popoldan.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vogričevci je 25. maja 2019 praznovalo 
80-letnico delovanja. Zbrane je nagovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga 
Karba, ki je poleg čestitke ob jubileju izrekla posebno zahvalo vsem članom 
PGD Vogričevci za njihovo prostovoljno in požrtvovalno delo. Dolgoletnemu 
predsedniku društva Stanislavu Senčarju je ob tej priložnosti izročila priznanje. 
Slednji se je Občini Ljutomer zahvalil za odlično sodelovanje. V okviru proslave 
so bila podeljena številna gasilska odlikovanja in zahvale posameznikom, 
organizacijam, podjetjem ter sosednjim prostovoljnim gasilskim društvom.

V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru so 6. junija 
2019 Künštni Prleki gostili svoje prijatelje iz Bele krajine. 
Namen srečanja je bil podpis sporazuma med Republiko 
Prlekijo in Svobodnim belokranjskim ozemljem, ki sta 
ga podpisala predsednika društev Stanko Munda in 
Toni Gašparič. S tem sporazumom društvi podpirata in 
usklajujeta vzpostavitev ter razvoj povezav na področju 
gospodarstva, kmetijstva, kulture, športa, turizma 
in varstva okolja ter spodbujata povezave z drugimi 
dobromislečimi prebivalci Slovenije. 
Dogodka sta se udeležila tudi podžupan Občine 
Ljutomer Janko Špindler in župan Občine Metlika Darko 
Zevnik. Srečanje so s kulturnim programom popestrili 
tako Prleki kot Belokranjci. Prleki so se predstavili s 
plesom, glasbo, recitacijo, kulinariko in starodobniki, 
Belokranjci pa s skečem, glasbo in karikaturami.  

Podžupan Niko Miholič se je 1. junija 2019 udeležil Dneva 
odprtih vrat Čebelarskega društva Ljutomer, ki so ga 
člani društva pripravili pri učnem čebelnjaku OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer. Skupaj z gosti si je ogledal praktičen 
potek čebelarjenja. 

Na dogodku so v čebelarskih delavnicah, poleg izkušenih 
čebelarjev, aktivno sodelovali člani šolskega čebelarskega 
krožka. Na voljo je bila pokušina medu, medenih piškotov 
in sladic.

80 let PGD Vogričevci

Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Ljutomer

Republika Prlekija gostila Svobodno belokranjsko ozemlje

Udeleženci so obiskali še hipodrom, kjer so si skupaj 
ogledali konje in kas ljutomerskih kasačev, nato pa so se 
odpravili na izlet po prleški pokrajini. 

Srečanje starejših krajanov 
KS Stara Cesta
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Zadnji dan maja in prvi dan junija sta v prleški prestolnici 
minila v znamenju prireditve »Lotmerški Vino vikend«. 
Najprej je bila 31. maja 2019 v atriju Mestne hiše v 
Ljutomeru organizirana prireditev Melodija Sauvignona, ki 
jo je organiziralo Društvo vinogradnikov in prijateljev vina 
Ljutomer.  Performers z vodeno degustacijo, ki jo je vodil 
Robert Gorjak iz vinske šole Belvin, obiskovalci pa so v 
lepem ambientu poskušali vina sorte sauvignon z različnih 
koncev sveta. Prireditve se je udeležil tudi podžupan Niko 
Miholič, ki je ob koncu prireditve Robertu Gorjaku podelil 
v zahvalo monografijo Ljutomera. V sklopu »Lotmerškega 
Vino vikenda« je 1. junija 2019 vozil tudi Vinobus, ki je 
obiskovalce popeljal do vinskih kleti. Svoje kleti je odprlo 
sedem vinarjev, ki so obiskovalcem ponudili 21 vin. 

V Babincih so ob 90-letnici delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Babinci 8. junija 2019 pripravili 
slovesnost, v sklopu katere so svojemu namenu predali 
novo motorno brizgalno. Ljutomerska županja je ključe 
nove pridobitve izročila poveljniku društva Borutu Hericu, 
le-ta pa jih predal strojniku Janu Vaupotiču. Blagoslov nove 
motorne brizgalne je opravil ljutomerski župnik Goran 
Merica. Podeljena so bila številna priznanja in odlikovanja 
Gasilske zveze Ljutomer in Gasilske zveze Slovenije, 
predsednik PGD Babinci Darko Nemec pa je županji 
mag. Olga Karba za odlično sodelovanje podelil posebno 
zahvalo. Ob jubileju je PGD Babinci  posebno priznanje 
izročila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba ter se 
prostovoljnim gasilcem zahvalila za vso izkazano pomoč.

Kiparsko-slikarska  kolonija je potekala od 5. do 9. junija 
2019 pri Apartmajih in šotorišču Silva v Cezanjevcih, kjer 
so izpod spretnih rok umetnikov iz Kulturnega društva 
Karinta iz Prevalj nastajale prave lesene in slikarske 
umetnine.
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba se je udeležila 
odprtja razstave 8. junija in izrazila navdušenje nad 
umetninami, obenem se je zahvalila lastniku apartmajev 
Vladu Žnidariču za organizacijo kolonije in za turistično 

Kiparsko-slikarska kolonija v Cezanjevcih

Lotmerški Vino vikend

promocijo kraja in občine nasploh. Kiparji Ferdo Piko iz 
Prevalj, Rudi Novak in Janez Grauf iz Mežice ter Alojz 
Gabrovec iz Rogatca so lesene skulpture izdelovali z  
motorno žago in ostalimi pripomočki za les. Branko Gajšt 
iz Majšperka, Alojz Krevh iz Prevalj, Stanislav Petrovič 
iz Celja in Danijel Ferlinc iz Svete Ane so poskrbeli za 
slikarske umetnine. Vsi zbrani umetniki so izrazili veliko 
zahvalo za gostoljubnost ter se odločili, da se naslednje leto 
spet vrnejo v Prlekijo. 

90 let PGD Babinci
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Karate sekcija TVD Partizan Ljutomer je 9. junija 2019 v 
dvorani ŠIC Ljutomer gostila ekipno državno prvenstvo 
v karateju. 36 klubov je prijavilo 132 ekip, ki so tekmovale 
v katah in borbah. 
Velik uspeh so zabeležile tudi ljutomerske tekmovalke. 
Taja Plohl, Nuša Janžekovič in Hannah-Vela Rauter so v 
kategoriji kata deklice zasedle 2. mesto, Nuša Janžekovič, 
Hannah-Vela Rauter in Zala Kramberger so osvojile naslov 
državnih prvakinj v kategoriji kumite deklice open. Sara 
Novak, Sofia Ha Vela Rauter in Nika Šenica so v kategoriji 
kumite članice open zasedle tretje mesto. 
Tekmovanje so si ogledali tudi županja Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba, podžupan Janko Špindler in predsednik 
Športne zveze Ljutomer Mirko Rauter. Ljutomerska 
županja je ob tej priložnosti Ricardu Žibratu podelila 
priznanje ob 35-letnici vodenja ljutomerske karate sekcije. 

Učenke Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer z 
učiteljicama Natalijo Šparakl in Valerijo Osterc je 12. 
junija 2019 sprejela županja Ljutomera mag. Olga Karba. 
V okviru mednarodnega projekta so učenke županji v 
zahvalo za podporo prinesle darilo, ki so ga v mesecu maju 
dobile na mednarodni izmenjavi med 11. in 18. majem 
2019 v Berlinu. Ob sproščenem klepetu so učenke z žarom 
v očeh in navdušenjem pripovedovale občutke, ki  so jih 
doživele v Berlinu in njegovi okolici. Skupaj z nemškimi 
učenci so obiskale živalski vrt, raziskovale so svet insektov 
ter pripravljale delovni material za BEEbox, uživale so v 
kopališkem parku, ogledale so si tamkajšnjo osnovo šolo 
in se udeleževale delavnic na temo čebel in čebelarstva. 

Mladinski center Prlekija je 5. junija 2019 na Spodnjem 
Kamenščaku pripravil dogodek, v sklopu katerega je pote-
kala predstavitev prve izdane publikacije MCP-PC NVO 
– otroške knjige avtorice Jasne Jurkovič in ilustratorke Maje 
Pučko z naslovom Zgodbice njam njam. Dogodek je bil 
obogaten s kulturnim programom, predajo namenu javno 
dostopnega AED aparata, ki rešuje življenja in opremljene 
gasilsko-hidrantne omare ter zasaditvijo sadnega drevesa 
v smislu samooskrbe in izvajanja dejavnosti Centra za 
družine SOŽITJE. Prireditve so se udeležile  udeležile tudi 
županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba ter državna 
sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve Breda Božnik in strokovna sodelavka tega mini-
strstva Špela Horvat. 

Predstavitev knjige Zgodbice njam njam

Državno prvenstvo v karateju

Sprejem za sodelujoče v projektu Erasmus+
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40 let vrtca na Cvenu

Odprtje nove infrastrukture v Babincih

Na Cvenu je bilo 14. junija 2019 slovesno. Obeležili so 40 
let delovanja tamkajšnjega vrtca. Okrogli jubilej so obeležili 
z bogatim kulturnim programom, v katerem so nastopili 
otroci vseh starostnih skupin, tamburaši, folklorna 
skupin in pevski zbor učencev Podružnične osnovne šole 
Cven. Zaposleni so se posebej zahvalili vsem, ki jim na 
kakršen koli način pomagajo pri uresničevanju ciljev za 
najmlajše. Vodja vrtca Biserka Škrinjar je na kratko povzela 
štiridesetletno dogajanje v vrtcu, zbranim pa je spregovoril 
tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je ob 
tem častitljivem jubileju cvenskemu vrtcu podelil košaro 
z darili za najmlajše.

Pri Vaško-gasilskem domu v Babincih so 15. junija 2019 svojemu namenu 
predali prenovljeno komunalno infrastrukturo. V okviru celotnega projekta 
je bila urejena fekalna in meteorna kanalizacija, prenovljen je bil vodovod, 
nameščena nova javna razsvetljava in asfaltirale so se občinske ceste. 
Dogodka so se poleg vaščanov udeležili županja Občine Ljutomer mag. 
Olga Karba, podžupana  Niko Miholič in Janko Špindler, predsednik uprave 
Elektra Maribor Boris Sovič, predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer Cveto 
Melin ter predstavniki podjetij, ki so sodelovala v projektu. 
Županja je ob odprtju podelila zahvale Francu Flegeriču, Dragu Jergoviču, 
Darku Nemcu in Darinki Štuhec, kateri so sodelovali z izvajalci del in 
pomagali na terenu pri izvedbi investicije.

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je 14. junija 2019 pripravila sprejem za uspešne učence osnovnih šol v 
ljutomerski občini in Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Po uvodnem županjinem pozdravu so učenci v pogovoru 
zaupali županji spomine iz osnovnošolskih dni. Po prejemu Županjine petice in priznanja za odlične učne rezultate 
vsa leta osnovnošolskega izobraževanja ter zahval, katere so prejeli učenci za vrhunske dosežke v okviru šolskih in 
obšolskih dejavnosti, je županja podelila tudi mesečne vstopnice za obisk letnega kopališča v Ljutomeru. Ob koncu 
se je županja zahvalila vsem za njihov prispevek k promociji naše občine.

Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v ljutomerski občini

V kulturnem programu sta nastopili folklorna skupina in vokalna skupina Pšenični klas Turistično-kulturnega društva 
Babinci ter otroci z recitacijskim nastopom. Slednji so po prerezu traku tudi preizkusili cesto s skiroji in poganjalčki. 
Obiskovalci so si v sklopu prireditve lahko ogledali tudi kulinarično razstavo, ki so jo pripravile članice Turistično-
kulturnega društva Babinci.
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Počastitev 25. junija – dneva državnosti

22. Puchovo srečanje in 17. memorialno srečanje dr. Ludvika Bratuše

V Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru je potekala osrednja prireditev v počastitev 25. junija – dneva držav-
nosti. Slavnostni govornik je bil zgodovinar prof. dr. Janko Prunk, Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer pa je 
ob tem pripravil promenadni koncert. Pridružila se jim je tudi pevka Viktorija Govedič. Slavnostni govornik je v 
svojem nagovoru izpostavil, da mu je priti v Ljutomer v veselje in čast, saj se v Ljutomeru človek sreča z najlepšimi 
dejanji slovenske novejše zgodovine. Na proslavi je spregovoril tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki 
je med drugim dejal, da življenje v Sloveniji še zdaleč ni slabo in da je življenjski standard na kar visoki ravni, kar 
spoznamo predvsem, ko odpotujemo izven naših meja.

V Ljutomeru je med 1. in 5. julijem 2019 potekal otroški 
angleški tabor, ki so ga organizirali društvi Pro Logos 

Člani prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture 
in dediščine Johann Janez Puch iz Ljutomera so 6. julija 
2019 pripravili že 22. Puchovo srečanje in 17. memorialno 
srečanje dr. Ludvika Bratuše, prvega predsednika 
omenjenega društva. Na srečanje so lastniki iz Slovenije 
in Hrvaške pripeljali okoli 50 vozil. 
Preden so se podali na pot so udeležence nagovorili 
predsednik društva Vlado Perkič, podpredsednik Janko 
Viher in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. »Puhovci 
močno prispevate k promociji naše občine, za kar smo vam zelo 
hvaležni in upamo na dobro sodelovanje tudi v prihodnje,« 
je dejal podžupan in si ogledal zbrana vozila častitljive 
starosti. 
Udeleženci srečanja so se z ljutomerskega hipodroma 
opravili proti Svetemu Tomažu, kjer je bila maša v spomin 

iz Murske Sobote in Vesela novica iz Ljubljane ter ECO 
Murska Sobota. 
Tabora se je udeležilo več kot 40 otrok z obeh bregov reke 
Mure, udeleženci pa so se imeli priložnost učiti angleškega 
jezika z naravnimi govorci iz Združenih držav Amerike. 
Na obisku v Prlekiji je bila namreč 10 članska gostujoča 
skupina s Floride, ki je otrokom omogočala spoznavanje 
druge kulture in razvijanje znanje tujega jezika.
Za gostujočo skupino s Floride je podžupan Občine 
Ljutomer Niko Miholič 3. julija 2019 v županatu Mestne 
hiše Ljutomer pripravil sprejem, na katerem je predstavil 
znamenitosti in zgodovino Prlekije in samega mesta 
Ljutomer ter Američane povabil, da se prihodnje vračajo 
v ta del Slovenije, si ogledajo številne znamenitosti ter 
pokušajo izvrstno kulinariko in vina.

Sprejem za goste s Floride

na prvega predsednika društva. V nadaljevanju dneva so 
si ogledali še železničarski muzej v Osluševcih.
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Ljutomer je gostil evropsko prvenstvo v twirlingu

Zaključni turnir 14. sezone poletne lige

Ljutomer je med 5. in 7. julijem 2019 gostil evropsko 
prvenstvo v twirlingu. V dvorani Športno izobraževalnega 
centra Ljutomer je nastopilo okoli 200 tekmovalcev iz šestih 
držav. 
Slovenska izbrana vrsta, v kateri pa ni bilo tekmovalcev iz 
dežele ob reki Muri, je v skupnem seštevku osvojila drugo 
mesto. Slavila je Katalonija, tretje mesto pa je zasedla Irska. 
Otvoritvene slovesnosti prvenstva se je udeležil tudi 
podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je izrazil 
dobrodošlico udeležencem, še posebej gostom iz Katalonije, 
ki so prvič pod skupno zastavo gostovali v Prlekiji.

Športna zveza Ljutomer je organizirala že 14. sezono 
poletne lige odbojke na mivki. 
Šestnajst ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini, je v 
dveh mesecih najprej odigralo pet predtekmovalnih 
turnirjev, iz vsake skupine pa so se po štiri ekipe uvrstile 
na zaključni turnir, na katerem so največ uspeha imeli 
člani odbojkarskega kluba (OK) Ljutomer. V polfinale 
zaključnega turnirja, ki so ga 6. julija 2019 izvedli na letnem 
kopališču v Ljutomeru, so se uvrstili OK Ljutomer, ŠD 
Cven, Expano team ter Društvo cvenskih čehov in diklin. 
V prvem polfinalu, igralo se je na dva dobljena niza do 
15 točk, je OK Ljutomer z 2 : 0 (9, 12) premagal ŠD Cven, 
Expano team pa je bil prav tako z 2 : 0 (4, 15) boljši od 
Društva cvenskih čehov in diklin. V tekmi za tretje mesto 
je Društvo cvenskih čehov in diklin z 2 : 0 (11, 9) premagalo 

Prleški študentski klub je na novih zunanjih športnih 
površinah za dvorano Športno izobraževalnega centra 
v Ljutomeru 14. julija 2019 pripravil 1. ŠPOR(t)HET. Na 
prireditvi so se udeleženci pomerili v ulični košarki, malem 
nogometu in rolkanju (skejtanje).

ŠD Cven. V velikem finalu sta se ekipi pomerili na dva 
dobljena niza do 21 osvojenih točk. OK Ljutomer je v 
izredno izenačeni tekmi slavil z 2 : 0 (19, 19).

V ulični košarki se je pomerilo sedem ekip. V velikem 
finalu je ekipa King Quattro, za katero so igrali Jaka Kovač, 
Jaka Pečak, Leon Jabec in Rok Vudošek, s 15 : 13 premagala 
ekipo Kafanci, za katero so nastopili Aljaž Kranjc, Uroš 
Ivanovič in Timi Pezdiček.  Tretje mesto je osvojila ekipa 
Dudes with balls (Miha Leben, Matej Stanič, Sebastian 
Holc, Mihec Korpič).
V malem nogometu so nastopile štiri ekipe. Prvo mesto je 
zasedla ekipa Kapela Ekosen v sestavi Bojan Klemenčič, 
Urban Senekovič, Simon Krajnc, Marko Senekovič, Tadej 
Romih in Marcel Vindiš. Drugo mesto je osvojil Šport plus 
Ljutomer (Nino Novak, Tilen Semenič, Tomaž Podgorelec, 
Tilen Nemec, Andrej Lotrič, Tomaž Kramar, Nejc Tršovec, 
Patrick Jelen), tretje mesto pa je pripadlo ekipi  ZE ART 
Ljutomer (Žiga Zelko, Filip Kosi, Jan Kristofič, Žan Cof, 
Tine Mikl, Patrik Žnidarič, Bastian Feuš, Tristan Lipovec). 
Najboljši strelec turnirja je bil Bojan Klemenčič, najboljši 
igralec Filip Kosi, najboljši vratar pa Nejc Tršovec. 
Na skate poligonu se je merilo osem tekmovalcev. Zmagal 
je Tilen Slekovec, drugo mesto je zasedel Tomaž Praunseis, 
tretje pa Luka Pen. Pokale najboljšim sta podeljevala 
predsednik Prleškega študenstkega kluba Mario Zuzzi in 
podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.

Prvi ŠPOR(t)HET
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Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor 
Javnega podjetja Prlekija dr. Peter Kralj sta 26. julija 2019 
podpisala Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske 
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe 
»odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode«. S pogodbo sta bila oddana v najem kanalizacijsko 
omrežje in čistilna naprava, katerega lastnica oz. solastnica 
je Občina Ljutomer. S sklenitvijo te pogodbe je bilo izvedeno 
še zadnje dejanje za zakonito in pravilno zaračunavanje cen 
storitev javnih služb občanom Občine Ljutomer s strani 
Javnega podjetja Prlekija. Pred tem je namreč županja že 
podpisala tudi pogodbo na področju vodooskrbe, občinski 
svet pa je podal pozitivno mnenje k predlagani ceni vode.

Klub malega nogometa Meteorplast Ljutomer, ki s 
svojimi selekcijami nastopa v državnih ligah pod okriljem 
Nogometne zveze Slovenije, se je z ekipo, ki jo sestavljajo 
igralci starejši od 40 let, udeležil evropske lige prvakov. Med 
6. in 8. septembrom 2019 je tekmovanje v malem nogometu 
gostilo italijansko letovišče Riccione. Meteorplast, ki je 
državni prvak v tej starostni kategoriji, je v predtekmovalni 
skupini premagal črnogorski Obilić s 5:2 in izgubil proti 
madžarski ekipi FC Corrado z 0:2. V četrtfinalu so igralci 
ljutomerske ekipe z 2:0 premagali romunsko ekipo Peppy 
Dolce Vita, v polfinalu pa izgubili proti romunski ekipi 
Mary Tour Magic z 0:1. V tekmi za bronasto kolajno je 
Meteorplast s 4:3 premagal madžarsko ekipo FC Corrado.

15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

Podpisana pogodba o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture

Meteorplastu bronasta kolajna v Italiji

V Ljutomeru je med 16. in 20. julijem 2019 potekal 15. Grossmannov festival 
fantastičnega filma in vina. 
Prikazanih je bilo rekordnih 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 
kratkih filmov iz 36 držav, od tega v tekmovalnem programu šest celovečercev, 
sedem glasbenih dokumentarcev in 28 kratkih filmov. 
Glavno nagrado festivala, Hudega mačka, je prejel indijski film Tumbbad v režiji 
Rahija Anila Barveja in Adesha Prasada. Po izboru občinstva je nagrado za najboljši 
celovečerec prejel madžarski triler X-Izkoriščani (režiser Karoly Ujj Meszaros). 
Hrupnega mačka so podelili danskemu glasbenemu dokumentarcu Allinovi 

režiserja Samija Saifa. Za dobitnika 
Slakovega hudega mačka za najboljši 
kratki film so izbrali izraelski 
kratkometražec z naslovom Moj 
prvi režiserja Asafa Livnija, posebno 
omembo si je prislužil španski film 
La Noria režiserja Carlosa Baena, 
Melies D'Argent, nagrada Evropske 
federacije festivalov fantastičnega 
filma za najboljši evropski 
fantastični kratki film, pa gre v roke 
španskega režiserja Raula Mongeja 
za film Upi. Zmagovalni film Male 
delavnice groze je Smrtni greh 
režiserke Vanje Lee Kocen. Vinski 
šampion Hudi maček za najboljše 
vino je prejel polsuhi muškat otonel 
Vinoreje Kaučič. Častna huda mačka 
za izjemne prispevke k žanrski 
kinematografiji sta letos prejela 
igralka Christina Lindberg in režiser 
Sam Firstenberg.
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V ponedeljek, 2. septembra 2019, se 
je pričelo novo šolsko leto 2019/20. 
V klopi je v osnovne šole na 
območju ljutomerske občine sedlo 
989 otrok, od tega 94 prvošolcev. 
Osnovno šolo Ivana Cankarja 
Ljutomer obiskuje 422 otrok (42 
prvošolcev), Osnovno šolo Stročja 
vas 196 (15), Osnovno šolo Mala 
Nedelja 159 (12), Osnovno šolo 
Janka Ribiča Cezanjevci 140 
(18), Osnovno šolo Cven 36 (5), 
Podružnično osnovno šolo Cvetka 
Golarja pa 36 (2) otrok.
Edino srednjo šolo na območju 
ljutomerske občine, Gimnazijo 
Franca Miklošiča Ljutomer, 
obiskuje v tem šolskem letu 595 
otrok in odraslih, od tega imajo v 
prvih letnikih 159 dijakov.
Glasbeno šolo Slavka Osterca 
obiskuje 285 otrok, od tega jih je 
na novo vpisanih 67.

