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Drage občanke, spoštovani občani!
V veliko zadovoljstvo mi 
je, da vas, čeprav preko 
glasila, drage občanke 
in občani, lahko nago-
vorim in se vam iskreno 
zahvalim za vaše odgo-
vorno ravnanje in zrelo 
razmišljanje v času, ki 
je bilo in še vedno je 
za vse sedanje genera-
cije gotovo najtežje. Sta-
nje, v katerem danes ni  
le Slovenija, pač pa prak-
tično ves svet, moramo 
dojeti kot izkušnjo in iz-
ziv, ki nas bo okrepila, 

bolj povezala in ki bo pripomogla k temu, da bomo jutri še 
boljši, uspešnejši. Z izkušnjami in izzivi preteklega obdobja 
poskrbimo, da nas bo pozitivno razmišljanje in odgovorno 
ravnanje vodilo še naprej, posebej, ker nas življenje vsak 
dan postavlja pred nove preizkušnje. In prav ali predvsem 
v kriznih, neugodnih časih pridejo na dan tudi nekatere do-
bro stvari. Najbolj pomembno je zdravje, naša medsebojna 
povezanost, ki se kaže predvsem v pripravljenosti pomagati 
sočloveku, je naša solidarnost, je naš občutek za skupno do-
bro. In prav na podlagi teh izkušenj se iz dneva v dan bolj 
zavedamo tudi, da je pandemija že spremenila naše prior-
itete in lahko pričakujemo, da jih bo tudi v prihodnje. Kajti 
resnica je, če nam je to všeč ali ne, če to verjamemo ali ne, 
da je koronavirus tukaj in dejstvo je tudi, da bo koronavirus 
z različnimi sevi še nekaj časa med nami. Žal se ni izognil 
niti naše občine in kljub vsem preventivnim ukrepom v 
nekaterih družinah pustil nenadomestljivo praznino. Ob 
tej priliki svojcem preminulih izrekam iskreno in globoko 
sožalje. Trenutno smo pred dogodki, ki bodo močno vpliva-
li na življenje vsakega posameznika in posledično tudi na 
življenje vseh – to je cepljenja proti virusu Covid-19. Kljub 
mnogim dezinformacijam včasih neenotnemu stališču 
stroke in tudi na podlagi različnih poročanj medijev, ko 
še v  slovenskem političnem vrhu ni enotnosti in enotnega 
stališča, ko se preprosti ljudje počutimo zbegane ter kljub 
pomislekom, strahu posameznikov in v mnogih primerih 
tudi nezaupanja do cepiva, je verjetno resnica preprosta, 
virus ne bo izginil sam od sebe, epidemijo bo zaustavilo 
ali vsaj upočasnilo cepljenje. Seveda pa še vedno velja, da 
je cepljenje odločitev vsakega posameznika, vendar se mo-
ramo obnašati odgovorno do sebe in drugih in iz tega ra-
zloga menim, da je dobro, da se cepimo. Kajti na ta način 
bomo pripomogli tudi k lažjemu prebolevanju bolezni v pri-
meru okužbe, hkrati pa prispevali, da se trenutne razmere 

normalizirajo in v čim večji meri zopet vzpostavi in zaživi 
normalno življenje.  Zaenkrat pa velja, da je verjetno cepivo 
naše največje, če ne celo edino upanje, da se epidemija v 
doglednem času konča. 

Kljub epidemiji, ko je bilo in je še vedno okrnjeno delo in 
življenje na državni ravni, v vseh državnih institucijah, ko 
večina institucij dela od doma, na daljavo ali pa sploh ne 
dela, smo se na občini trudili, da bi delo in življenje potekalo 
čim bolj normalno, predvsem pa, da bi izvedli vse investicije 
in vzdrževalna dela, ki smo jih načrtovali. Z zadovoljstvom 
ugotavljam, da smo bili uspešni in tako zaključili obnovo 
vaško-gasilskega doma v Domanjševcih s parkiriščem, v 
okolici TNC Peterloug v Markovcih uredili športne površine, 
večnamenski pokriti prostor in kolesarnico, uredili smo 
pokopališče v Markovcih z žarnim zidom in pokopališče v 
Šalovcih s parkiriščem, načrtujemo pa še prostor za raztros 
pepela, izvedli nakup preostalih  zemljišč za ekonomsko-
poslovno cono in uspešno izvedli več projektov (Evropski 
teden mobilnosti, Lokalna kakovost za globalno uspešnost, 
Sožitje generacij, Pametne vasi za jutri) ter se dogovorili in 
tudi pripravili dokumentacijo za projekte in investicije, ki 
bodo v prihodnje bistveno pripomogle k ustvarjanju pogo-
jev k boljšemu razvoju ter napredku občine, hkrati pa pri-
pomogle k višji kvaliteti življenja vseh občank in občanov. 
Naj izpostavim, da smo v sklopu projekta Pametne vasi za 
jutri nabavili električni avtomobil in v skladu s cilji operacije 
posebno pozornost namenjamo starejšim in njihovi mobil-
nosti, mesečno opravljamo med 40 in 60 brezplačnih prevo-
zov do bolnišnice, zdravstvenih domov, lekarn, bančnih 
in poštnih ustanov, dostava obrokov hrane, nakup živil … 
in smo v določenem času bili edini »javni« prevoznik za 
mnoge občanke in občane. Tudi v prihodnje so naše misli 
in cilji usmerjeni v reševanje, razvoj in ohranjanje podeželja 
z enostavnim ciljem, da to ostane in postane vitalno, raz-
vito, poseljeno predvsem pa omogoča kakovostno življenje 
in bivanje. Naše želje in tudi potrebe so velike. Projekte, 
ki presegajo naše finančne zmožnosti, imamo, vesel pa 
bom vsake vaše ideje ali predloga, ki ga bomo z veseljem 
poskušali uvrstiti med naše cilje. Poslušamo o velikih vsotah 
denarja, ki bo prišel tudi v Slovenijo, se pa verjetno tudi vsi 
zavedamo, kako težko je priti do njega. Prepričan pa sem, da 
bomo z dobro pripravljenimi projekti in našimi cilji v sklopu 
Načrta za okrevanje in odpornost tudi uspešni.

Najbolj pa sem zadovoljen, da smo konec leta 2020 us-
peli rešiti velik problem z neplačanimi obveznostmi in z 
zadolženostjo, ki je bila na prebivalca največja v državi. 
S poplačilom obveznosti do upnikov so ti umaknili vse 
izvršbe, hkrati pa tudi vse plombe z nepremičnin občine. 

Posebej pomembno je namreč dejstvo, da lahko občina 
končno nemoteno in finančno neodvisno posluje, ker bi 
v nasprotnem primeru, ko roki ne tečejo in sodišča delajo 
v okrnjeni obliki, imeli velike težave še danes in niti si ne 
upam predstavljati postopkov in posledic, če ne bi uspeli 
urediti finančnega stanja.

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z uresničevanjem op-
timističnih ciljev vse z namenom ustvarjanja pogojev  bolj-
šega razvoja in napredka, predvsem s ciljem ustvarjanja 
novih delovnih mest in ustvarjanja pogojev kakovostnega 
življenja na podeželju, kamor spada  tudi področje turiz-
ma. Trenutno se zaključujejo dela na izgradnji optičnega 
omrežja v Šalovcih, kljub nekaterim zapletom bomo z 
izgradnjo optičnega omrežja v sklopu projekta Rune in bele 
lise začeli še pred poletjem, v sklopu izgradnje pločnika v 
Domanjševcih ga že polagamo, izbran je izvajalec grad-
benih del ekonomsko-poslovne cone Šalovci in dela se bodo 
začela v maju, ureditev državne ceste skozi naselje Šalovci je 
v fazi podpisovanj prodajnih pogodb lastnikov zemljišč in 
izbire izvajalca gradbenih del, v letošnjem letu bomo asfal-
tirali določene odseke kategoriziranih cest po občini, ureja 
se parkirišče ob pokopališču v Šalovcih in v načrtu so še 
razna vzdrževalna in druga dela. Ciljev in nalog je veliko, 
pričakujem, da jih bomo v čim večji meri tudi uresničili.

Prepričan sem, da smo v preteklih letih dokazali, da se z 
racionalnim, skrbnim in gospodarnim poslovanjem, do-

brim in smotrnim načrtovanjem, predvsem pa z iskanjem, 
dogovarjanjem in izvajanjem projektov s sofinanciranjem 
lahko izvajajo investicije za razvoj občine. Posebej pa me za-
dovoljuje tudi dejstvo, da smo si z vestnim in odgovornim 
delom ponovno pridobili zaupanje partnerjev in inštitucij, ki 
v nas vidijo verodostojnega in poštenega partnerja. Imamo 
jasno vizijo in cilje, ki jih v prihodnje želimo doseči, kajti naš 
skupni cilj je in mora biti boljše življenje vseh tukajšnjih lju-
di, mladih in starejših, katerih sobivanje želimo še izboljšati 
tudi ali pa predvsem s projekti, sofinanciranimi s strani Ev-
ropske unije in državnega proračuna. V vseh projektih, tistih, 
ki že potekajo ali pa so pred realizacijo ali pa tistih, ki so še 
v pripravi, mislimo na vse skupine naših občank in občanov, 
predvsem pa, da bodo prispevali k boljši kakovosti življenja 
vseh, ki tukaj živijo stalno ali pa nas samo obiščejo. Je pa v 
življenju vedno tako, da je potrebno običajno stvari jemati s 
strpnostjo in dobro voljo, predvsem pa s sodelovanjem, za 
kar se vam že v naprej zahvaljujem. Prav tako se zahvalju-
jem vsem, ki ste v teh kriznih časih pripravljeni pomagati. 
Vsem vam želim, da čas, ki ga živimo, usmerimo v pozitivna 
dejanja drug do drugega in naj nam naši medsebojni odnosi  
olajšajo pot do lepšega življenja. Želim vsem, da bo sčasoma 
virus postal blažji, da bomo lahko skupaj praznovali 30. ob-
letnico razglasitve samostojne Slovenije in občinski praznik. 
Želim vam vse dobro, pazite nase in ostanite zdravi!