Otroci zakorakali v novo šolsko leto
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Tekač Bogomir Dolenc je v letošnjem projektu »Okrog 
Slovenije 2019 - za male viteze« v 12 dneh obtekel Slovenijo. 
Tekel je za Ustanovo Mali vitez (fundacija za pomoč 
mladim, ozdravljenim od raka), kjer zbira sredstva za 
male borce. Projekt je pričel 31. avgusta 2019 v Črni na 

V nedeljo 8. septembra 2019, je bilo za ljutomersko župnijo 
posebej slovesno. Dekan Franc Režonja je v imenu škofa 
ordinarija msgr. dr. Petra Štumpfa ustoličil dosedanjega 
župnijskega upravitelja Gorana Merico za župnika župnije 
Ljutomer. Svete maše, katero je daroval dekan Franc Režonja 
v somaševanju župnika Gorana Merice in msgr. Izidorja 
Veleberija, so se udeležili številni farani. Župnik Goran 
Merica je v nagovoru poudaril, da bo samo nadaljeval 
opravljanje nalog poučevanja, posvečevanja in vodstva, 
katere so mu bile zaupane že pred enim letom in se je 
nanje že tudi privadil. Prijetno službovanje in vzajemno 
sodelovanje z Občino Ljutomer je župniku zaželela županja 
mag. Olga Karba.

Člani Turističnega društva (TD) Stara Cesta so pripravili 
že 14. Bučarijo. V soboto, 7. septembra 2019, so na njivi 
pobrali bučni pridelek, postavili bučne aranžmaje ter 
tehtali največje buče, v nedeljo, 8. septembra 2019, pa je 
potekala še osrednja prireditev z razglasitvijo rezultatov. 
Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili predsednica TD 
Stara Cesta Marija Gaube, podžupan Občine Ljutomer Niko 
Miholič in predstavnica društva Margareta iz Margečana 
iz sosednje Hrvaške, katerega člani so tretje leto zapored 
obiskali prireditev v Mekotnjaku. 
Obiskovalci osrednje prireditve so si lahko ogledali številne 
bučne aranžmaje in kulinarično razstavo bučnih specialitet, 
ki so jih na prireditvenem prostoru tudi pripravljali. V 
kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Janka Ribiča 
Cezanjevci in tamburaši, obiskovalci so lahko spremljali 
prikaz trebljenja buč ter na stojnicah degustirali različne 
bučne specialitete, najmlajši pa ustvarjali v ustvarjalnih 
delavnicah. 

Bogomir Dolenc odtekel del dobrodelnega teka po ljutomerski občini

Slavnostni obred umestitve župnika Gorana Merice

TD Stara Cesta pripravilo 14. Bučarijo

Nagrade so tudi letos podelili lastnikom oz. pridelovalcem 
najtežjih buč. Pri odraslih je pridelala najtežjo bučo (200 kg) 
Sonja Gregorinčič, drugo najtežjo bučo (181 kg) je pridelal 
Ivan Gaube, tretjo najtežjo bučo (67 kg) pa je pridelal 
Marjan Vrabelj. Med otroci so najtežje buče pridelali Aney 
(164 kg), Matic (159 kg) in Teja (47 kg).

Koroškem, kjer je 11. septembra 2019 tudi zaključil s preko 
1.200 kilometrov teka.
Del dobrodelnega projekta je odtekel tudi po ljutomerski 
občini. V nedeljo, 8. septembra 2019 v poznih popoldanskih 
urah, so ga številni tekači in kolesarji pričakali na meji 
z ormoško občino in ga pospremili do Glavnega trga v 
Ljutomeru, kjer se je končala osma etapa. V ponedeljek, 
9. septembra 2019, je svojo pot nadaljeval proti razkriški 
občini. Preden se je podal na pot, ga je pred občinsko 
zgradbo nagovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba, 
pridružili pa so se tudi podžupana Niko Miholič in Janko 
Špindler, direktorica Občinske uprave Angela Lukman 
in njeni sodelavci. Dolenca so pospremili na pot učenci 
Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, v Stročji vasi 
pa so se mu pridružili tamkajšnji učenci, ki so skupaj z 
ravnateljico Matejo Leskovar Polanič prav tako odtekli del 
proge s tekačem.
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Občina Ljutomer je sedmo leto zapored s številnimi 
prireditvami obeležila Evropski teden mobilnosti. V 
tednu med 16. in 20. septembrom 2019 so se poleg Občine 
Ljutomer v izvedbo aktivnosti vključili tudi Mladinski 
center Prlekije, Vrtec Mala Nedelja, Vrtec Ljutomer, 
Mladinski svet Ljutomer, Osnovna šola Ivana Cankarja 
Ljutomer in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Osrednja prireditev »Dan brez avtomobila« je potekala v 
sredo, 18. septembra 2019, na Glavnem trgu v Ljutomeru, 
kjer je udeležence iz šol in vrtcev pozdravila direktorica 
občinske uprave Občine Ljutomer Angela Lukman, mladi 
pa so se lahko preizkusili v številnih aktivnostih, ki so jih 
pripravili Policijska postaja Ljutomer, Prostovoljno gasilsko 
društvo Ljutomer, Plesna šola Urška, Avto moto društvo 
Ljutomer in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Do 20. novembra 2019 bo v razstavni galeriji Anteja 
Trstenjaka v Ljutomeru na ogled razstava umetniških del 
ustvarjalca Borisa Novaka, ki živi v Središču ob Dravi. 
Novak ustvarja kot slikar in kipar. Kot slikar predstavlja 
risbo v pripovedni obliki stripa, kot kipar pa zanimive 
like človeka v gibanju. Razstavo so odprli v četrtek, 19. 
septembra 2019. Avtorja in njegova dela je predstavil 
Srečko Pavličič iz Splošne knjižnice Ljutomer, avtorju je 
za ustvarjena dela čestital podžupan Občine Ljutomer 
Niko Miholič, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Vesna 
Laissani pa je Novaku v zahvalo, da njegova dela premierno 
razstavlja prav v Ljutomeru, podelila monografijo 
akademskega slikarja Ljutomerčana Vladimirja Potočnika.

Evropski teden mobilnosti

Razstava del Borisa Novaka

Septembrske kasaške dirke

Kasaški klub Ljutomer je v nedeljo, 15. septembra 2019, organiziral kasaške dirke, v ospredju pa je bilo državno 
prvenstvo triletnih kasačev. Prva tri mesta so pripadla članom ljutomerskega kluba. Zmagal je Mitja Slavič z Analin, 
drugi je bil Marko Slana s Frodom S, tretji pa Janko Sagaj z Mauglijem. Za ljutomerski klub so na septembrskih 
dirkah v Ljutomeru zmage zabeležili še Rene Hanžekovič z Lady Princess in Luoise Luno, Damjan Vajs z Irso V, 
Peter Zadel s Satchmojem MS.
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Območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne 
dejavnosti Ljutomer 

pripravlja že 9. sezono  

ŽLAHTNEGA 
ABONMAJA 

V DOMU 
KULTURE 

LJUTOMER, 
katerega cilj je abonentom 

omogočiti ogled 
profesionalnih gledaliških 

predstav po dostopni ceni. 

V novi sezoni so se osredotočili na različne oblike komedij. Tako ponujajo: 

• klasično komedijo SEDEM LET SKOMIN (Mestno gledališče Ljubljana), 9. oktober 2019 

• glasbeno komedijo PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST (Siti teater Ljubljana), 6. november 2019
• sodobno komedijo BOG MASAKRA ( SNG Drama Maribor), 8. januar 2020
• romantično komedijo PETELINJI ZAJTRK (Šentjakobsko gledališče Ljubljana), 5. februarja 2020
• črno komedijo AMATERJI (Mestno gledališče Ptuj). marec 2020

Za več informacij pokličite na 02 584 97 87.

Športna zveza Ljutomer je v soboto, 21. 
septembra 2019, organizirala 3. Lotmerški 
trail tek, ki je imel start in cilj na Glavnem trgu 
prleške prestolnice. Mladi do 15 let so tekli po 
Glavnem trgu in mestnih ulicah, osrednji tek v 
dolžini 7.800 metrov pa je potekal po mestnih 
ulicah, makadamskih in gozdnih poteh, med 
njivami in vinogradi. Skupno se je vseh tekov 
udeležilo blizu 80 tekačev.
V lepem, sončnem vremenu so se najprej na 
proge v različnih dolžinah podali otroci stari 
od šest do 15 let. V svojih starostnih kategorijah 
so se zmag veselili Nika Govedič, Tjan Šadl, 
Mia Vunderl, Hana Merica, Zarja Vereš, Lucija 
Rengeo, Živa Smej, Jakov Pavlic, Sven Ošep, 
Lukas Dovnik, Anej Roškar in Miha Kosi.
V članski konkurenci se je na progo podalo 
26 tekačev. Med moškimi je zmagal Tomaž 
Rep (AK Ormož), ki je slavil pred Danilom 

3. Lotmerški trail tek

Magdičem (AK Ormož) in Andrejem Cörom (Borisova bežeča deca), 
med ženskami pa Vesna Hozjan iz Velike Polane, za katero sta se 
uvrstili Tjaša Žalig (AK Pomurje) in Marina Cör (Borisova bežeča 
deca).
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Dejan Karba: PISMO SVETNIKA

Tudi po prleškem se je poletje prevesilo v drugo polovico. Polja zlatih žit je zamenjala kulisa pastelno 
zelene koruze in temno zelenih trt po prleških vrhéh, vrtnine kipijo po bujnih vrtovih in jesen se že 
vonja, morebiti, z njo v misli pa v zavest pronica tudi misel na kmalu minljivo devetnajsto leto. 
Kaj smo uspeli storiti doslej? Smo kje orali ledino, kje kaj pozabili? Je vsa stvar(spet) šla (pre)hitro in 
neusmiljeno mimo nas in naših ambicij? Smo se odločali prav, je bil naš glas sprejet, slišan, razumljen? 
Vsak zase vé, kaj je, kaj je bilo in kaj vse naj bi šele bilo, če bosta, seveda, sreča in zdravje mila. Kaj pa 
kolektivni odgovor? 
Občinski svet naše občine, v katerem sedi osem predstavnikov dveh neodvisnih list in trinajst 
predstavnikov sedmih političnih strank, je z letošnjim letom spet obiskala demokracija. Točno takšna, 
kakršna je: truščno razglašena in dobronamerna, a nerodna. 
Razmerje, ki ga narekuje aktualna politična realnost v najvišjem odločevalskem organu naše majhne 
skupnosti je pač takšno, kot ga generira smer posamezne politične grupacije. In je takšno, v Ljutomeru, 
da je z vnovičnim sodelovanjem desnega in levega pola marsikomu spet zadišalo po prastari in tisti niti 
ne tako stari - pomladi! 
Smo složni? Se razumemo? Se poslušamo in slišimo? Smo skupaj komu v korist?
Ne, nismo (še) složni in ne razumemo se v vsem. Ne slišimo se (še) in v kakofoniji interesov še ne vemo 
točno slišati tistega enega, glavnega, najpomembnejšega. Pa vendarle se trudimo in verjamem, da bomo 
v prihodnosti le še boljši in takšni, da boste vi, spoštovane občanke in občani, imeli nekaj od tega.
Pretekle politične odločitve in nikdar jasno, sistematično pojasnjena politična preteklost (vodovod 
C-sistem, proračunske prioritete,…) zagotovo ne pripomorejo k stabilnosti politične realnosti, a če želimo, 
da bo prihodnost drugačna, moramo poleg odgovornosti za dandanašnje tovrstne odločitve, poskrbeti 
tudi za solidni dialog. Ostrina naj ostane, populizem in nadutost naj se poslovita iz vsakega izmed nas!
Ko smo Prleki pred stoenainpetdesetimi leti prvi gostili taborsko besedo, ki je pozneje predrugačila celo 
krajinsko/državno politiko, smo bili zagotovi isti: med tem, ko je prvi videl rešitev v organiziranem redu, 
je drugi predlagal pogum in tretji je sugeriral premislek. Med tem, ko je bila četrtemu bliže knjiga, je 
peti predlagal revijo. In tako dalje. 
Razlika med takrat in zdaj je nemara le v tem, da so si takrat za dialog, za pogovor in za skupni, kolektivni 
premislek vzeli več časa. Bistveno več. 
Tako naj se v prihodnje zgodi tudi z nami, ki v občinskem svetu predstavljamo vas, ki ste nas sem 
izvolili. Ko si bomo vzeli čas za pogovor, se bo zgodil tudi dogovor in z njim tisti kvalitativni premik, ki 
se mora zgoditi. Za pogovor je potrebna volja, za slednjo razum in čisti namen. Kolegi svetniki, kolegice 
svetnice: imamo oboje?
Imamo. Zagotovo nekje. Dajmo, poiščimo to dvoje in najdimo čas. Evropa ne bo v nedogled ponujala 
sredstev, ugodne projekte (nam) bo speljal kdo drug. Stopimo skupaj in vrnimo Ljutomeru to, kar je že 
bil: skupnost, ki kipi od življenja! 