župan Iztok Fartek

Pozdravljene, občanke in občani občine Šalovci
Kolikokrat ste se v življenju vprašali, kako hitro teče čas? Pogosto, kot vsak med nami. Le 
kdo bi rekel, da  smo imeli kar 174 dni policijsko uro. In kdo bi rekel, da je že  15 mesecev 
kar nas v Sloveniji straši pandemija koronavirusa. Kaj šele, če pomislimo na obdobje, ko 
se je lomilo tisočletje in so nekateri pričakovali  kar konec sveta. Kot bi bilo včeraj. Mar 
ne? Pa je minilo že 21 let. In v tej dirki s časom vas verjetno malo pomisli, koliko časa 
imamo že svojo občino. Se spomnite od kdaj? Ja, od leta 1994. Takrat je začela veljati nova 
zakonodaja, ki je po 39-ih letih spet Slovenijo razdelila na sedanje občine. Verjetno boste 
presenečeni, če omenim, da so bile podobne razdelitve že davnega leta 1850. In zakaj to 
pišem? Zato, ker želim poudariti, da je ta občina naša. V njej smo rojeni in v njej se bo 
večini končala življenjska pot. In prav zato imamo  medsebojno odgovornost: občinska 
uprava do občanov in občani do občine. Zgrešeno je namreč stereotipno prepričanje mar-
sikoga, da ima zgolj občina obveze in da vse, kar je občinskega, nič ne šteje. Ne drži. Naša 
občina je s slabimi 60-imi kvadratnimi kilometri majhna, predvsem pa je problem, da je 
demografsko zelo ogrožena in s tem ima na razpolago še manj sredstev. In zato bi z mojim 
uvodnikom danes rad predvsem opozoril, da so družbene stvari tiste, ki vsaj toliko štejejo kot naša lastnina. Na nas pa je, 
da se tega zavedamo in ne pozabimo. Predvsem pa bi tudi rad poudaril, da občinska uprava ni ‘’občinska mafija’’ kot včasih 
slišimo, ampak si vsi iskreno želimo, da občanom pripravimo dobre pogoje za življenje in da se bomo v naši občini vsi dobro 
počutili. In če kdo ne verjame, da nam sploh ni slabo, naj malo pogleda preko meja.

Jože Črnko, član uredniškega odbora
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Podžupan Občine Šalovci postal Jože Črnko  
Župan Iztok Fartek je jeseni lani imenoval na mesto podžupana občinskega svetnika Jožeta Črnka, 
ki je sicer doktor veterinarske medicine, zaposlen na Veterinariji v Murski Soboti. 
Ob nastopu mandata podžupana smo mu zastavili nekaj vprašanj. 

Prosim, če se na kratko predstavite.
Če bi se želel predstaviti v telegrafskem stilu, bi dejal: Rojen 
v Čepincih v znamenju vodnarja, osnovno šolo končal v Mar-
kovcih, obiskoval srednjo zdravstveno šolo v Rakičanu nato 
pa Veterinarsko fakulteto V Ljubljani. Vmes služil vojni rok 
v Novem Sadu in Sarajevu, bil v službi v Kliničnem centru v 
Ljubljani, po študiju pa prvo veterinarsko službo opravljal na 
KGZ Murska Sobota (takrat ŽVZ). Od leta 1995  sem v službi 
na Veterinariji. Poročen od leta 1988 in oče treh otrok. Če pa 
temu še kaj dodam, moram priznati, da sem preživljal krasno 
otroštvo ob odličnih starših z enim bratom in bratrancema, ki 
ju še danes jemljem kot svoja brata. Ob navedenem sem počel 
še marsikaj. Med študijem sem bil reševalec na ljubljanski 
reševalni postaji, kjer sem opravljal tudi urgentne storitve. Ves 
čas sem hokejist na travi in zadnjih 10 let sem predsednik HK 
Moravske Toplice. Zelo veliko mi pomenijo potovanja. Sem pa 
tudi član štaba Civilne zaščite v Mestni občini Murska Sobota.

Zakaj ste se odločili kandidirati za svetnika Občine Šalovci 
v aktualnem mandatu? 
Še leto dni pred zadnjimi volitvami niti pomislil nisem, da bi 
kandidiral na volitvah. Tik pred volitvami pa me je nekaj ljudi  
vprašalo, če ne grem na županske volitve. Pa smo se doma used- 
li z družino, pokramljali na to temo in ugotovili, da bi me to 
zaradi pomanjkanja časa dotolklo, saj veterine nisem želel 
pustiti. Da pa sem šel na volitve za svetnika gre zasluga seda-
njemu županu, saj sva se srečala v Markovcih  in  je on dal idejo 
za mojo kandidaturo. Tuda na volitve nisem šel zgolj zato, da 
bi bil občinski svetnik. V prvi vrsti sem želel dati kakšno upo- 
rabno idejo in narediti kaj koristnega za našo občino. Na lepem 
mi je to postal izziv. Čeprav sem slišal kar nekaj očitkov, da sem 
dosti v Murski Soboti, moram povedati, da ni dneva, da ne bi 
bil v Čepincih in večina mojih vikendov je vezanih na Čepince. 
In ker je do moje upokojitve zgolj še 4 leta, bodo Čepinci zago-
tovo moja pogosta destinacija.

Kako vidite mesto podžupana, kaj vam predstavlja ta funk-
cija? 
Podžupana seveda izbira župan in ni potrebna potrditev ob-
činskega sveta. Kolikor vem, sem imel na volitvah največji pro-
cent glasov in mislim, da je to bil eden od razlogov. Drugi pa 
je verjetno starost, saj sem najstarejši med svetniki. Morda je 
pomembno, da sem strankarsko neopredeljen in se nikoli ne 
pogovarjam s figo v žepu. Z županom sva v dosedanjem man-
datu povsem korektno sodelovala in mislim, da so vse to bili 
razlogi za moje imenovanje. To si seveda štejem v čast, lahko 
pa samo povem, da se bom trudil kot podžupan pomagati 
občini, kolikor bo v moji moči.

Kaj menite so prednostne naloge lokalne samouprave ozi-
roma katere cilje mora uresničiti Občina Šalovci še v tem 
mandatu in v prihodnosti? 
Najprej bi rad omenil, da ima občinska uprava nalogo voditi 
občino po sistemu dobrega gospodarja. Občinski svet je za-
konodajna, župan pa izvršna oblast. Seveda v mejah danega, 
kar posebej poudarjam. Včasih so imeli Čepinci čez 1200 ljudi, 
danes jih ima cela občina manj kot 1500, in tega se moramo za-
vedati. Kakor tudi tega, da še danes prihajajo računi izpred 10 
in več let. To pomeni, da delujemo z zelo omejenimi sredstvi 
in možnostmi.  Potem, ko se je občina v zadnjih letih finančno 
ustalila, je sedaj čas, da počasi začnemo z razvojem. In zad-
nji proračun je že tako usmerjen. Sam gledam na prvo obvezo 
občine, da se mladim pripravijo taki pogoji, da bodo radi ostali 
v naši občini. Danes je trend priseljevanja na vas. Ampak za 
mene so prioriteta naši mladi. Toda ugotavljam, da jim  manj-
ka drznosti. Za občino ni rešitev samo to, da se naredi  indus-
trijska cona z nekaj (upam) obrati in zaposlitvami. Rešitev je, 
da si občani upajo več od tega. Da se najdejo tudi v nekih svojih 
dejavnostih. Nič ne pomaga, da občina pripravi v proračunu 
zagonska sredstva za gospodarske dejavnosti, če jih nihče ne 
porabi. Vsekakor je sedaj naš glavni načrt ureditev omenjene 
industrijske cone in najti investitorje. V prihodnje pa bi bilo 
potrebno dati več pozornosti kmetijstvu, ki je povsem na tleh. 
To je spet panoga, kjer se ne splača biti osnovni proizvaja-
lec, ampak bi morali surovinam dodati končno obliko. Zakaj 
prodajamo les in nimamo mizarja? Zakaj prodajamo mleko, 
nihče pa ne dela jogurtov, skute in ostalih mlečnih proizvodov? 
Zakaj nihče ne upa narediti blagovno znamko mesa iz Krajin-
skega parka Goričko? In takih možnosti je dosti. V prihodnosti 
pa se moramo potruditi, da nam občina ostane čista z zdravim 
okoljem. Ljudem treba urediti infrastrukturo, urediti vodo-
vodno omrežje, seveda pa ves čas skrbeti za ranljive skupine. 
Bil bi zelo zadovoljen, če bi imeli vsaj en kmečki turizem in če 
bi se celo Goričko povezalo s kolesarskimi potmi. Izzivi se iz 
leta v leto kar sami ponujajo.

Za konec še vaše sporočilo za naše občanke in občane … 
Moje glavno sporočilo našim občanom je trditev, da nismo 
tako “zabačeni kraj’’ kot si marsikdo misli. Verjemite mi, lepo 
nam je in v lepi občini živimo. Pred dnevi mi je  znana Pomur-
ka povedala, da smo v Šalovcih najhitreje napredujoča občina. 
Pa zakaj nam to morajo drugi povedati? Rad bi še dodal, da se 
tudi občinska uprava obnaša zelo spoštljivo do občanov in da 
so prispevki, ki jih plačujemo v veliki večini nižji od bistveno 
bogatejših občin v Pomurju. In zaradi tega mora biti medse-
bojno zaupanje. Moteče je, da si marsikdo zamišlja, da je ob-
čina sod brez dna. Narobe! Za vsak evro se moremo potruditi. 

Morda bi za koga bilo dobro, da bi videl sejo občinskega sveta, 
ki so javne. Naj končam s priredbo misli, ki jo je izrekel John 
F. Kennedy ob svojem nastopu predsedniškega mandata 20. 

januarja 1961: “Ne sprašujte, kaj lahko naredi občina za vas. 
Vprašajte se, kaj lahko vi naredite za občino.’’ Pa prisrčno 
pozdravljeni.

Poslovna cona tudi v najbolj severovzhodni občini 
V projektu ekonomsko-poslovne cone, za katerega je Občina Šalovci dobila tudi evropska sredstva, 
je priložnost za razvoj gospodarstva in nova delovna mesta. Občina Šalovci je bila v vrhu najbolj 
zadolženih občin, v  desetih letih pa nam je uspelo poplačati večino dolga do upnikov. 

Dolgove iz preteklosti nam je z 
letošnjim letom uspelo poplačati 
in kot pravi župan Iztok Fartek 
je finančna konsolidacija osnova 
za načrtovanje projektov, kot je 
ekonomsko - poslovna cona. »Ta 
projekt načrtujemo že dlje časa, 
saj si želimo razvoja podjetništva 
in turizma, Projekt je bil kot 
pomemben uvrščen tudi v Dogo-
vor za razvoj pomurske regije« 
dodaja župan. Lani novembra 
smo oddali tudi formalno vlogo 
na Ministrstvo za tehnologijo in 
gospodarski razvoj za neposredno 
potrditev operacije. Projekt Spod-
bujanje podjetništva na območju 
Krajinskega parka Goričko, kot 
smo ga poimenovali, je vreden 
1,2 milijona evrov, Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko je za 
projekt odobrila sredstva Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, 
ki bo  prispeval dobrih 570 tisoč 
evrov, MGRT kot pristojno mini-
strstvo pa bo prispevalo slovenski 
delež v znesku dobrih 190 tisoč 
evrov. V okviru projekta bo zgra-
jena komunalna infrastruktura za  
potrebe nove poslovne cone Ša- 
lovci, in sicer priključek na regio-
nalno cesto kot tudi nova dosto-
pna cesta s pločniki, vodovodno 
omrežje, kanalizacija, električno 
omrežje in javna razsvetljava.

Aktualne dogodke, razpise in objave spremljajte tudi na

www.salovci.si
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Poslovna cona se bo raztezala na dobrih treh hektarjih površin v naselju Šalovci, na koncu naselja v bližini železniške postaje 
Hodoš. Izvajalec gradbenih del je izbran, podpis pogodbe bo v začetku maja, gradnja se bo pa začela v polovici maja in bo 
končana septembra, ko bodo v poslovni coni že lahko gradili prvi investitorji. Občina Šalovci namerava s projektom spodbu-
diti razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, omogočiti obstoječim in novim 
podjetjem pogoje za optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti ter s tem ustvarjati nujno potrebna nova delovna mesta 
in spodbuditi razvoj občine in širše območje Goričkega. »Želimo si, da bi lahko čez kakšno leto poslovno cono širili, saj imamo 
dodatne možnosti za to,« še pravi župan Iztok Fartek. 

Besedilo in foto: občinska uprava 

Naložbe v turistično, športno in telekomunikacijsko 
infrastrukturo v Občini Šalovci
V zadnjem obdobju lahko poročamo o kar več pomemb-
nih novicah v zvezi s ponudbo TNC Peterloug. Za Zavod za 
turizem, šport in kulturo Šalovci upravljanje turističnega 
nastanitvenega centra v Markovcih še naprej ostaja nje-
gova najpomembnejša naloga, čeprav se je od jeseni lan-
skega leta turistični obisk iz znanih razlogov žal popolno-
ma ustavil. Smo pa ta čas izkoristili za to, da se še dodatno 
obogati ponudba centra, s čimer bi po končanju prepovedi 
obratovanja turističnih nastanitev lahko bili za obiskovalce 
še privlačnejši. Tako sta bili spodnji večji sobi s skupnimi 
ležišči preurejeni v sedaj štiri nekoliko manjše sobe, kjer so 

še vedno skupna ležišča, katerih pa je zdaj nekoliko manj 
(skupaj 32). Na ta način se bodo lahko skupine učencev, 
dijakov, študentov in drugih organiziranih večjih skupin 
razdelile na manjše skupine, kar bo omogočilo še večjo 
varnost, kot doslej.
Veliko sprememb so doživele tudi zunanje rekreacijske in 
športne površine: nogometno igrišče je popolnoma obnov-
ljeno (izkop, drenaža, zasip, niveliranje, zasaditev travne 
površine, nova ograja, reflektorji), prenovljeno je tudi 
košarkarsko igrišče ter urejeno novo igrišče za odbojko 
na mivki. Zgrajen je bil tudi povsem nov objekt, v katerem 

bodo slačilnice in sanitarije. Posegi so bili izvedeni tudi 
v okolici igrišč z odstranitvijo nekaterih starih dreves ter 
prejšnjega dotrajanega lesenega objekta ob košarkarskem 
igrišču. Omeniti velja, da je bil del sredstev za vse naštete 
aktivnosti pridobljen na podlagi razpisa Fundacije za 
šport, del investicije pa je bil pokrit še s sredstvi Ministrst-
va za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem se je še enk-
rat več pokazalo, kako pomembno je znati poiskati vire za 
financiranje investicij preko različnih programov oziroma 
razpisov.  
V letošnjem letu ostaja tako med načrti dokončanje amfi-
teatra ter s predvideno objavo jesenskih razpisov iz progra-
ma čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija–Madžarska 
še priprava projektnih idej za nove turistične investicije, 
ki jih Občina Šalovci želi izvesti v bližnji prihodnosti. To 
torej pomeni, da se že snujejo vsebine za razvoj turizma v 
prihodnje, stekli pa so tudi že prvi pogovori glede obliko-

vanja novih čezmejnih projektnih partnerstev. Nadejamo 
se, da bomo s projektnimi vlogami ponovno uspešni pri 
prijavah na različne razpise za pridobitev finančnih sred-
stev za sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture na 
območju občine. K snovanju novih projektnih idej pa vabi-
mo tudi vse zainteresirane posameznike, društva, lokalne 
ponudnike in podjetnike, oziroma vse, ki bi se kakorkoli 
želeli aktivno vključiti v proces priprave novih turistično-
razvojnih projektov.  
Ko omenjamo uspešno pridobljene projekte in nove in-
vesticije, ne moremo mimo zadnjega takega primera: v 
mesecu aprilu je bil namreč odobren projekt z naslovom 
Turizem za jutri (akronim Center Volčin) v okviru razpi-
sa LAS Goričko 2020. S tem projektom se bo v središču 
Šalovcev postavil nov objekt, ki bo deloval kot turistično-
informacijska točka ter bo predvidoma hkrati služil še kot 
poslovni prostor ZTŠK Šalovci. Tu bodo obiskovalci lahko 
dobili informacije ne samo o turistični ponudbi v občini in 
širše, temveč tudi o ostali ponudbi lokalnih ponudnikov. 
Center bo poleg tega na voljo za izvedbo različnih dogod-
kov: sestankov, delavnic, medgeneracijskih druženj in po-
dobno. Celotna vrednost investicije je ocenjena na nekaj 
več kot 100.000 evrov. 
V zadnjih tednih so mimoidoči lahko opazili na več lokaci-
jah v Šalovcih lažjo gradbeno mehanizacijo in delavce, ki so 
v zemljo polagali kable za optično omrežje. S tem je občina 
stopila še korak naprej k izgradnji potrebne infrastrukture 
za vsem dostopen in hiter prenos digitalnega signala, ki je 
osnova za zagotavljanje sodobnih standardov kakovostne 
telekomunikacije. 

Besedilo in foto: Bernard Goršak, ZTŠK Šalovci

Na novo preurejene sobe v TNC Peterloug

Prerez novega Centra Volčin
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Občina Šalovci upravičena do sredstev za  
romsko skupnost 
Vlada Republike Slovenije je 7. januarja letos sprejela dokončen seznam 25 slovenskih občin, 
ki imajo evidentirana romska naselja in so zato upravičena do proračunskih sredstev za sofi-
nanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti, kar določa 22. 
člen Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Med petimi občinami, ki so bile dodatno 
uvrščene na seznam, je po novem tudi Občina Šalovci, ki je tako postala dvanajsta pomurska 
občina, upravičena do omenjenih sredstev. 

Zaradi uvrstitve na seznam upravičenk so občinski svetniki 
na eni izmed prejšnjih sej ustanovili petčlansko komisijo za 
spremljanje položaja romske skupnosti v šalovski občini. 
Sestavljajo jo Simon Horvat kot pripadnik romske skupnosti, 
učiteljica Suzana Škodnik kot predstavnica zavoda Osnovna 
šola Šalovci ter trije člani občinskega sveta, in sicer Tomaž 
Svetec, Bojan Kučan in Drago Lainščak. Občina Šalovci bo, 
tako kot ostale občine, ki imajo evidentirana romska naselja, 
za vsako proračunsko leto prejela sredstva v višini 3,5 odsto-
tka primerne porabe občine, kar na letni ravni pomeni nekaj 
več kot 45 tisoč evrov. Ker bodo občine v letu 2021 prejele le 
25 odstotkov od te kvote, bo občina Šalovci letos za romsko 
skupnost prejela nekaj več kot 11 tisoč evrov. Prihodnje leto bodo občine od omenjenega 3,5-odstotnega deleža primerne 
porabe prejele 50 odstotkov, v letu 2023 bo ta delež znašal 75 odstotkov, od leta 2024 pa bodo prejemala celoten znesek. 
Sredstva bodo sicer občine dobile nakazana v dveh delih, prvi del so prejele že marca, drugi del pa do konca septembra 
tekočega leta.