Dejan Karba, 
Občinski svetnik (SD)
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NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI PRAZNUJEJO

V športnem parku za Zadružnim domom 
na Cvenu so 15. junija 2019 domačini 
in obiskovalci s številnimi aktivnostmi 
obeležili praznik KS Cven. Ob tej priložnosti 
je bila organizirana tržnica, na kateri so se 
predstavila vsa društva z območja KS Cven 
ter vsi domači ponudniki hrane, pijače in 
ročnih del. V okviru praznovanja je potekal 
tudi medkrajevni turnir v odbojki na mivki. 
Otroci so aktivno sodelovali v delavnicah in 
igrah. Domača podjetnica Milica Makoter je 
popoldan popestrila s pečenjem palačink za 
vse obiskovalce, Cvenski oktet je nastopil z 
ubrano pesmijo, na ogled sta bila postavljena 
dva starodobna traktorja.

1. praznik Krajevne skupnosti Cven

Vse prisotne sta nagovorili predsednica KS Cven Saša Polajnar in ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki sta obiskovalcem 
zaželeli prijetno počutje. Gost popoldneva je bil David Žibrat, vrhunski tekmovalec v kickboksu, ki je zbranim povedal 
nekaj o sebi in svojem športu. Za dosedanje delo in rezultate je v znak zahvale iz rok Saše Polajnar prejel priznanje KS 
Cven za vrhunske dosežke na področju športa. Žibrat je obiskovalcem predstavil tudi potek treninga in borbe. Gasilska 
društva iz celotne krajevne skupnosti so za otroke pripravila gasilsko vajo, člani sveta KS Cven pa so kuhali golaž, ki so 
ga brezplačno razdelili med obiskovalce.

Krajevna skupnost Mala Nedelja je 8. junija 2019 pripravila dobrodelno prireditev z naslovom »Dober den pri Mali Nedli«, 
na kateri so sodelovala številna društva in klubi, turistični ponudniki na lokalni ravni in Osnovna šola Mala Nedelja. Zbrane 
sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Boštjan Žerdin in  županja mag. Olga Karba, ki je predsedniku čestitala za 
odlično izvedbo prireditve, se obenem zahvalila vsem sodelujočim za vloženi trud in pripravo ter samo izvedbo prireditve, 
obiskovalcem pa zaželela prijetno druženje. Izkupiček dobrodelne prireditve bo namenjen za postavitev otroških igral na 
športnem igrišču pri Mali Nedelji. Organizatorji so sklenili, da bo tovrstno druženje pri Mali Nedelji postalo tradicionalno.

Dober den pri Mali Nedli
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Prvi krajevni praznik so 6. julija 2019 
pripravili tudi v KS Krištanci, Šalinci, 
Grlava. V dopoldanskih urah so se 
vaščani zbrali pred Zadružnim domom 
v Krištancih in se peš odpravili do 
čebelarskega muzeja Tigeli na Krapju, 
kjer se jim je pridružil tudi podžupan 
Občine Ljutomer Niko Miholič. 
Pred ogledom muzeja je zgodovino 
družinskega čebelarjenja in njihovo 
dejavnost predstavila Dragica Tigeli. 
Udeleženci pohoda so poizkusili 
njihove medene proizvode, nato pa 
nadaljevali pot nazaj do Zadružnega 
doma v Krištancih, kjer je bila osrednja 
prireditev ob 1. krajevnem prazniku.

1.praznik Krajevne skupnosti 
Šalinci, Krištanci, Grlava

V soboto, 14. septembra 2019, so 14. krajevni praznik praznovali krajani Krajevne skupnosti (KS) Radoslavci. S praznovanjem 
so obeležili izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja v vaseh Godemarci, Radoslavci, izvzemši hišne številke od ena 
do devet, in tudi v treh gospodinjstvih v Vogričevcih. Kot je na slovesnosti dejal predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf 
se bo izgradnja optičnega omrežja nadaljevala v vaseh Precetinci, Sitarovci in že omenjenih devetih gospodinjstvih vasi 
Radoslavci. Slavnostni govornik je bil direktor podjetja Teleing Janez Smolkovič, ki je izrazil zadovoljstvo, da je njihovemu 
podjetju uspelo pripeljati projekt izgradnje optičnega omrežja na območju ljutomerske občine skoraj do konca, »saj imamo 
v načrtu do konca leta 2020 izgraditi optiko na področju kabelske televizije Ljutomer, kar nam bo s sedanjo dinamiko 
dela tudi uspelo«. V imenu Občine Ljutomer je spregovorila članica občinskega sveta Manja Gospodarič, ki je krajanom 
čestitala ob prazniku in se jim zahvalila za vso dobra dela, ki jih opravijo za lokalno skupnost. V kulturnem programu 
so sodelovali plesalci otroške folklorne skupine Pürgaška deca KD Anton Krempl Mala Nedelja pod vodstvom Jerneja 
Filipiča, Kaja Hanžel in Ana Kurnik s kitarama, Eva Zmazek s frajtonarico, zapeli so Fantje okoliških vasi Gomile, svojo 
pesem o prleškem jeziku je predstavila članica literarne sekcije KD Anton Krempl Mala Nedelja Milica Zmazek, številnim 
prisotnim pa je zaigral Domači trio s pevcem.
Uradni del praznovanja se je zaključil s slavnostnim prerezom traku ob novi pridobitvi in povorko starodobnih vozil 
društev Oldtimer Stara Gora in Johan Janez Puch Ljutomer.

14. praznik Krajevne skupnosti Radoslavci
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Krajevna skupnost Stročja vas je 24. junija 2019 skupaj s tamkajšnjo osnovno šolo in številnimi društvi pripravila 2. krajevni 
praznik KS Stročja vas, obenem pa so s prireditvijo obeležili zaključek šolskega leta. Po osrednji kulturni prireditvi je 
sledilo športno-zabavno druženje. Obiskovalci so se preizkusili v igrah poimenovanih Nekoč in danes ter se pogostili z 
domačimi kulinaričnimi dobrotami.

2. praznik Krajevne skupnosti Stročja vas

V uvod 4. krajevnega praznika KS Cezanjevci je bilo 18. maja 2019 športno srečanje med ŠRD Kostanjevica in ŠD Začret 
pri Ljubečni, dan pozneje pa so se najprej v dopoldanskem času zbrali kosci na travniku Marice Heric v Vogričevcih, 
kjer je potekala že 33. tradicionalna košnja z ročno koso. Letos se je merilo deset tekmovalcev in šest tekmovalk. Prvo 
mesto med kosci je zasedel Slavko Tarča iz Vidanovcev, v ženski kategoriji pa je zmagala Simona Stojnšek iz Vogričevcev. 
Najstarejša kosca sta bila Franc Matjašič iz Rucmancev in Marija Heric iz Vogričevcev. V nadaljevanju je ob gasilskem 
domu v Vogričevcih potekala tudi osrednja prireditev ob krajevnem prazniku, na kateri sta navzoče nagovorila predsednik 
KS Cezanjevci Franc Slokan in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, prireditev pa so obogatili tudi s kulturnim 
programom. V šotoru ob prireditvenem prostoru je potekalo še tekmovanje v kuhanju domačih jedi, ki ga je organiziralo 
Društvo Kihača, sodelovalo pa je 11 skupin.

4. praznik Krajevne skupnosti Cezanjevci
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Krajevni praznik, ki so ga na območju KS Stara Cesta pripravili tretje leto zapored, je potekal med 22. in 25. junijem 2019. 
Kot vsako leto doslej je tudi tokrat pet društev z območja te krajevne skupnosti pripravilo po eno prireditev. Tako so se 
merili v ruskem kegljanju, odbojki na mivki, balinanju, gasilskih igrah in znanju prve pomoči. Osrednja prireditev je 
potekala 25. junija, ko so se najprej zbrani podali na pohod po poteh naše dediščine, nato pa je sledila proslava, katere 
sta se udeležila tudi podžupana ljutomerske občine Niko Miholič in Janko Špindler. Na osrednji proslavi so podelili 
prehodni pokal, ki ga je po seštevku točk iz prej omenjenih iger drugo leto zapored prejelo Prostovoljno gasilsko društvo 
Mekotnjak – Stara Cesta.

3. praznik Krajevne skupnosti Stara Cesta

8. praznik Krajevne skupnosti Železne Dveri

KS Železne Dveri je 8. junija 2019 obeležila že 8. krajevni praznik. Ob sončnem vremenu se je na osrednji slovesnosti ob 
Miklošičevi rojstni hiši v Radomerščaku zbralo lepo število obiskovalcev oz. pohodnikov. Prisotne je pozdravil predsednik 
KS Železne Dveri Marjan Munda, za kulturni program so poskrbeli učenci iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in 
dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, med nastopajočimi pa so bili člani Etnološkega kulturnega društva Künštni 
Prleki. Slavnostni govornik je bil prof. Franci Čuš, ki je v nagovoru poudaril pomen zgodovine slovenskega naroda. 
Zbrane je nagovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je krajanom izrekla iskrene čestitke ob praznovanju 
krajevnega praznika. Zbrani so se po kulturnem programu odpravili v Radomerje, kjer je Turistično društvo Železne Dveri 
v gasilskem domu Radomerje poskrbelo za pogostitev. Obenem so si obiskovalci lahko ogledali razstavo domačih dobrot.
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PRAZNOVANJE 63. PRAZNIKA OBČINE LJUTOMER

Sobota je bila tudi v znamenju odprtja dveh novozgrajenih mostov čez potok Turja na območju Krajevne skupnosti Mala 
Nedelja. Lani septembra je neurje oba mostova poškodovalo do te mere, da ju je bilo potrebno porušiti. Občina Ljutomer 
je hitro ukrepala. Pri projektantu Plangrad Inženiring d.o.o. je bila naročena projektna dokumentacija, družba Nograd 
Lotmerk d.o.o. pa je do decembra zaključila z izgradnjo samih mostnih konstrukcij. Mostova v Kuršincih in Drakovcih 
sta končno podobo dobila v tem letu. Skupni strošek izgradnje mostov je znašal okoli 162 tisoč evrov. 