CEROP, KOT ZELENI RUDNIK POMURJA, TUDI PO PREGLEDU 
RAČUNSKEGA SODIŠČA, OSTAJA ZGODBA O USPEHU
Po dobrih dveh letih revidiranja poslovanja javnega podjetja 
Cerop v letih 2015 do 2018, o katerem se je v regijskih medijih 
obširno pisalo, je Računsko sodišče konec meseca marca 2021 
izdalo še porevizijsko poročilo, v katerem je ocenilo poprav-
ljalne ukrepe javnega podjetja in 27 občin ustanoviteljic. Oce-
nilo jih je vsaj kot delno zadovoljive, če že ne kot zadovoljive. 
Navedeno pomeni, da je Računsko sodišče zaključilo postopek 
revizije z ugotovitvijo, da pri poslovanju podjetja in nadzoru 
občin ustanoviteljic ni prišlo do hudih kršitev dobrega poslo-
vanja in da nadaljnji postopki niso potrebni.
Že pred izdajo revizijskega poročila je podjetje izvedlo večino 
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki pa so bile formalne 
narave. Iz tega razloga je sodišče v revizijskem poročilu pod-
jetju Cerop naložilo zgolj tri ukrepe, ki jih je podjetje tudi že 
realiziralo.
Ob podpori pravnih strokovnjakov Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo v podjetju poskušali pojas-
niti dosedanji način delovanja podjetja Računskemu sodišču, 
kar bi v bistvenem delu lahko spremenilo odločitve sodišča, 
vendar pri tem ni bilo s strani revizorjev nobenega razume-

vanja. Potrebnega razumevanja s strani Računskega sodišča 
niso bile deležne niti občine ustanoviteljice.
Ugotovitve Računskega sodišča so vsekakor zelo enostran-
ske, ker se je presojalo poslovanje podjetja le na osnovi sodil 
o odvisnosti podjetja od ustanoviteljic in principa uporabe 
presežka tržnih dejavnosti, niso pa bili v sodila zajeti temeljni 
postulati, zaradi katerih je bilo podjetje ustanovljeno in tudi ne 
ekonomski dosežki, kakor tudi ne širši družbeni vpliv podjetja 
na socialne razmere v ruralnem območju, kjer deluje.
Podjetje je v letih svojega obstoja doseglo izjemne premike pri 
ravnanju z odpadki na ravni regije in s tem v celoti izpolnilo 
zastavljene okoljske cilje ob njegovi ustanovitvi, saj se je glede 
na količino odloženih odpadkov in vrsto odloženih odpadkov 
obremenitev okolja, z vidika nastajanja toplogrednih plinov 
zaradi odlaganja odpadkov, v 10 letih zmanjšala za 85%, ob 
tem, da se je količina vseh odpadkov povečala za 60%!
Ob takšnih rezultatih obdelave vseh vrst odpadkov je os-
tala obremenitev gospodinjstev s stroški za tovrsten način 
ravnanja s komunalnimi odpadki med najnižjimi v državi, 
kar je svojevrsten obliž na socialno stanje v regiji. Pri nizkih 

cenah ne gre za to, da so stroški nižji, ker podjetje slabo plačuje 
ljudi, ki delajo v res težkih razmerah, temveč je na to vplivalo 
izjemno prizadevanje vodstva podjetja, da se pridobi zunanje 
(izven regije - na trgu) dodatne storitve obdelave odpadkov in 
tam ustvari pomembna razlika v ceni, ki omogoča, da se iz teh 
presežkov pokriva del fiksnih stroškov, ki bi sicer bremenili 
ceno javne službe. Tovrstni pristop je omogočil tudi to, da se 
je v podjetju Cerop zaposlilo dodatnih 50 ljudi v času največje 
krize v Pomurju, ko je zaradi stečajev velikih družb (Mura, 
Panonka, Pomurka…) ostalo brez dela veliko relativno mla-
dih ljudi, večina brez kvalifikacij, predvsem iz socialno šibkih 
okolij. Z zaposlitvijo teh ljudi se je rešilo veliko socialnih prob-
lemov na tem izrazito ruralnem področjuGoričkega, kjer je 
zaposlovalcev izjemno malo.
Vse to pa je prineslo tudi pomembno dodano vrednost, ki se 
odraža v letnih ekonomskih podatkih poslovanja podjetja, 
kjer je podjetje Cerop med najboljšimi v državi. Pomemben 
je tudi podatek, da se je vrednost vložka občin ustanoviteljic 
od ustanovitve podjetja v letu 2008 povečal za 2836% oziroma 
za več kot 28 krat, takšnih realnih naložb je v praksi izjemno 
malo.
Zaradi usmeritev podjetja, da izvaja tržne storitve, ki so 
neposredno povezane z odpadki (sortiranje, predelava blat iz 
čistilnih naprav, centri predelave in ponovne uporabe…), se 
podjetje po rezultatih uvršča med najboljša podjetja v regiji. 
Hkrati pa v dejavnosti že nekaj zadnjih let zaseda sam vrh z 

najvišjo boniteto po oceni vseh agencij, ki se s tovrstnimi 
ocenami ukvarjajo.
Pomurske občine - ustanoviteljice podjetja Cerop - so dobile s 
strani Računskega sodišča očitek, da so slabo nadzirale delo-
vanje podjetja, kar seveda ne drži, saj so se na sejah organov 
podjetja, vodstvo podjetja in župani občin ustanoviteljic ozi-
roma njihovi pooblaščenci o vseh področjih delovanja podjetja 
vedno odkrito pogovarjali. Čeprav pri nekaterih vprašanjih ni 
bilo 100% soglasja, je večina sklepov in dogovorov bila sprejeta 
z veliko (več kot dvotretjinsko) večino.
Takšen način zaupanja vodenja poslovanja je vodstvu pod-
jetja in zaposlenim omogočal snovanje in uresničevanje novih 
ciljev na vseh področjih, ki so neposredno ali posredno pov-
ezani s področjem odpadkov. Pri tem se je v podjetju zasle-
dovalo uresničitev ciljev popolne rešitve ravnanja z odpadki v 
regiji in uvajanje novih postopkov obdelave, ki se ne izvajajo 
nikjer drugje v Sloveniji.
Podjetje je svoje delovanje razširilo tudi na ostale, višje pos-
tavljene prioritete v hierarhiji odpadkovne piramide, pred-
vsem na področje predelave in ponovne uporabe, kjer smo 
med pionirji tovrstne zasnove na širšem področju, saj cilji 
niso usmerjeni samo v ponovno uporabo stvari, temveč tudi 
na področje obnove (tudi starih stavb), kar močno zmanjšuje 
količine odpadkov na eni strani in na drugi omogoča, z rela-
tivno manjšimi stroški, pridobiti nove stvari in uporabne 
površine. Sem pa v širšem smislu spada tudi ponovni zagon 

Primerjava cen gospodarske javne službe obdelave nekaterih vrst komunalnih odpadkov
* Cene v Celju zaradi lastne sežigalnice niso primerljive

Vir: Javno podjetje Cerop d.o.o.
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nekaterih dejavnosti, ki so bile v preteklosti del našega vsak-
dana, pa so zaradi klavrnih propadov podjetij prenehale delo-
vati. Takšen primer je popravljalnica in pralnica, v našem 
primeru pa tudi »družbena prehrana«. Navedene dejavnosti 
se izvajajo v Medgeneracijskem središču v Murski Soboti 
(Mensana) in v okviru družbe Mensana d.o.o. – so.p.. Vse te 
dejavnosti dopolnjujejo temeljno dejavnost podjetja Cerop na 
področju ravnanja z odpadki.
Gotovo je podjetje Cerop pri vseh teh vsebinah pred ostalimi 
v Sloveniji. Pri tem smo se zgledovali predvsem po podobnih 
projektih, ki uspešno potekajo v skandinavskih državah in tudi 
nekaterih jedrnih državah Evrope. Ni odveč poudariti, da nam 
je vse to uspelo brez dodatnih finančnih obremenitev gospo-
dinjstev in občin oz. ob sočasnem nižanju cene javnih služb.
Podjetju Cerop, ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje 
z odpadki, bi se omogočilo še ustreznejše in učinkovitejše 
poslovanje, če bi se na podjetje prenesla še tretja gospodarska 
javna služba – zbiranje odpadkov (podjetje danes opravlja dve 
gospodarski javni službi s področja ravnanja z odpadki: ob-
delava in odlaganje določenih vrst odpadkov). V okviru regij- 

skega centra za ravnanje z odpadki je bila namreč zgrajena 
tudi vsa infrastruktura za izvajanje gospodarske javne službe 
zbiranja odpadkov, ki pa je podjetje Cerop ne izvaja, temveč 
občine ustanoviteljice izvajanje te javne službe prepuščajo 
drugim podjetjem. Iz naslova te infrastrukture podjetju nasta-
jajo stroški, prihodkov pa dejansko ni. Ta problem je možno 
rešiti le na način, da podjetje Cerop postane tudi izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja, na kar nakazuje tudi iz-
veden postopek revizije Računskega sodišča. S tem bi se tudi 
zmanjšale cene javnih služb. Dejstvo namreč je, da je naš re-
gijski center edini tovrstni center v Sloveniji, ki ne izvaja tudi 
javne službe zbiranja odpadkov. V vseh drugih regijah up-
ravljajo z regijskimi centri javna podjetja, v okviru katerih so 
združene vse tri javne službe ravnanja z odpadki. Podjetje si bo 
v prihodnje prizadevalo, da mu občine ustanoviteljice poverijo 
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, saj zgolj 
tak način izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki predstavlja 
učinkovito in smiselno celoto, kar so spoznale tudi ostale regije 
v Sloveniji. 
Zadovoljni smo, da je podjetje kljub epidemiološki krizi in ob 
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Vir: Javno podjetje Cerop d.o.o.

Hierarhija ravnanja z odpadki, ki se kot prednostni vrstni red upošteva pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi;
vir: https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/

vseh težavah na področju odpadkov, z velikim angažiranjem 
vodstva in zaposlenih, poslovno leto 2020 zaključilo pozitivno. 
Navedeno nam je uspelo zaradi kvalitete izvedenih storitev 
in zaupanja partnerjev. Kljub nenavadnim (nemogočim) 
razmeram na trgu storitev, povezanih z odpadki, smo uspeli 
zadržati cene naših storitev na ravni, ki je omogočala pokri-
vanje stroškov poslovnih procesov. Ogromno pa je k uspešnosti 
prispevala tudi naša inovativnost, saj izvajamo procese obde-
lave odpadkov, ki jih drugi nimajo, predvsem gre za prede-
lavo blata iz čistilnih naprav, kjer smo na trgu izven Pomurja 
beležili dobre ekonomske rezultate.
Seveda pa smo ob vsem tem, predvsem in na prvo mesto, tudi 
v letu 2020 postavljali funkcijo podjetja Cerop kot osrednje 
regijske institucije na področju odpadkov, ki je povezana z 
okoljem. Tako smo v minulem poslovnem letu spet zmanjšali 

količine odloženih odpadkov na odlagališče in se s tem pri-
bližali cilju za leto 2025, ko naj bi odlagali manj kot 15 %  
vseh odpadkov.
Podjetje Cerop je v preteklih letih in bo tudi v prihodnje 
uspešno uresničevalo okoljske, socialne in ekonomske zaveze. 
Kljub temu, da se v regiji pojavljajo težnje po »vstopu zaseb-
nega kapitala« v regijski center in v podjetje Cerop, so take 
namere na tako občutljivem segmentu ravnanja z okoljem, 
neupravičene in nelegitimne. Občine ustanoviteljice podjet-
ja Cerop se namreč zavedajo, da imajo v slovenskem merilu 
vzorno urejen center za ravnanje z odpadki, ki posluje odlično. 
Na podlagi potrjenega razvojnega programa za obdobje do leta 
2027 pa so občine podjetju Cerop tudi izkazale podporo za na-
daljevanje uspešne zgodbe.