V uvod dogajanja ob 63. prazniku Občine Ljutomer so se zgodaj dopoldan pričele Športno rekreativne igre v organizaciji 
Športne zveze Ljutomer. Več kot 150 udeležencev se je udeležilo številnih aktivnosti, ki so trajale do poznega popoldneva. 
V okviru Športno rekreativnih iger so na letnem kopališču izvedli tudi osme kopališke igre.

1. dan – sobota, 27. julij 2019
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Prvi dan praznovanja občinskega praznika so sklenili v Športno rekreacijskem centru Kostanjevica na Stari Cesti. Enajst 
ekip je do zgodnjih nedeljskih jutranjih ur merilo moči na tradicionalnem, že šestem turnirju v odbojki na mivki.

Tako v Kuršincih, kot tudi v Drakovcih, se je otvoritve udeležilo veliko krajanov, ki so izrazili zadovoljstvo nad ponovno 
vzpostavitvijo prometnih povezav, ki jih porušena mostova kratek čas nista omogočala.
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Ker je nekoliko zagodlo vreme sta bili nedeljska degustacija vrhunskih vin ob glasbeni spremljavi in prižig nove razsvet-
ljave na košarkarskem igrišču za dvorano ŠIC Ljutomer odpovedani, praznično dogajanje za otroke pa je bilo iz Parka 1. 
slovenskega tabora preseljeno v dvorano ŠIC Ljutomer. Kljub spremembi lokacije se je zbralo veliko otrok, njihovih staršev 
in starih staršev, ki so preživeli prijetne popoldanske urice v družbi Zavoda Enostavno Prijatelji. Člani tega zavoda so 
poskrbeli za poslikave obraza, za otroke so pripravili športni poligon, otroci so ustvarjali slike velikanke, ob zaključku 
dogajanja pa so prisotni uživali v predstavi čebelic Tinke in Tonke.

Drugi dan praznovanja, poimenovan Dan generacij, je bila v dopoldanskem času svojemu namenu predana komunalna 
infrastruktura v stanovanjski soseski Juršovka – Kamenščak. Gre za novo sosesko v ljutomerski občini, v kateri so vse parcele 
prodane, prvi stanovalci pa so se že preselili v nove hiše. Skupna vrednost opravljenih del, ki jih je izvajalo Komunalno 
podjetje Ormož, znaša nekaj več kot 335 tisoč evrov. V sklopu investicije je uredilo dve povezovalni cesti, meteorno in 
fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnik in stopnišče.

2. dan – nedelja, 28. julij 2019
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Tretji dan praznovanja je bil posvečen turizmu. Organizirani so bili vodeni ogledi stalne razstave Anteja Trstenjaka v 
Mestni hiši Ljutomer in cerkvice Žalostne Matere božje na Jeruzalemu z možnostjo degustacije vin v Vinoteki Jeruzalem. 
V Mestni hiši Ljutomer sta bila popoldan dogodka, na katerih je bilo govora o pomenu trajnostnega turizma in postopkih 
za pridobitev znaka Slovenia Green, predstavljene pa so bile tudi smernice razvoja turizma v ljutomerski občini in 
predstavljen primer dobre prakse ustanovitve zadruge. Jana Apih, direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma, je 
med drugim govorila o tem, kako si lahko ponudnik poveča konkurenčnost in privlačnost, vodja Centra alternativne in 
avtonomne produkcije Karolina Babič je spregovorila o zadružništvu v Sloveniji, direktor Vinarske zadruge Haloze Jernej 
Golc je podrobneje predstavil delovanje njihove zadruge, v katero je vključenih že več kot 30 vinogradnikov, ob zaključku 
dogodka pa je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič predstavil smernice razvoja turizma v ljutomerski občini. 
Občina Ljutomer je ustanovitev zadruge prijavila na razpis LAS Prlekija, po pridobljeni pozitivni odloči o sofinanciranju 
pa se bo pričela uresničevati zamisel razvoja turizma na območju ljutomerske občine.

3. dan – ponedeljek, 29. julij 2019

4. dan – torek, 30. julij 2019

Četrti dan praznovanja je bil posvečen kulturi. V dopoldanskem času je Splošna knjižnica Ljutomer pripravila 
pravljično uro, najmlajše občane pa je v Parku 1. slovenskega tabora obiskal tudi Kasač Tinko. Park s stoletnimi 
hrasti je bil tudi prizorišče popoldanskega dogajanja. Najprej sta Splošna knjižnica Ljutomer in Kulturno društvo 
Anton Krempl Mala Nedelja pripravila čitalnico na prostem in predstavitev pesniške zbirke Kava za dušo in 
srce, nato pa je v organizaciji literarno-dramske sekcije Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer Marko Kočar 
predstavil svojo prleško liriko Prgišče düše.
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Občinska uprava Občine Ljutomer je izvedla nagradno 
igro, izmed sodelujočih, ki so pravilno odgovorili na vpra-
šanja, pa je prvo nagrado, monografijo Ljutomera, prejel 
Anton Alt.

Peti dan praznovanja je deveto leto zapored na osrednjem trgu prleške prestolnice potekala prireditev Dan druženja – 
Občina na prostem. Na prireditvi so se predstavili in družili predstavniki občinskih in državnih organov, javnih zavodov, 
javnih podjetij in društev, ki delujejo v občini Ljutomer. 
Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 64 društev in 24 zavodov, podjetij in ustanov, 
županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pa je vsem sodelujočim podelila zastavo Občine Ljutomer. 
Prisotni so predstavili svoje poslanstvo in naloge, ki jih opravljajo, poskrbljeno je bilo za druženje in zabavo z ansamblom 
Trio Prlekija, obiskovalci prireditve pa so se lahko pomerili tudi v različni športnih igrah. 

5. dan – sreda, 31. julij 2019
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DAN DRUŽENJA — LETOS ŽE DEVETIČ
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Šesti dan praznovanja je bil posvečen gospodarstvenikom. V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico (OOZ) 
Ljutomer je bila najprej organizirana okrogla miza, na kateri so prisotni govorili o položaju obrti in podjetništva v pomurski 
regiji in širše, nato pa je bila na Glavnem trgu v Ljutomeru še tradicionalna prireditev Obrtnik leta. 
Častni naziv je letos pripadel Dušanu Zorku iz Gostilne Zorko v Borecih, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
Branko Meh, ki je bil slavnostni govornik, pa je posebni priznanji zbornice izročil Avgustu Rajhu, za katerega je priznanje 
prevzel sin Dušan, in Niku Šoštariču. 
Prisotnim na prireditvi sta nekaj besed namenila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba in predsednik OOZ Ljutomer 
Ivo Ozmec, za kulturni program pa je poskrbela Hermina Matjašič.

6. dan – četrtek, 1. avgust 2019
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Sedmi dan praznovanja se je pričel v prostorih Večgeneracijskega centra Pomurja – enota Ljutomer, ki je ob drugi obletnici 
delovanja pripravil Dan odprtih vrat. Obiskovalci so se lahko seznanili z dejavnostjo, ki jo izvajajo na tej lokaciji, izdali 
pa so tudi publikacijo Artist.

Večer je bil namenjen slavnostni prireditvi ob praznovanju 63. praznika Občine Ljutomer s podelitvijo nagrad in priznanj. 
Po uvodnem nadetju županske verige, ki ga je opravil najstarejši član Občinskega sveta Občine Ljutomer Jože Klemenčič, 
je županja mag. Olga Karba spregovorila o dosežkih minulih let, nato pa podelila nagrade in prinanja.
Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2019 sta prejela Srečko Centrih iz Ljutomera za dolgoletno 
uspešno delo in izjemne dosežke na gledališkem področju ter Branko Kristl iz Ljutomera za dolgoletno uspešno delo pri 
razvoju kasaškega športa v občini Ljutomer. Pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2019 so prejeli Jurica Ferenčina, 
Danijela Kutnjak in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer.

7. dan – petek, 2. avgust 2019
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»Z županom Občine Puconci Ludvikom Novakom sva bila vesela povabila in srečanja z županjo, ki je v preteklosti kot direktorica 
občinske uprave v Puconcih pustila sledi tudi v razvoju naše občine. Bili smo žalostni, ko se je odločila, da kandidira v Ljutomeru in 
nas zapušča, in toliko bolj smo danes ponosni in veseli, da uspešno opravlja funkcijo županje Ljutomera že tretji mandat.  Iz vsega, 
kar smo lahko videli in doživeli na tej slavnostni prireditvi smo lahko razbrali, da ste Prleki zelo inovativni in ustvarjalni ljudje 
in da pravzaprav skoraj povsod po občini nastajajo novi in novi projekti, ki vsako leto bolj prispevajo k dvigu standarda občanov. 
Čestitamo vsem, ki s svojimi prizadevanji kljub vedno manj denarja, ki ga država namenja razvoju občin, dosegajo vedno nove 
in nove korake naprej. Imate veliko posameznikov, ki izstopajo od povprečja in imate sposobne direktorje v številnih firmah, ki so 
nosilci gospodarske moči občine. Kar nekaj dobrih idej sva odnesla od vas in hvala vam, da sva lahko bila z vami. In vsak pozdrav 
in stisnjena roka pozdrava sta me še bolj utrdila v tem, da ste preko Mure dobri in pridni ljudje. In splača se truditi za razvoj obeh 
bregov Mure, Mura nas povezuje in ne razdvaja. Potrditev tega je bila tudi izvajalka iz Koroške, ki pa nam je vsem prinašala verze 
Ferija Lajnščka, našega velikega slovenskega in prekmurskega pesnika in pisatelja. Seveda je Feri tudi vaš in to kar pove je bil vedno 
odraz naših krajev z obeh bregov Mure. Čestitke županji in vsem občanom Občine Ljutomer.«

— Branko Drvarič, 
podžupan Občine Puconci in predsednik Razvojnega sveta regije

Tudi letos je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba 
podelila svoja priznanja. Prejeli so jih podjetji Murales in 
Atrium, samostojni podjetnik Avgust Rajh, organizatorji 
Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina ter 
Ansambel Štrk.
Za kulturni program so poskrbeli pihalni orkester KD 
Ivan Kaučič Ljutomer ter glasbeniki Aljaž Ferenc, Ditka 
in Gorazd Čepin, čestitkam ob praznovanju občinskega 
praznika pa sta se pridružila tudi županja Fulneka Radka 
Krištofova in član mestnega sveta Užic Vidoje Drndarević.

»Vzdušje na prireditvi v Ljutomeru je bilo enkratno. Prijazna, 
vesela in iskrena publika me je sprejela z bučnim aplavzom, med 
samim nastopom pa sem na obrazu marsikoga zasledila simpatičen 
nasmešek, medtem ko je ne malo kdo zraven tudi prepeval. Vrhunec 
večera pa je bil čisto na koncu, ko je ob uglasbeni poeziji Ferija 
Lainščka z naslovom Ne bodi kot drugi, z mano zapela prav vsa 
dvorana. Zares lepi občutki in odlična energija. Najlepša hvala 
Občini Ljutomer za povabilo in upam, da se kmalu vrnem v vaš kraj.«

— Ditka, 
kantavtorica, pevka in skladateljica

Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado 

za leto 2019 je prejel 

SREČKO CENTRIH 
iz Ljutomera

za dolgoletno uspešno delo in izjemne dosežke na 

gledališkem področju.

Plaketa Obcine Ljutomer 2019v
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Priznanje Obcine Ljutomer 2019v

Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado 

za leto 2019 je prejel

BRANKO KRISTL 
iz Ljutomera

za dolgoletno uspešno delo pri razvoju kasaškega 

športa v občini Ljutomer.

Pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2019 je prejel

JURICA FERENČINA 
iz Črešnjevcev, 

specialist družinske medicine,
za zasluge in odlično delo na področju primarnega 

zdravstva. 

Pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2019 je prejela

DANIJELA KUTNJAK 
iz Ljutomera, 

za dolgoletno prostovoljno terapevtsko delo na 

področju zdravstva.

Pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2019 je prejelo

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

LJUTOMER , 
za več kot 20-letno spodbujanje domoljubja in 

ohranjanja zgodovinskih izročil. 
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Priznanje  zupanjeObcine Ljutomer 2019v v

Priznanje županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za 

leto 2019 je prejelo podjetje 

MURALES D.D. 
iz Ljutomera

ob 30-letnici uspešnega poslovanja ter izjemen 

prispevek k razvoju gospodarstva v občini Ljutomer.

Priznanje županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za 

leto 2019 je prejelo podjetje 

ATRIUM D.O.O.
iz Ljutomera

ob 30-letnici uspešnega poslovanja ter izjemen 

prispevek k razvoju gospodarstva v občini Ljutomer.

Priznanje županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za 

leto 2019 je prejel 

AVGUST RAJH s.p.
iz Ljutomera

ob 50-letnici samostojne podjetniške poti ter izjemen 

prispevek k razvoju gospodarstva v občini Ljutomer.

Priznanje županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za 

leto 2019 je prejel 

ANSAMBEL ŠTRK
iz Ljutomera

ob 25-letnici uspešnega delovanja ter izjemen prispevek 

k promociji občine Ljutomer.
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Priznanje županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za 

leto 2019 je prejelo 

KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO FESTIVAL LJUTOMER

za 15 let uspešne organizacije Grossmannovega 

festivala fantastičnega filma in vina ter izjemen 

prispevek k promociji občine Ljutomer.

Osmi dan praznovanja je bil namenjen Prleškemu sejmu, največji turistični prireditvi v ljutomerski občini. Več tisoč 
obiskovalcev je pričakalo preko 110 sejmarjev, ki so ponujali raznovrstne proizvode, izdelke domače obrti, pristno prleško 
kulinariko in vrhunska vina. 
Kot vsako leto je bilo z bogatim programom poskrbljeno za najmlajše obiskovalce, celotno prireditev pa so za zabavo 
skrbeli Ansambel Štrk, Nuša Derenda, Blue planet in Skupina Gadi. 
Med številnimi obiskovalci sejma so bili na letošnjem Prleškem sejmu podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter 
Misja, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek ter predstavniki delegacij pobratenih mest Fulnek in Užice.

8. dan – sobota, 3. avgust 2019

»Na prleški sejem prihajam že vrsto let. Vesel 
sem da vidim vedno nekaj novega, predvsem 
pa da se zbere veliko ljudi ,ki se vedno vračajo 
zadovoljni. Prleški sejem je dober pokazatelj 
kako se da nekaj narediti ko se združita 
lokalna samouprava in občani! Želim veliko 
uspehov in dobrega dela tudi v prihodnje!«

— Peter Misja, 
podpredsednik Turistične zveze 

Slovenije in župan občine Podčetrtek
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»Prleški sejem v Ljutomeru vedno znova ustvari nepozabno vzdušje zabave, 
doživetij in veselja v mešanici kulinarike, sejmarstva in tradicionalne obrti. 
Tematsko obarvane avenije nudijo prostor za druženje ne samo domačinom, 
ampak tudi turistom, kateri na ta način  še lažje spoznavajo in doživljajo 
avtentičnost, značilnosti in posebnosti območja. Vsakoletna obogatitev 
ponudbe in dogajanja je že zdavnaj prerasla meje Prlekije. Lahko rečemo, da 
je Prleški sejem dogodek, kjer se predstavlja Pomurje«  

— Uroš Kamenšek, 
predsednik Pomurske turistične zveze

»Dragi prijatelji Prleškega sejma!
V sklopu letošnjega dogodka sem imela priložnost nastopati  
tudi jaz, ob spremljavi moje spremljevalne skupine. Bilo je 
enkratno vzdušje in vsi smo res uživali v vaši družbi.
HVALA VSEM, ki ste bili z nami, za  topel sprejem in vso 
energijo, ki ste nam jo vračali na oder. Občini Ljutomer  pa 
čestitam za organizacijo Prleškega sejma in želim še veliko 
uspehov naprej. Še enkrat se zahvaljujem za povabilo in upam, 
da se pri vas še srečamo!«
  

—  Nuša Derenda

»Na sejmu smo tradicionalno prisotni. Gre za našo promocijo. Udeležba zahteva veliko organizacije, veliko je sodelovanja, tako da 
smo vsi vključeni v delo. To je za nas t.i. team building.«  

— Lea Hofman, direktorica Term Banovci
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Zadnji, deveti dan praznovanja so člani Turističnega 
društva Stara Cesta pripravili 18. sodobne rimske igre. 
Tri ekipe so se pomerile v šestih zanimivih igrah - met 
kamna, tek na smučeh, zabijanje žebljev, skakanje v vrečah, 
balinanje na vrvici in vlečenje vrvi. Zmagala je ekipa 
Kameščonci SP, druga je bila ekipa Breza bar, tretja pa 
PGD Mekotnjak - Stara Cesta.

9. dan – nedelja, 4. avgust 2019

Kot že po tradiciji se je praznovanje občinskega praznika 
zaključilo s kasaškimi dirkami na ljutomerskem hipodromu. 
Dirko za pokal Občine Ljutomer je dobil Fjori s Sašem 
Seršenom, pokal za zmago pa mu je izročila županja 
Občine Ljutomer mag. Olga Karba.
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PRISPEVKI ORGANIZACIJ

Nadaljujemo z aktivnostmi LAS Prlekija v okviru operacije Glamur, 
katere namen je povečati zavest o pomenu lokalne ponudbe in 
samooskrbe v obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo. Glavne 
aktivnosti projekta, ki ga izvajamo na območju treh Lokalnih akcijskih skupin (LAS Prlekija, LAS Ovtar in LAS Verein zur 
Förderung Steirischen Vulkanlandes Avstrija), so mreženje ponudnikov ter vzpostavljanje novih prodajnih poti. K projektu 
je do sedaj pristopilo že 33 lokalnih ponudnikov z območja 8 občin LAS Prlekija, od tega 12 iz občine Ljutomer (Sadjarstvo 
Trstenjak, TK Vrbnjak, TK Frank – Ozmec, Počitniška hiša Podhamer, Lončarstvo Žuman, Kmetija Košar, TIC Jeruzalem, 
Gostišče Stari hrast, Restavracija Mitra, TTZ Vlado Žnidarič, Eko vino Šoster). Izdelana je že mobilna aplikacija Klopotec, 
ki je na razpolago za brezplačen prenos iz trgovine uporabnikom pametnih telefonov. Omogoča iskanje po ponudbi 
različnih lokalnih izdelkov, vin, gostinski ponudbi, za turiste pa bo zanimivo predvsem iskanje po ponudbi nastanitev in 
turističnih zanimivostih ter doživetjih po posameznih občinah na območju LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih Goric. 
Za namen poenotenega nastopa ponudnikov Glamur na trgu smo naročili izdelavo enotnih lesenih stojnic, občinam pa smo 
že dobavili lesene klopi in mize. V postopku naročanja so tudi lesene vitrine za prodajne kotičke, senčniki, gravirani kozarci 
za vino in sok ter pomivalni stroj za kozarce, ki bo na voljo ponudnikom iz območja LAS Prlekija za različne prireditve. 
V pripravi sta promocijska kuharska knjiga z recepti ter trganka z zemljevidom lokalnih ponudnikov. V kratkem bomo 
pričeli snemati kratke promocijske filme najboljših lokalnih ponudnikov, v začetku septembra pa je bila izvedena strokovna 
ekskurzija med biseri Slovenskih goric, namenjena ponudnikom, vključenim v projekt Glamur ter članom LAS Prlekija.
Več o projektu in možnostih vključitve v projekt so na voljo na: info@prlekija.com ali 02 585 13 40. Aktivnost sofinancirata 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru PRP.

Pripravila: Prleška razvojna Agencija

V Mladinskem svetu Ljutomer smo vzpostavili Umetniški kotiček, prostor, namenjen 
posameznikom in skupinam, da pokažejo igro svojih misli in talenta skozi umetniško 
ustvarjanje. Pri iskanju umetnikov smo težili, da najdemo čim več mladih, nismo pa odvzemali 
možnosti razstavljanja tudi mladim po srcu. Razstave, ki so plod uporabe različnih tehnik 
in materialov, so že obrodile širše sadove. Poleg izdanega zbornika sta se namreč povezali 
avtorica otroške knjige in ilustratorka ter ob podpori nevladne organizacije izdali knjigo. V 
sklopu Umetniškega kotička se je predstavilo več kot petnajst skupin in posameznikov, katere 
smo sklenili povezati v zborniku umetniških del in z njihovo pomočjo izdali publikacijo 
ARTIST. Njen namen je predvsem širši skupnosti pokazati kakovostne rezultate različnih 
načinov izražanja in tako omogočiti povezovanje ter promocijo mladih umetnikov in mladih 
po srcu. V njej so zajeti kontakti in reference ter druge informacije predstavljenih ustvarjalcev 
vključno s primeri fotografij njihovih umetnin. S tem pa ta zgodba ni zaključena, saj tudi v 
prihodnje lepo vabimo umetnice in umetnike ter skupine, da razstavijo svoja umetniška dela 
in jih tako pokažejo širši javnosti.
Vabljeni pa tudi sicer, da izkoristite priložnost druženja in brezplačnih pridobivanj novih znanj ter izkušenj na številnih 
področjih. Veseli bomo vašega obiska in vaših idej. Kontaktirajte nas na 0820 09650 ali na:

 msljutomer@gmail.com ●   Mladinski svet Ljutomer; VGC Ljutomer ●   msljutomer  ● www.bit.ly/msljutomer 

Podpirajo nas: Evropski socialni sklad, Republika Slovenija, MDDSZEM, MIZŠ, Urad za mladino, ZRSZ in Občina 
Ljutomer.

Pripravil: Mladinski svet Ljutomer

GlaMUR – Užitek ob reki

Publikacija ARTIST je izdana – vendar s pozitivnimi novostmi nadaljujemo
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Zaposleni Zdravstvenega doma Ljutomer svoje poslanstvo opravljamo skozi vse leto, ob tem ni obdobij mirovanja, saj je 
zdravje oz. odsotnost zdravja dinamičen proces, katerega ne moremo naprej predvideti, v kakšni meri bo okrnjeno in bo 
potrebna le zdravstveno vzgojna  podpora ali tudi konkretna pomoč zdravstvenega osebja s postopki in posegi. Ob tem 
je naše vodilo, da pomagamo posamezniku, družini ali skupnosti pri ohranitvi zdravja, vrnitvi zdravja in preprečevanju 
bolezni, če le-ta nima za to v danem trenutku moči, volje in znanja. V tem procesu pa smo si enakovredni partnerji in to 
ima svojo težo v fazi zdravljenja, zdravstvene vzgoje oz. podpore.
Tako skozi vse leto izvajamo program Cindi delavnic na večih področjih podpore zdravju. V ta obseg sodijo delavnice: 
Šola zdravega hujšanja, Zdrava prehrana, Zdrav življenjski slog, Dejavniki tveganja, Delavnica – gibam se, Test hoje na 2 
km, Odvajanje od kajenja, Individualno odvajanje od kajenja, Tvegano pitje alkohola, Psihoedukativne delavnice: Stres, 
Spoprijemanje s tesnobo in Tehnike sproščanja. Vse delavnice izvaja dodatno izobražen kader. Za informacije  o  izvajanju 
določene delavnice se obrnite na osebnega zdravnika ali referenčno medicinsko sestro, ki vam bosta vedela svetovati in 
vas primerno usmeriti.
Tako smo 11. maja opravili delavnico Dejavniki tveganja (brezplačno merjenje krvnega sladkorja in holesterola) in Test hoje 
na 2 km, 17. maja 2019 pa smo izvedli meritve krvnega tlaka ob Svetovnem dnevu hipertenzije s stojnico v Zdravstvenem 
domu Ljutomer. Vseskozi, vsakih 14 dni, izvajamo svetovanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka na debelem 
črevesu na Svitovi kontaktni točki, ki se nahaja v prvem nadstropju zavoda. 