Besedilo: CERO Puconci

»Varujmo okolje, saj si ga izposojamo od generacij, ki prihajajo za nami!«.

Ponovno so zacveteli 
najbolj znani rožnati 
cvetovi v občini
Ali veste, da se v grbu Občine Šalovci skriva 
podoba največje rastlinske posebnosti 
Goričkega, grmičastega dišečega volčina 
(Daphne cneorum f. arbusculoides)? Ne le, 
da je njegova podoba upodobljena na grbu in 
zastavi občine, v občini deluje tudi istoimen-
sko turistično društvo. 

Razlog njegove izjemnosti se skriva v dejstvu, da na 
Goričkem uspeva endemitska podvrsta dišečega volčina, ki 
se kaže v (pol)grmičasti razrasti. Endemit je vrsta ali pod-
vrsta rastline ali živali, ki živi le na majhnem ali omejen-
em območju. Najbolj poznan slovenski endemit je gotovo 
človeška ribica, za katero pravimo, da je endemit dinarskega 
krasa. Tako lahko zaključimo, da je grmičasti dišeči volčin 

pravzaprav človeška ribica Goričkega, ki je bil kot samostoj-
na podvrsta prepoznan šele po letu 1950. Grmičasti dišeči 
volčin v Sloveniji raste samo na območju občin Šalovci in 
Hodoš, uspeva pa tudi na delu JZ Madžarske in JV Avst-
rije. Grmičasta razrast je prilagoditev na kisla, peščena tla, 
zato volčin najdemo predvsem na osvetljenih in revnih 
peščenih tleh na gozdnem robu, na robovih suhih travni-
kov in v obcestnih jarkih. Grmički dišečega volčina zrastejo 
do 40 cm visoko, imajo temnozelene črtalaste liste in živo 
rožnate ter izredno dišeče cvetove. Cvetovi so združeni v 
manjša socvetja. Cvetove lahko občudujemo med aprilom 
in junijem, občasno zacveti tudi jeseni. 

Grmičasti dišeči volčin je zavarovana vrsta rastline, zato 
je vsako prekopavanje, izkopavanje, trganje, ruvanje in 
uničevanje strogo prepovedano in kaznivo. Presajanje 
grmičkov ne bo uspešno, saj volčin za svojo rast zahteva 
posebne pogoje v tleh, ki jih na domačih vrtovih ni. Kljub 
svoji lepoti je vsa rastlina zelo strupena, saj vsebuje tok-
sin mezerein, zato je najbolje, da volčin v njegovi lepoti in 

dišavah občudujete le med spre-
hodom v naravi. Da bomo lahko 
volčin še dolgo občudovali, je 
pomembno, da ohranimo nje- 
gova rastišča. Močno ga poško-
duje mulčenje travnikov in cest- 
nih robov, ogroža pa ga tudi za-
raščanje gozdnih robov z dreve-
si in grmi, ki preveč zasenčijo 
volčin.  

Besedilo: Mojca Podletnik
Foto: Gregor Domanjko,  

Mojca Podletnik
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Nova visokodebelna sadna 
drevesa zasajena tudi v 
Občini Šalovci
V okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofi-
nancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je 
bila od novembra do marca 2021 s pomočjo 
strokovnjakov za sadjarstvo izvedena zasaditev 
1.200 dreves visokodebelnih sadnih starih sort 
jablan. Namen naravovarstvenega ukrepa je bila 
vzpostavitev novih visokodebelnih travniških 
sadovnjakov na skupni površini 20 ha, ki bodo 
čez nekaj desetletij nudili življenjski prostor 
velikemu skoviku, smrdokavri in drugim 
pticam, ki gnezdijo v duplih debelejših sadnih 
dreves. Zanimanje ljudi na Goričkem za sadike
z zaščitno opremo je bilo izjemno. 

Sajenje se je pričelo konec novembra 2020 in je bilo zaključeno 
na zadnji marčevski dan 2021. Na srečo je bilo v tem obdob-

ju primerno tudi vreme, saj so bili pogoji za sajenje ugodni 
precejšen del zime. Novi visokodebelni sadovnjaki so bili zasa-
jeni v vseh 11 občinah in v kar 54 (od 86) vaseh na območju 
Natura 2000 Goričko, upravičenih za zasaditev. Tako je vsaka 
druga vas na Goričkem bogatejša za vsaj en nov visokodebelni 
sadovnjak. V občini Šalovci so bili novi sadovnjaki zasajeni v 5 
(od 6) vaseh. Skupno je bilo v občini Šalovci na novo zasajenih 
159 dreves. Najmanjše število sadik, ki jih je lahko prejel posa-
mezni upravičenec, je bilo 5 in največje 29 sadik. Število sadik 
je bilo sorazmerno velikosti parcele in dejanskemu prostoru 
za sajenje ob upoštevanju ustrezne medvrstne razdalje 10x10 
m med sadikami, saj se s tem izognemo zasenčevanju dreves 
med seboj. Zakoličenje sadilnih mest je bilo določeno skupaj 
z lastniki zemljišč in zaposlenimi v JZ KPG. Največ lastnikov, 
kar četrtina, je prejela 5 sadik, več kot 20 sadik je prejelo le 8% 
upravičencev. Lastniki zemljišč so podpisali tudi pogodbo, v 
kateri soglašajo, da sadovnjaka ne bodo posekali in da ga bodo 
ustrezno vzdrževali s košnjo ter pomladitveno rezjo dreves. 
Novih 1.200 dreves pripada kar 36 različnim starim sortam; 
med njimi je bilo zasajenih največ carjevičev, mošancljev,  
krivopecljev, bobovcev, boskopskih in damasonskih kosmačev 

(lederne), zlate parmene, london pepinga, ovčjega nosa in ba-
tule. 

Besedilo: Mojca Podletnik
Foto: Jani Gašparič

Zasajena nova visokodebelna sadna drevesa.

Premislek: Čista narava je odgovornost vseh 
Zadnje leto, ki ga je zaznamovala koronavirusna bolezen, nam je zaradi številnih ukrepov in omejitev za preprečevanje 
širjenja virusa prineslo več prostega časa, ki smo ga skorajda bili prisiljeni preživljati doma, v domačem okolju. Tako nam 
je dalo priložnost, da več časa namenimo sebi, svojim najbližjim, da se bolj povežemo z naravo in preživimo več časa na 
prostem, kar je v vsej zgodbi zagotovo pozitivno. Žal pa je po navadi tako, da vsaka dobra stvar nosi s sabo tudi slabe stvari. 
Med prvim in drugim valom epidemije, ko smo lahko prosto prehajali občinske in regijske meje, smo se številni odpravili 
na odkrivanje lepot Pomurja in ostalih delov Slovenije. Mnoge pohodnike, kolesarje in ljubitelje narave je pot zanesla 
tudi v naše kraje, kjer so na številnih kolesarskih in pohodniških poteh občudovali naravne danosti, se nadihali svežega 
zraka, zraven pa poskrbeli še za rekreacijo. Proti koncu poletja so se ljubiteljski gobarji odpravili nabirat različne vrste 

gob, ki jih letos v naših gozdovih res ni primanjkovalo. Jeseni so se v gozd podali tudi domačini, ki so opravili sečnjo lesa 
za hladne zimske dni. Vse našteto je seveda nekaj povsem normalnega in nujno potrebnega za dobrobit vsakega posa-
meznika. Daleč od normalnega pa je vse tisto, kar se je zaradi vsega naštetega v naravi znašlo. Ob sprehodih po številnih 
poteh v naši občini, na katerih sem v zadnjem letu tudi sama preživela več časa kot sicer, me je ob pogledu na vse odvrženo 
vsakič znova pretreslo. Odpadne pločevinke, lončki od kave, odvržena hrana, neuporabljene plenice za odrasle, takšni in 
drugačni plastični izdelki ležijo v domala vseh obcestnih jarkih ob gozdnih in drugih poteh. Tja zagotovo niso prišli sami, 
niti jih niso odvrgli samo »tujci«, je pa dejstvo, da se jih je velika večina nabrala v zadnjem letu.

Ob pogledu na takšno stanje v naravi, za katerega je odgovoren človek, se res lahko samo zamislimo. Sama se namreč 
vseskozi sprašujem, kako je lahko ljudem, ki smeti mečejo v naravo, tako malo mar. Za naravo, za ljudi, ki tam živijo, 
ne nazadnje za njihove potomce, ki bodo nekoč v tem okolju živeli. Sprašujem se tudi, kako urejena oziroma neurejena 
sta njihov dom in okolica doma, če so lahko tako nemarni do narave. Ni mi jasno niti, zakaj je tako težko odnesti domov 
prazno pločevinko ali prazen lonček kave, če so lahko polnega prinesli s sabo v gozd. Prav tako je na tem mestu vprašanje, 
ali ima nekdo res toliko denarja, da si lahko privošči odvreči v naravo hrano, ki je še užitna. Tisti, ki jim je za čisto okolico 
in čisto naravo tako malo mar, da se do nje obnašajo tako mačehovsko, teh vrstic zagotovo ne bodo prebrali. Upam pa, da 
bodo dosegle tiste, ki naravo res cenijo in se bodo na račun prvih še bolj trudili, da jo bodo ohranili neokrnjeno. 

Čista narava je namreč odgovornost vsakega posameznika in vsak izmed nas lahko z majhnimi dejanji pripomore k 
temu, da čista tudi ostane. Vsaka odpadna pločevinka ali plastenka, ki jo na sprehodu poberemo in odvržemo v za 
to namenjene zabojnike, je korak k uspehu. Morda pa se bodo zaradi naših del sčasoma spametovali tudi tisti, ki jim 
za naravo (še) ni mar.

Besedilo in foto: Damjana Nemeš

V Gasilski zvezi Šalovci dejavni na več področjih
V naslednjih nekaj vrsticah bom predstavil delovanje Gasilske zveze Šalovci in delovanja gasilstva 
v naši Občini Šalovci, kljub vsem razmeram, ki vladajo po svetu in tudi v Sloveniji. Gasilska zveza 
Šalovci in tudi vsa prostovoljna gasilska društva kljub vsem razmeram delujemo in zagotavljamo 
24-urno pripravljenost ter operativnost v primeru požara ali katere koli druge intervencije vsem 
našim občanom in občankam Občine Šalovci. 

Zabeleženih intervencij oziroma aktiviranj naših prostovoljnih 
gasilskih društev je bilo lani kar 11-krat. V letošnjem letu pa 
so naši gasilci posredovali trikrat. Kar dvakrat so posredovali 
zaradi nepazljivosti pri kurjenju v naravi. 

Na tem mestu pozivam vse občane in občanke Občine 
Šalovci, da posebno pozornost namenijo kurjenju v naravi. 

Nekaj preventivnih ukrepov za kurjenje v naravnem okolju:
•	 kurišče naj bo obdano z negorljivim materialom,
•	 območje v oddaljenosti enega metra od zunanjega roba 

naj bo očiščeno vseh gorljivih snovi,
•	 kurišče naj se ves čas kurjenja nadzoruje s strani polno-

letne osebe in po 
•	 končanem kurjenju naj se ogenj popolnoma pogasi.
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Z upoštevanjem teh ukrepov nam boste olajšali delo in bo teh 
vrst intervencij bistveno manj. 
V času epidemije nismo pozabili tudi na naše operativne 
gasilce, pripravnike ter gasilsko mladino. V mesecu decem-
bru smo v sodelovanju z GZ Gornji Petrovci in GZ Hodoš or-
ganizirali tečaj za operativnega gasilca. Tečaja se udeležuje 18 
gasilskih pripravnikov, ki v tem času počasi zaključujejo tečaj 
s praktičnimi vajami. Nato jih čaka še zaključno teoretično 
in praktično ocenjevanje znanja pri predsedniku ocenje-
valne komisije, ki je poslan s strani Gasilske zveze Slovenije. 
Verjamem, da so jim naši inštruktorji kvalitetno in po svojih 
najboljših močeh predajali svoje znanje in bodo vsi uspešno 
zaključili usposabljanje in si bodo s tem pridobili čin gasilca. 
Prostovoljna gasilska društva pa bodo s tem pridobila nove 
operativne gasilce, ki bodo usposobljeni in pripravljeni na 
marsikatero intervencijo, ki jih bo v prihodnje pričakala na 
pozivniku.  Ob tem bi rad poudaril, da smo bili prvi v Sloveniji 
in tudi v pomurskem prostoru, ki smo si upali tečaj za opera-
tivnega gasilca izpeljati na daljavo. Po nas se je kasneje zgle-
dovala tudi Pomurska gasilska regija, ki je organizirala tečaj za 
nižje gasilske častnike, ki ga obiskujeta tudi dva naša gasilca iz 
naše gasilske zveze.

Z najmanjšimi pa smo izpeljali tudi nadaljevalno usposablja-
nje za pionirja II. Pri omenjenem tečaju moramo zaključiti le 
še praktično usposabljanje, saj nam razmere do sedaj tega niso 
dopuščale. Verjamem, da se bo to zgodilo čim prej in bomo s 
tem pridobili tudi nove pionirje, ki bodo potem lahko svoje 
znanje pridobivali naprej na naslednjem tečaju. Iz zapisanega 
sledi, da se na Gasilski zvezi Šalovci zavedamo, da se samo do-
bro in kvalitetno izobražen operativni gasilec lahko uspešno 
bori s požarom, kakor tudi s čedalje večjim številom tehniških 
intervencij, kjer je res potrebno še dodatno znanje, da lahko 
uspešno obvarujemo zdravje ljudi ter imetja. Temu bomo 
sledili tudi v letu 2021 in tudi v bodoče. 
Tudi v letu 2021 bomo sledili načrtu nabave osebne zaščitne 
opreme, v ta namen smo naročili 15 novih zaščitnih oblek 
znamke S-GARD, ki jih bomo razdelili med vsa prostovoljna 
gasilska društva v naši gasilski zvezi.  Zavedamo se namreč, 
da je nabava zaščitne opreme obvezna v smislu zaščite našega 
operativnega gasilca, saj si ne smemo dovoliti, da se kateremu 
gasilcu zgodi kakršnakoli nezgoda, poškodba ali celo smrt 
zaradi neustrezne in netipizirane gasilske zaščitne opreme. 
Omenil bi tudi, da se je Gasilska zveza Šalovci priključila tudi 
zbiralni akciji zbiranja pločevink za plačilo terapij deklici Lani. 
Prvo pošiljko nekaj več kot 600 kg pločevink smo že odpeljali 
na zbirno mesto. Akcija zbiranja pločevink poteka še naprej 
vse do preklica, zato vas prosim, da prazne pločevinke od 
pijač še naprej zbirate ter jih oddate na zbirna mesta.

Kot se vidi iz zapisanega, smo v letošnjem letu kar nekaj pos-
torili in tako bo tudi v nadaljevanju leta 2021. Sledili bomo 
programu dela, v kolikor nam bodo razmere dopuščale. Naj-
prej vas bomo prebudili s prvomajskimi budnicami, tako kot 
lansko leto. V mesecu maju in juniju bodo sledili pregledi 
društev ter tekmovanje GZ Šalovci. Med 15. 7. in 18. 7. 2021 
nas čaka težko pričakovan 2. tabor gasilske mladine v TNC Pe-
terloug. Naša komisija za mladino pri Gasilski zvezi Šalovci že 
pridno sestavlja program za tabor in upam, da bodo razmere 
dopuščale izpeljavo omenjenega tabora. V zadnji četrtini leta 
2021 pa nas čaka še enotna operativna vaja v sklopu meseca 

požarne varnosti, kjer bodo naši operativni gasilci iz vseh 
društev pokazali svoje znanje in usposobljenost v primeru 
večje intervencije. V zimskih mesecih pa bomo organizirali 
tečaj za višje gasilce, kjer bomo ponovno dvigovali nivo znanja 
naših operativnih gasilcev – bodočih vodij skupin.
To je kratek pregled aktivnosti, ki smo jih oziroma jih bomo iz-
vajali na Gasilski zvezi Šalovci. Upamo le, da se bodo razmere 
umirile in bomo lahko spet “normalno’’ zaživeli. Želim vam 
vse dobro ter ostanite zdravi. Z gasilskim pozdravom “NA 
POMOČ’’.

Besedilo in foto: Uroš Gašpar, predsednik GZ Šalovci

»Graditi je treba mostove, da bomo lažje premagovali 
težave« (M. Krek)
Kako lepa misel, ki jo je na televiziji izrekel direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Končno ne poslušamo le 
očitkov, žuganj, kot do pred kratkim. Kakšno olajšanje za nas, ki redno spremljamo programe, ki poročajo o epidemiji! 
Kako drugače reagira človek, če ti kdo strokovno razloži stvari, o katerih ne veš veliko, in te prijazno zaprosi, da se držiš 
ukrepov in omejitev. Te dni so objavili kar nekaj sproščanj omejitev in hkrati opozorili, da bo treba biti zelo previden in 
se držati navodil za preprečevanje okužb, kajti zadeve se lahko hitro obrnejo na slabše. Pa cepiti se je treba. Kakšna je 
strategija cepljenja, je zelo težko razumeti, kajti skoraj iz dneva v dan se spreminja. Na to mi ne moremo vplivati, kakor ne 
na to, s katerim cepivom se bomo cepili. Vendar, kot je slišati, so tudi tu izjeme. Od začetka epidemije je pri nas kot tudi 
povsod po svetu zastala marsikatera dejavnost ter društvene in druge aktivnosti. Tako je tudi že več kot eno leto v miro-
vanju delovanje Društva upokojencev Šalovci. V tem času pa je vodstvo našega društva obiskalo gospo Elizabeto Schech s 
Hodoša, ki je praznovala 100. rojstni dan. Naši članici društva želimo vse dobro in veliko zdravja. 

Sicer smo v torek, 22. 4. imeli prvi sestanek upravnega odbora, na katerem smo se dogovorili o pobiranju članarine za 
letošnje leto. Na dogovarjanja o izletih, piknikih, srečanjih bo potrebno še počakati. Kako dolgo, tega nihče ne ve in ne 
more napovedati. Naj svoje pisanje zaključim z lepo novico, da so se v našo vas pred kratkim vrnile štorklje. Vsi, ki te 
veličastne ptice občudujemo, smo se para, ki gnezdi na električnem drogu na koncu vasi, zelo razveselili. Bali smo se 
namreč, da ju ne bo več nazaj, kajti dve leti zapored je mladiče ubil električni tok. Lansko leto so gnezdo prestavili na 
varno mesto. In zdaj čakamo, da bodo iz gnezda pokukale majhne glavice mladičev. 

Besedilo: Marta Verbai, Foto: Damjana Nemeš
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“Svet so ljudje.” Res je, Goričko so ljudje.
Boris Čibej - novinar časopisa Delo, odličen poznavalec mednarodne politike; svetovljan, ki je živel 
v Moskvi, New Yorku in na Dunaju, je za svoje stalno bivališče izbral Domanjševce. Kajti to  je zanj 
kraj, kjer mu je zares všeč živeti in kjer se počuti srečnega.