Poudariti je potrebno, da je bila 28. maja 2019 zaključna 
prireditev 36. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani 
med slovenskimi osnovnošolci. V pomurski regiji so bili 
zmagovalci učenci OŠ Cven. Vsak  zmagovalec je prejel 
lepo nagrado: zobno ščetko in pasto, diplomo, slušalke…

V juniju smo imeli sejo sveta zavoda Zdravstvenega doma Ljutomer, z novimi člani – predstavniki Občine Ljutomer. 
Zdravstveni dom Ljutomer je v letu 2018 posloval pozitivno, za  kar gre zahvala vsem zaposlenim in timskemu delu. V 
sled tega pa si je v letu 2019 zavod za boljšo in kakovostnejšo oskrbo vseh prebivalcev UE Ljutomer zadal posodobitev 
medicinsko tehnične opreme: EKG postajo na NMP, širjenje prostorov za NMP, ultrazvok, ki  bo v uporabi v kardiološki 
ambulanti: za ultrazvok srca, ultrazvok trebuha in kolkov pri dojenčkih ter posodobitev podpornega rentgenskega sistema 
za potrebe pljučnega dispanzerja. Predstavljen je bil tudi način izobraževanja prvih posredovalcev za uporabo AED ter 
njihovo financiranje. Vse navedeno je bilo na seji sveta zavoda potrjeno.
V sklopu 63. praznika Občine Ljutomer smo na prireditvi Občina na prostem 31. julija 2019 na Glavnem trgu v Ljutomeru 
že tradicionalno zastopali naš zavod, kjer smo zdravstveno vzgojno svetovali, merili krvni tlak ter s posebno napravo 
izmerili delež vode in maščobe v telesu.
Želimo vam veliko zdravja!

Kolektiv Zdravstvenega doma Ljutomer 
Zapisala: Renata Škrget, 

mag. zdr. soc. manag., pomoč. dir. za zdr. nego

Zdravstveni dom Ljutomer s preventivnimi programi, posodobitvijo 
medicinsko tehnične opreme in širjenjem prostorov NMP skrbi tudi za 
zdravje občanov ljutomerske občine 
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Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Ljutomer 
Občinski svet Občine Ljutomer je na 5. redni seji, ki je bila 17. julija 2019, sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer. Omenjeni pravilnik zajema veljavni evropski pravni red in nacionalno 
zakonodajo na področju razvoja kmetijstva in podeželja, kmetijskim gospodarstvom v ljutomerski občini pa bo na podlagi 
tega pravilnika preko javnega razpisa možno delno sofinancirati apnenje zakisanih tal in zagotavljati del sredstev za 
pokrivanje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih kultur. 
Pravilnik ureja tudi sofinanciranje delovanja društev in njihovih zvez, ki delujejo izključno na področju kmetijstva in 
čebelarstva. Do sredstev na podlagi javnega razpisa bodo upravičena društva, ki z nepridobitnim delom svojim članom 
nudijo pomoč, izobraževanje kmetov in kmečkih žena ter spremljajo in spodbujajo aktivnosti kmetij in čebelarstva.
Občina Ljutomer ima v letu 2019 v proračunu zagotovljena sredstva za ta namen v višini 20.000 evrov.

OBVESTILO ZA UDELEŽENCE V CESTNEM PROMETU 
– GRADNJA MOSTU V LJUTOMERU

V Ljutomeru poteka gradnja mostu čez reko Ščavnico pri Domu kulture. Gradnja naj bi trajala predvidoma do 6. 
novembra 2019. 
Med gradnjo mostu je promet urejan s semaforji in  poteka izmenično enosmerno po polovici mostu.
Opažamo, da je stanje na cesti večkrat zelo zaskrbljujoče, saj vozniki ne upoštevajo, da na semaforju gori rdeča luč.
Zakon o pravilih cestnega prometa v 99. členu med drugim določa, da je prepovedana vožnja vozil, ko na semaforju 
sveti rdeča luč. Globa za storjeni prekršek znaša 250 evrov, kršitelju pa se izrečejo tudi 3 kazenske točke.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občasno izvaja nadzor nad upoštevanjem rdeče luči na semaforju in ob tem 
ugotavlja zelo veliko kršitev. Veliko voznikov namreč ignorira, da na semaforju sveti rdeča luč in nadaljuje vožnjo v 
zaprti smeri.
Istočasno opažamo, da se v krožišču nagnetejo vozila, pri čemer ne pustijo prostih uvozov in izvozov iz krožišča, pri 
čemer je najbolj zaskrbljujoče to, da se zablokirata uvoz in izvoz v Zdravstveni dom, s čimer se onemogoča vožnja 
reševalnih vozil.
Opažamo tudi, da pešci ne upoštevajo pravil cestnega prometa, saj pri srečevanju na pločniku stopajo na vozišče ter 
prečkajo cesto izven označenih prehodov za pešce, s čimer povzročajo še dodatne zastoje.

Spoštovani vozniki!
Prosimo vas, da upoštevate rdečo luč  na semaforju in pravočasno ustavite. 
Prav tako  prosimo, da pri premikanju  v koloni puščate proste uvoze in izvoze v krožišču, kakor tudi vse uvoze in 
izvoze na Prešernovi ulici, Ulici Slavka Osterca,  pa tudi na Ormoški cesti in Kolodvorski ulici, saj bomo s tem zagotovili 
večjo pretočnost prometa in zmanjšali nejevoljo vseh udeležencev v prometu.

Spoštovani pešci!
Prosimo vas, da pri srečevanju na pločniku ne stopate na vozišče in ne prečkate ceste izven označenih prehodov za 
pešce.
Bodimo strpni. Dvignimo  kulturo obnašanja v prometu na višjo raven.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

OBVESTILA 
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Neurejena lastništva onemogočajo rekonstrukcije cest
V zadnjem času se na Občino Ljutomer pojavljajo najrazličnejši pritiski glede ureditev javnih poti v naselju Globoka. 
Prvi sklop predstavljajo ceste, ki jih bosta Občina Ljutomer in Občina Razkrižje obnavljali kot celovit projekt, drugi del 
pa predstavlja cestna povezava Presika – Globoka.  V Občini Ljutomer skupaj z nekategoriziranimi cestami upravljamo 
s približno 400 kilometri cest. Še vedno je približno polovica teh cest v makadamski izvedbi in pri skoraj polovici cest 
zemljiško stanje ni urejeno. V preteklosti so se ceste gradile po zasebnih zemljiščih, saj so se ljudje strinjali s tem v želji, 
da se je zgradila cesta in s tem izboljšal življenjski standard v skupnosti. Danes pa na žalost opažamo, da temu ni več 
tako. Lastniki zemljišč običajno zaradi medsosedskih sporov več ne dovoljujejo rekonstrukcij cest in v nekaterih primerih 
celo ne dovolijo več izvedbe vzdrževalnih del. Na žalost se Občina Ljutomer v takih primerih pojavlja kot glavni krivec 
za nastalo situacijo, vršijo se najrazličnejšimi pritiski (od pisanja varuhu človekovih pravic, državnemu zboru, upravni 
inšpekciji, do objave v spletnih medijih in socialnih omrežjih) z željo, da se rekonstrukcije cest izvedejo takoj, neglede na 
urejenost lastništva. 
Za Občino Ljutomer so pravila, po katerih delujemo, znana. Kot prvo se za izvedbo investicije morajo v prvi meri najprej 
strinjati vsi lastniki zemljišč po kateri poteka občinska cesta in zemljišča prenesti na Občino Ljutomer. Kot drugi pogoj je 
izdelana projektna dokumentacija ali projektna naloga, na podlagi katere Občina Ljutomer projekt uvrsti v načrt razvojnih 
programov in pozneje v proračun. Šele ko je investicija potrjena v občinskem proračunu se lahko pristopi k izvedbi del. 
Je pa samo zapiranje in onemogočanje dostopov sosedom z namenim kakršnegakoli izsiljevanja kultura ljudi, na katero 
pa Občina Ljutomer na žalost nima vpliva.

Občinska uprava Občine Ljutomer

NASVETI IN NOVOSTI – Upravna enota Ljutomer
Za vas smo iz področja dela upravne enote zbrali nekaj nasvetov in novosti.

• POVEČANO ŠTEVILO PROŠENJ ZA IZDAJO KOPIJ IN POTRDIL O GRADBENIH DOVOLJENJIH
V zadnjem času na UE Ljutomer opažamo bistveno povečanje prošenj za izdajo kopij gradbenih dovoljenj, ki jih državljani 
potrebujete bodisi za kredit, razne razpise, prodajo ipd. 

V zvezi s tem vam posredujemo nekaj bistvenih informacij: 
Objekti zgrajeni pred 31.12.1967 – PRIDOBITEV ODLOČBE
V kolikor je bil objekt, za katerega želite pridobiti gradbeno dovoljenje, zgrajen pred 31. decembrom 1967, z gradbenim 
dovoljenjem pa ne razpolagate, lahko na UE Ljutomer podate vlogo za pridobitev odločbe po 118. členu Gradbenega 
zakona (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017, v nadaljevanju Gradbeni zakon). Izvede se poseben ugotovitveni postopek, 
ki se konča z odločbo, s katero domneva, da ima objekt gradbeno in uporabno dovoljenje po samem zakonu. 

Pogoji za izdajo odločbe so:
- da ste lastnik objekta
- da je objekt na predpisan način evidentiran v zemljiškem katastru (vrisan objekt)
- da se objekt skozi leta ni bistveno spreminjal (prizidava, nadzidava)
- da je bil objekt na dan 1. 1. 2003 v uporabi in da se mu namembnost skozi leta ni bistveno spremenila

Da je bil objekt zgrajen pred 31.12.1967 lahko dokazujete s pričami, ortofoto posnetki, izvedenci, ipd..
Odločba se lahko pridobi tudi za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so 
bile na dan 1. 1. 2003 v uporabi ter so na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru (vrisan objekt).
Upravna taksa: 22,60 eur.



4948

Gradbena dovoljenja do 1982 – PRIDOBITEV POTRDILA
Upravna enota Ljutomer za določeno obdobje razpolaga s seznamom izdanih gradbenih dovoljenj. Pri podaji vloge, ki jo 
oddate v vložišču, morate čim bolj natančno navesti čim več informacij kot so npr: kdaj je bil objekt zgrajen, na koga se je 
glasilo gradbeno dovoljenje, naslov kjer objekt stoji ipd. V kolikor so vaši podatki dovolj natančni in se ujemajo s podatki 
iz seznama izdanih dovoljenj, vam izdamo potrdilo.
Upravna taksa: 3,00 eur.

Gradbena dovoljenja za objekte od 1982-1985 – PRIDOBITEV KOPIJE IZ POKRAJINSKEGA 
ARHIVA
Za pridobitev kopij gradbenih dovoljenj, ki so bila izdana med letoma 1982 in 1985 se morate obrniti na Pokrajinski arhiv 
v Mariboru, saj se dokumentacija za to obdobje nahaja pri njih.
Strošek kopij poravnate v skladu z njihovim stroškovnikom.

Gradbena dovoljenja od 1985
Vse kopije, ki jih pridobite iz arhiva upravne enote se zaračunajo v skladu s Pravilnikom o stroških za fotokopiranje 
uradnih aktov ali listin pri upravnem organu (Uradni list RS, št. 31/07).