Na začetku pogovora bi te prosila, da se na kratko predstaviš 
– kdo je Boris Čibej, kaj bi o sebi povedal bralcem, ki te še 
ne poznajo?
Sem novopečeni Goričanec. Kaj pa vem – kmet v nastajanju? 
Po poklicu sem novinar, delam že dobrih 22 let za Delo. Vmes 
sem bil pri Primorskih novicah, pred tem sem bil 8 let na 
Mladini, začel sem pa na Radiu Študent. To pomeni, da sem 
v novinarskem poklicu, odkar sem v službi. A sem se prej, pa 
tudi vmes ukvarjal z marsičem. Od interneta – ime za pro-
jekt prvega slovenskega »googla« Mat’kurja, pri katerem sem 
sodeloval, sem si jaz izmislil – do glasbe in prevajanja, nekaj pa 
sem se celo mučil s pisanjem teoretskih tekstov – filozofskih, 
psihoanalitičnih. Sedaj se v glavnem ukvarjam z mednarod-
no politiko. Odkar sem pri Delu, sem bil štiri leta dopisnik iz 
Moskve – ravno v času, ko je prišel Vladimir Putin na oblast;  
bil sem pet let dopisnik iz Amerike, spet ravno v času, ko je 
prišel v Belo hišo Barack Obama, vmes pa sem bil še urednik 
na Delu (od kulture do centralne redakcije). Potem pa sem na 
srečo pobegnil – po vseh velikih mestih, kjer sem živel, recimo 
Moskva, New York, nazadnje sem živel na Dunaju, potem pa 
sem po dolgem času našel kraj, kjer mi je zares všeč živeti.

Po vsem tem povedanem ključno vprašanje – kako človek, ki 
živi v največjih svetovnih mestih, pristane v Domanjševcih?
Moja želja je že celo življenje bila, da bi se na stara leta malo 
umaknil. Prihajam iz Idrije, kjer sem preživel mlada leta, a 
mi nekako ni bilo do tega, da bi živel v tisti luknji. Želel sem 
živeti v Sloveniji, a na Krasu mi ni bilo všeč, saj so tam sami 
Ljubljančani (smeh…) Ob morju, kjer imajo mimogrede manj 
sončnih dni na leto kakor pri nas, pa ti prodajo eno polom-
ljeno ograjo za denar, za katerega lahko tu kupiš tri posesti. 
Pa še nič kaj prijazni ljudje niso tam – vem, sem živel tudi v 
tistih koncih. In kako sem prišel do Goričkega? Neverjetno, 
a resnično, moral se je najti Avstrijec, da mi je pokazal dot-
lej skrite lepote moje  lastne domovine. Sam prej nikoli nisem 
bil na Goričkem, najdlje sem prišel do Murske Sobote in do 

Moravskih Toplic. Naprej gor pa nikoli, dokler nisem na Duna-
ju spoznal svojega soseda, pomembno osebnost kulturnega in 
političnega življenja v avstrijski prestolnici, ki si je že pred leti 
kupil hiško v Šalovcih.  Dolgo časa me je vabil, naj ga pridem 
obiskat, a nikoli ni bilo časa. Potem pa sem končno, avgusta 
leta 2019, prvič prišel sem. In to je bila ljubezen na prvi po-
gled. Takoj naslednji dan sem začel iskati hišo, ki bi jo lahko 
kupil. Zaljubil sem se v ta kraj, v ljudi, ki živijo tukaj. Zame 
je bilo nepopisno lepo že to, da tu še ni pretiranega »svetlob-
nega onesnaževanja«, kakor ga poznajo drugod. Ponoči lahko 
opazuješ zvezdnato nebo, zvezde pa ti visijo nad glavo kot 
kakšno grozdje, do katerega se samo stegneš in ga nabereš.  Kar 
pa je name zares naredilo velik vtis, so tukajšnji ljudje. Ko sem 
tukaj zaživel, sem se zavedel, kako ustrezen je naslov rubrike, 
ki jo najdete na vsaki zadnji strani Dela: »Svet so ljudje«. In to 
je tukaj res, svet so ljudje, Goričko so ljudje. In moram reči, da 
takih ljudi kot tukaj ni lahko srečati po svetu. Tako prijaznih, 
odprtih, dobronamernih, toplih in radodarnih. Takšnega spre-
jema, kot sem ga doživel tukaj, nisem še nikjer drugje. Mogoče 
je to tudi zaradi tega, ker so tukajšnji ljudje vedno trdo živeli 
in to v mešani skupnosti (narodnostni, verski, jezikovni). 
Posledično so tukajšnji ljudje bolj odprti in sprejemljivi, niso 
zadrti »Slovenclni«.

Kako torej ti kot priseljenec gledaš na življenje v dvojezični 
skupnosti?
Kot privilegij, kot dodano vrednost. Navajen sem življenja v 
večkulturnih skupnostih, npr. New Yorku, Dunaju, ampak 
to so velika mesta, kjer prevladuje odtujenost. V Sloveniji so 
ljudje polni predsodkov, ker pač ne poznajo ljudi, ki so od 
njih drugačni.  Jaz teh težav nimam, a opažam to že v mojih 
nekdanjih idrijskih koncih.. In ljudje potrebujejo čas, da svoja 
prepričanja spremenijo – to pomeni, da mora nekdo priti in se 
morajo nanj navaditi. Tukaj pa ti je to že v osnovi dano. Ne vem, 
če se sploh mladi zavedajo, kakšno bogastvo je to, da se rodiš 
v skupnosti, kjer si že ob rojstvu soočen z dvema jezikoma. 
Otroci so sposobni, da to večkulturnost in večjezičnost vpijajo 
kot spužve. A namesto, da bi se ljudje s tem hvalili, so neka-
teri tega celo sramujejo, zadrteži pa se nad temi privilegiranci 
celo zmrdujejo. Tudi sem se začel učiti madžarščino, ker želim 
razumeti jezik, ki ga uporabljajo moji sokrajani. To je moj, kaj 
pa vem, šesti ali sedmi tuji jezik, s katerim sem se spoprijel, in 
priznam, da je – ne le zaradi tistega zoprnega nemškega strica 
Alzheimerja, ki me je začel obiskovati (smeh) – od vseh daleč 
najtežji. Sicer pa uživam v spoznavanju drugačnih ljudi. Imam 
res ogromno prijateljev po celem svetu in upam, da me bodo 
lahko čim prej obiskali. Šele po tem, ko sem že kupil hišo v 
Domonkosfi, sem odkril, da v okolici živi tudi veliko nadvse 

zanimivih priseljencev – vodja ugledne dunajske kulturne 
ustanove Alte Shmiede Walter Famler s Šalovskega brega, ki 
me je pripeljal sem in me spoznal z lepotami Goričkega; blizu 
njega ima svoj tabor »multipraktik« Béla Szomi Kralj, odličen 
muzikant, pesnik, astronom in poznavalec narave, ki ima tako 
kot nekdanje vaške čarovnice v malem prstu vse gobe in zelišča; 
malce naprej pa stanujeta Jana Rošker in Tea Sernelj, ki ve-
ljata za veliki strokovnjakinji za kitajsko filozofijo v svetovnem 
merilu. A vseh teh najbrž ne bi bilo tu le zaradi prelepe narave. 
Prekrasno so se zlili z »domorodci«, ki so vsi spretni in izurjeni 
v svojih poklicih, med njimi pa se je bil marsikateri prisiljen s 
trebuh za kruhom podati v tujino, kjer je postal pomemben 
strokovnjak na svojem področju - tako kot na primer moj 
sosed, Elek Kerčmar, poznavalec raketnega inženirstva.

Povedal si veliko pozi-
tivnega in lepega o na- 
ši vasi, o tukajšnjih kra- 
jih in ljudeh. To veliko-
krat slišimo tudi od na-
ključnih obiskovalcev, a  
problem ostaja ves čas 
isti – kako zadržati mla-
de ljudi? Kje oziroma v 
čem vidiš ti rešitev?
Mlade ljudi popolnoma 
razumem. Ko sem bil 
sam najstnik, mladost-
nik, sem komaj čakal, da 
pobegnem iz province. 

Normalno je, da hočeš videti svet in želiš postati uspešen. Še 
posebej, če nimaš kaj početi tam, kjer si doma. Drugače je, 
če si v nekem centru – tam imaš cel spekter možnosti, kaj 
vse lahko počneš. Je pa nam v teh časih pandemija razkrila, 
da obstaja tudi drugačen način življenja, v katerem  delo ni 
nujno vezano na delovni prostor. Sam delam za osrednji slo-
venski časopis Delo, ki ima sedež v Ljubljani. Pišem o celem 
svetu in v teh tehnoloških časih sploh ni več pomembno, kje 
to počnem. Mogoče bi lahko to  postala neka nova možnost, 
da bi se določena dela opravljala od doma, na daljavo. Ni nuj-
no, da bi ljudje zapuščali svoj rojstni kraj, da bi nekaj delali. 
Časi se spreminjajo. Možnost je tudi, da se v regiji organizira 
nekaj, kar bi pripomoglo k uspehu in prepoznavnosti – Lju-
tomerski Grossmannov filmski festival  v Ljubljani nikoli ne bi 
dosegel take prepoznavnosti, saj bi bil le ena izmed številnih 
tamkajšnjih prireditev. Pri takih dogodkih je včasih že dovolj 
moralna podpora regije, ki da prostor, in tamkajšnjih ljudi, 
ki imajo občutek, da so del dogajanja, in pri tem pomagajo. 
Domanjševci lahko vsekakor izkoristijo prijaznost sedanje 
madžarske vlade do svoje manjšine, multinacionalno in mul-
tikonfesionalno raznolikost, celotna regija pa bi lahko več  
»iztržila« že zaradi neposredne bližine treh sosednjih držav: 
Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Čezmejno medregijsko 
sodelovanje je zdaj v EU priljubljena »mantra«, ki bi jo lahko 