• PODALJŠAN ČAS REŠEVANJA POSTOPKA PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA
S 1. junijem 2018 se je začel uporabljati novi Gradbeni zakon, ki je čas reševanja upravnega postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja nekoliko podaljšal. Zakon namreč določa, da upravni organ preveri, kdo vse bi lahko bil stranka 
v postopku (stranski udeleženci), investitor pa mora vabilo k priglasitvi v postopek namestiti tudi na zemljišču, kjer je 
predvidena gradnja. Namen te objave je, da se lahko s predvidenim posegom seznani večje število oseb in se jih na tak 
način povabi v postopek. Sodelovanje v postopku lahko priglasijo osebe, ki menijo, da bo poseg vplival na njihove pravice 
ali pravne koristi. Oseba, ki meni, da bodo njene pravice in pravne koristi z gradnjo omejene ali kršene, lahko priglasi svojo 
udeležbo, pri tem pa jasno navesti v čem bo gradnja vplivala na njene pravice ter za podane navedbe predložiti dokazila. 
V kolikor je priglasitev utemeljena, se priglašeni osebi prizna status stranskega udeleženca, v nadaljevanju postopka pa 
razpiše ustna obravnava. 

• PRIDOBITEV MOBILNE IDENTITETE smsPASS
Upravne enote izvajajo naloge prijavne službe SI-TRUST, ki od aprila 2018 poleg izdajanja digitalnih potrdil SIGEN-CA 
omogoča državljanom tudi pridobitev mobilne identitete smsPASS in ponastavitev gesla SI-PASS. Mobilna identiteta 
smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča 
elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS 
potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano s spletom (npr. 
računalnik, tablico, pametni telefon). Podrobne informacije o pridobitvi in aktivaciji smsPASS lahko pridobite na naslednji 
povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/

• PRIJAVA PRIDELKA GROZDJA, MOŠTA IN VINA – PRIJAVA DO 20. NOVEMBRA 
Pridelovalce grozdja, mošta in vina obveščamo, da so v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja 
in vina (Uradni list RS, št. 16/2007, 62/2009, 4/2016) do 20. novembra dolžni sporočiti podatke o pridelku grozdja, mošta 
in vina. Podatke so upravni enoti dolžni sporočiti vsi pridelovalci, ki:

- obdelujejo najmanj 0,10 ha vinogradov, ali 
- del ali celoten pridelek grozdja, mošta in vina tržijo. 

Podatke lahko sporočite osebno na sedežu upravne enote v času uradnih ur ali pa jih na predpisanih obrazcih, ki so 
dostopni na spletni strani https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-prehrana/kmetijski-pridelki-in-zivila/prijava-
pridelka upravni enoti posredujete po pošti ali elektronski pošti. 
Upravna taksa: prijava je takse prosta.
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• NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA STRANK, ki pa ne sodijo v pristojnost upravne enote:
- Pridobitev hišne številke  - GEODETSKA PISARNA
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča – KRAJEVNO PRISTOJNA OBČINA
- Davčna številka – FURS
- Lokacijska informacija (zazidljivost, kako se lahko gradi) – KRAJEVNO PRISTOJNA OBČINA
- Dodelitev nagrad pri napredovanje v višji letnik - KRAJEVNO PRISTOJNA OBČINA
- Nagrada ob rojstvu otroka -  KRAJEVNO PRISTOJNA OBČINA
- Pridobitev potrdila o nekaznovanju - MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
- Mednarodno vozniško dovoljenje: UE izda samo potrdilo, vozniško izda AMZS
- Evidenca kazenskih točk v prometu: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
- Voznikova kartica (za tahograf): CETIS CELJE
- Kje je občinska redarska služba - pristojno redarstvo Občine Ljutomer (3. NADSTROPJE) 
- Kje se da videti skupna delovna doba in vplačani prispevki (ZPIZ – MURSKA SOBOTA) 
- Kje se plača taksa po plačilnem nalogu – preko spleta (bank@net), na pošti ali banki, na sedežu UE (v kolikor gre za 
plačilo takse za postopke iz njene pristojnosti) 
- Kje izveš vrednost kmetijskega zemljišča – cene se določajo na trgu, dejansko vrednost lahko določi URADNI CENILEC 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

• SPREMEMBA ZAKONA O OSEBNEM IMENU
13. 7. 2019 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, razen novosti, ki se nanašajo 
na odpravo omejitev glede števila besed in sestave osebnega imena.

 NOVOSTI:
Državljan ima po novem lahko za pravni promet ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz več besed ali nedeljivih celot, hkrati 
pa mu zakon ponuja možnost, da še vedno izbira med večimi besedami ali nedeljivimi celotami, če to želi (podaja izjave 
o izbiri osebnega imena za pravni promet). Izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet lahko podajo tudi osebe, ki 
imajo v matičnem registru že vpisano ime in/ali priimek, sestavljeno iz več besed oziroma nedeljivih celot, pa so bile (same 
ali njihovi zakoniti zastopniki) po do sedaj veljavnem zakonu za pravni promet obvezane izbrati ime in/ali priimek, ki 
je sestavljen iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot.

Novela zakona uvaja možnost sestave osebnega imena, ki poleg besede vključuje tudi črke kot del osebnega imena, hkrati 
pa za pravni promet dopušča tudi okrajšave imena in priimka ob pogoju, da imena in priimka za pravni promet ne more 
sestavljati zgolj črka ali okrajšava (kombinacija z besedo ali besedami). 

Sprememba, ki se nanaša na izbiro osebnega imena za pravni promet, bo mogoča leto dni po uveljavitvi novele zakona 
(13. 7. 2020).

Prošnja za spremembo osebnega imena je po novem vezana na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost 
državljana.

Državljan Republike Slovenije, ki sklene zakonsko ali partnersko zvezo pred organi tuje države z državljanom te države, 
lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze v Republiki Sloveniji uporablja na način, kot se uporablja 
v državi zakonca ali partnerja ob pogoju, da je v skladu z razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena 
v Republiki Sloveniji, urejenim s Pravilnikom o izvrševanju zakona o matičnem registru.

Novela zakona podaljšuje rok za podajo izjave o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske 
zveze, s katero posameznik lahko pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, iz sedanjih 6 mesecev 
na 1 leto. 

Upravna enota Ljutomer
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OM CHANTIG – TEHNIKA S 
PRVINSKIM ZVOKOM OM
Petek, 4.10.2019
17:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

FUTSAL TEKMA 2. SFL 
METEORPLAST – MIKLAVŽ
Petek, 4.10.2019
20:00 – Telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer
Organizator: KMN Meteorplast,  
041 354 900

RAZGIBAVANJE S ŠOLO ZDRAVJA
Vsak delovni dan od ponedeljka do 
petka
7:30 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

KAKO NAJTI SVOJO NOTRANJO 
MOČ, SAMOZAVEST IN 
ZADOVOLJSTVO S SAMIM SEBOJ?
Ponedeljek, 7.10.2019
16:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

DOBROTE IZ SLAVKOVE KUHINJE
Sreda, 9.10.2019
12:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

GLEDALIŠKA PREDSTAVA »SEDEM 
LET SKOMIN«

Sreda, 9.10.2019

19:30 – Dom kulture Ljutomer

Organizator: JSKD OI Ljutomer,  
02 584 97 87

IN MI MISLIMO, DA IMAMO RADI 
ŽIVALI

Petek, 11.10.2019

16:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer

Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

FUTSAL TEKMA 1. SFL TOMAŽ ŠIC 
BAR – OPL AST KOBARID

Petek, 11.10.2019

20:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer

Organizator: KMN Tomaž,  
031 325 874

NOGOMETNA TEKMA 3. SNL AVTO 
RAJH LJUTOMER – DRAVINJA

Sobota, 12. 10.2019

15:30 – Stadion v ŠRC Ljutomer

Organizator: Nogometni klub 
Ljutomer, 041 834 625

OM CHANTIG – TEHNIKA S 
PRVINSKIM ZVOKOM OM

Ponedeljek, 14.10.2019

17:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer

Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

FUTSAL TEKMA 2. SFL 
METEORPLAST – MLINŠE

Četrtek, 17.10.2019

20:00 – Telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer

Organizator: KMN Meteorplast, 
 041 354 900

NEMŠKI TEČAJ

Petek, 18.10.2019

16:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer

Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

KASAŠKE DIRKE

Nedelja, 20.10.2017

14:00 - Hipodrom Ljutomer

Organizator: KK Ljutomer

PREDSTAVITEV OSEBNE ASISTENCE

Ponedeljek, 21.10.2019

17:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer

Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

USTVARJAMO KVALITETEN 
MEDKULTURNI DIALOG

Sreda, 23.10.2019

8:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer

Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650
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KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA NAŠE 
BOLEZNI IN ZDRAVJE
Petek, 25.10.2019
16:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

ODBOJKARSKA TEKMA 1. B LIGE 
LJUTOMER – MOZIRJE
Sobota, 26.10.2019
19:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer
Organizator: ŽOK Ljutomer,  
041 354 900 

OM CHANTIG – TEHNIKA S 
PRVINSKIM ZVOKOM OM
Ponedeljek, 28.10.2019
17:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

POČITNIŠKA DELAVNICA ZA 
OTROKE: PES POSTANI MOJ 
PRIJATELJ
Torek, 29.10.2019
10:00 – VGC Pomurja – enota 
Ljutomer
Organizator: VGC Pomurja – enota 
Ljutomer, 0820 09650

NOGOMETNA TEKMA 3. SNL AVTO 
RAJH LJUTOMER – VIDEM PRI 
PTUJU
Sobota, 2.11.2019
14:00 – Stadion v ŠRC Ljutomer
Organizator: Nogometni klub 
Ljutomer, 041 834 625

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
»PREDSTAVA ZA VSAKO 
PRILOŽNOST«

Sreda, 6.11.2019

19:30 – Dom kulture Ljutomer

Organizator: JSKD OI Ljutomer,  
02 584 97 87

FUTSAL TEKMA 1. SFL TOMAŽ ŠIC 
BAR – SEVNICA

Petek, 8.11.2019

20:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer

Organizator: KMN Tomaž,  
031 325 874

MARTINOVANJE NA GLAVNEM 
TRGU V LJUTOMERU

Sobota, 9.11.2019

9:00 – Glavni trg Ljutomer

Organizator: ŠIC d.o.o.; 031 325 874

FUTSAL TEKMA 2. SFL 
METEORPLAST – EXTREM

Sobota, 9.11.2019

20:00 – Telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer

Organizator: KMN Meteorplast, 
 041 354 900

ODBOJKARSKA TEKMA 1. B LIGE 
LJUTOMER – KRANJ

Sobota, 9.11.2019

19:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer

Organizator: ŽOK Ljutomer;  
041 354 900

FUTSAL TEKMA 2. SFL 
METEORPLAST – KEBELJ
Petek, 15.11.2019

20:00 – Telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer
Organizator: KMN Meteorplast,  
041 354 900

FUTSAL TEKMA 1. SFL TOMAŽ ŠIC 
BAR – BRONX ŠKOFIJE
Petek, 22.11.2019

20:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer
Organizator: KMN Tomaž,  
031 325 874

FUTSAL TEKMA 2. SFL 
METEORPLAST – LOGATEC
Sobota, 23.11.2019

20:00 – Telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer
Organizator: KMN Meteorplast,  
041 354 900

FUTSAL TEKMA 1. SFL TOMAŽ ŠIC 
BAR – DOBOVEC
Petek, 29.11.2019

20:00 – Dvorana ŠIC Ljutomer
Organizator: KMN Tomaž,  
031 325 874
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