izkoristili, saj Bruselj temu namenja precej sredstev. Za obisko-
valce bi bilo vsekakor nadvse zanimivo to, na kar smo v vasi 
že lahko ponosni. Imamo novi etnografski muzej v obnovljeni 
tradicionalni domačiji, v katerem je zame najbolj pretresljiva 
soba, v kateri s stropa visijo stari kovčki tukajšnjih prebivalcev, 
ki so morali nekoč iz teh siromašnih krajev bežati v tujino. Ta 
soba bi bila lahko spodbuda. A ne bi bilo lepo, če bi čez nekaj 
let odprli še eno podobno sobo, v kateri bi viseli kovčki tistih, 
ki so se z izkušnjami in znanjem vrnili domov in začeli tukaj 
ustvarjati to, kar je dobro za okolico in družbo? Vsekakor je 
tukaj prostor tudi za turizem – vsekakor ne množični, ampak 
za ljudi, ki imajo specifične interese.  Za turiste, ki imajo radi 
neokrnjeno naravo in domače izdelke. Če človek ne bi potre-
boval čistil, toaletnega papirja in mineralne vode, bi lahko vse 
dobil pri sosedih. Tudi kulturne in zgodovinske znamenitosti 
celo sami premalo poznamo, kaj šele, da bi se z njimi hvalili 
ali celo kaj zaslužili. Sam sem šele po tem, ko sem že kupil 
hišo, ugotovil, da živim v vasi, ki ima dve od najlepših cerkva 
v Sloveniji – katoliška je menda celo najstarejša v Sloveniji, 
protestantska pa je preprosto lepotica. Ne bi bilo neumno, če 
bi tu odprli prodajalno, kjer bi na enem mestu ponujali izdelke 
lokalne domače proizvodnje.  V šalovski občini bi lahko iz-
koristili tudi to, da je tu nekoč zgodovino beležil odličen foto-
graf judovskega rodu Julij Gyula Schönauer, ki so ga skupaj z 
njegovo družino – tako kot tudi družino nekdanjih judovskih 
trgovcev iz Domanjševcev – umorili nacisti. Vsaj  obeležje bi 
mu lahko postavili, če že ne bi odprli spominske sobe s stalno 
razstavo njegovih fotografij o pestrem življenju naših pred-
nikov, ki bi lahko pritegnila obiskovalce od drugod. Tudi na 
to, da je v Šalovcih ohranjena ena od najstarejših kinodvoran v 
Sloveniji, ne bi smeli pozabiti. Možnosti je veliko, a se jih pre-
malo zavedamo. Morda je to tudi priložnost za mlade.

Kaj bi ob koncu intervjuja povedal bralcem Severovzhod-
nika?
Zlasti v tem času pandemije se je pokazala prednost življenja 
v krajih, iz katerih se naduti meščani norčujejo, da so »bogu 
za hrbtom«. Ljudje v velikih mestih so čez noč postali ujetniki 
svojih stanovanj. Za urbano druženje, kakor smo ga nekoč 
poznali, se je pokazalo, da je »umetno«. Ljudje so se prej do-
bivali v kinu, na gledaliških predstavah, otvoritvah razstav, v 
kavarnah, barih … Ko tega ni bilo več, so čez noč postali ujet-
niki štirih sten. Ker so pozabili, da obstajajo tudi druge ob-
like druženja, so ostali sami, osamljeni, pozabljeni. Tega tukaj 
nismo občutili. Ohranila se je povezanost med ljudmi, skrb za 
sočloveka se je v teh časih celo poglobila. Jaz, ki zdaj živim v 
zelo majhnem kraju, kljub maloštevilčnemu prebivalstvu ni-
sem nikoli osamljen. Ne glede na vse omejitve in predpise, s 
katerimi nas zdaj preganjajo, se še vedno lahko družim s pri-
jatelji, s sosedi, lahko hodim brez maske, živim brez strahu – 
in to je v danih razmerah poseben privilegij.

Besedilo: Breda Kerčmar
Foto: osebni arhiv Boris Čibej
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Ko učenci so-ustvarjajo MAVRIČNO DEŽELO BRANJA …

Projekt OBJEM, ki traja pet let in se končuje v šolskem 
letu 2021/2022, se osredotoča na bralno pismenost in 
razvoj slovenščine. Namen projekta je dvig kompetenc in 
ravni pismenosti na vseh ravneh izobraževanja. Bralna pis-
menost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven 
pomen pri mišljenju in učenju.

V projektu so razvojne šole, ki bodo  razvijale in preizkušale 
didaktične pristope, in implementacijske šole, ki bodo te 
preizkušene pristope uvajale v svojem pedagoškem delu. 
Naša šola je v vlogi implementacijske šole.

Projekt obsega štiri področja:
1. dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine,
2. slovenščina kot drugi jezik,
3. diagnostični instrumenti za ugotavljanje ravni bralne 

pismenosti,
4. posodobljena vloga šolske knjižnice.

V letošnjem šolskem letu smo vse naše dejavnosti v okviru 
projekta usmerili v posodobitev šolske knjižnice, pri čemer 
smo upoštevali predvsem  ideje in zamisli naših učencev. 
Zanimive pobude in predloge smo prejeli tudi s strani 
članov sveta staršev, a nekaterih žal zaradi strogih pred-
pisov in priporočil nismo mogli realizirati; kljub temu pa 

se šolska knjižnica spreminja v privlačno mavrično deželo 
branja.

Meseca februarja so učenci v sklopu kulturnega dne pred-
stavili svoj  individualni pogled na branje in naredili seznam 
knjig, ki bi  jih želeli imeti v šolski knjižnici. Na podlagi 
predlogov učencev in učiteljev je šola nabavila nova – to 
je aktualna knjižna gradiva, ki jih je šolska knjižničarka v 
okviru knjižnične vzgoje predstavila učencem.

23. april, svetovni dan knjige, pa smo obeležili z dvema 
dnevoma dejavnostma. V okviru tehniškega dne so učenci 
izdelali književne junake (Piki Jakob, maček Muri, Muca 
Copatarica),  hiško Muce Copatarice, Zvezdico Zaspanko, 
senčno gledališče, hiške mimobežnice, potret Sneguljčice 
in Ivana Cankarja, okvirje za slike, izvirne plakate in 
napis za šolsko knjižnico (poimenovanje Mavrična dežela 
branja je ideja učencev), v knjižnici pa je v fazi nastajanja 
še pravljično drevo. Drugi dan  dejavnosti pa je bil name-
njen bralni pismenosti in motivacije za branje. Izvedli 
smo  Escape room – sobo pobega, kjer so se učenci pre-
izkusili v reševanju motivacijsko zasnovanih nalog. Sledile 
so osmišljene dejavnosti, ki spodbujajo bralno razumeva- 
nje (npr. poustvarjanje narobe pravljice, ilustracije iz-
branih frazemov, risanje karikatur, priprava nalog za sobo 
pobega …). 

Vsi nastali izdelki bodo krasili podobo naše prenovljene 
šolske knjižnice. Želimo si, da bi nam  mavrična dežela 
branja dala veliko novega znanja in nova življenjska 
spoznanja. 

Kot prilogo dodajam tudi nekaj fotografij nastalih izdelkov:

Besedilo: Breda Kerčmar
Foto: arhiv OŠ Šalovci

Skriti zaklad 
 
V šoli smo imeli tehniški 
dan. Imeli smo na izbiro 
skriti zaklad ali narediti 
grad. Odločila sem se, da 
skrijem zaklad in ga bosta 
starša iskala. Premišljevala 
sem, kaj naj skrijem in 
kam. Odločila sem se, da 
vsakemu skrijem en zaklad. 
Mami sem skrila čokolado, 
očetu pa čokolešnik. Očetu sem skrila pod avto, mami pa pod trampolin. Nato sem 
narisala hišo z okolico. Na zemljevid sem označila tudi strani neba. Prvi je šel zak-
lad iskat očka. Iskal ga je zelo dolgo. Ko ga je našel, je bil vesel. Nato je zaklad iskala 
mama. Našla ga je zelo hitro. Tudi ona je bila zelo vesela. To je bil zame zelo lep dan 
in upam, da se še kdaj ponovi. 

Zara Lea Toth, 4. razred

Naredil sem svoj grad - Mark.

Moj grad v gozdu - Luka.
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Imeli smo tehniški dan. Na- 
ša naloga je bila izdelati 
zemljevid našega doma z  
okolico. Zemljevid smo mo-
rali narisati zelo natančno. 
Na svoj zemljevid sem nar-
isal našo hišo, dvorišče, ga- 
ražo, cesto in vse ostalo kar 
nas obdaja. Nato sem se od- 
ločil, da bom v garažo skril 
zaklad, ki ga bo moral moj 
brat Aleks poiskati. Skril 
sem njegovo najljubšo čo- 
kolado. Na zemljevidu sem označil pot, po kateri sem hodil. Aleksu sem dal svoj zemljevid in mu povedal njegovo nalogo. Na 
začetku je šel v nasprotno smer, zato sem mu malce pomagal. Ko je ugotovil, da je zaklad v garaži, ga je tudi hitro našel. Čokoladice 
so bile v maminem avtomobilu. Čokolado sva si razdelila in jo skupaj pojedla. Tehniški dan je bil zelo zabaven. Naučil sem se 
ogromno novega.

Mito Janko, 3. razred

Moj zemljevid s skritim zakladom - Iva. Izdelal sem  svoj kompas - Mito.

Darilca za mame 
V marcu smo za mame pripravili darilca. Najprej smo delali okrasni okvir z rožicami. Vse smo naredili iz papirja. Naučili 
smo se izrezati in lepo pobarvati rožice. Učiteljica jih je zalepila na okvir. 

Izdelali smo voščilnico za materinski dan. Potrebovali 
smo 7 rož iz papirja in voščilnico. Rožo smo dobili s pre-
pogibanjem papirja, rezanjem, barvanjem in lepljenjem. 
Iz 7 rož smo dobili veliko rožo. Zalepili smo jo na sredo 
voščilnice. Potem smo voščilnico odprli in na sredini je bil 
lep šopek rož. V šoli smo delali okvir za sliko. Potrebovali 
smo mavec, vodo, kalup in barve. V prazno skodelico smo 
dali mavec in vodo. Potem smo to zmešali. Vlili smo v ka-
lup za okvir. Ko se je strdilo, smo okvir vzeli ven. Počakali 
smo, da se je strdil in posušil. Potem smo ga pobarvali. 
Zmes smo vlili tudi v druge kalupe: srčke, rožice, luno. V 
njih smo dali magnetke. Potem smo jih pobarvali z lakom. 
Mame so bile darilc zelo vesele. 

Učenci 3. in 4. razreda

Utrip v Vrtcu Šalovci
V času dela na daljavo so učenci 1. in 2. razreda ustvarjali čudovite izdelke iz naravnih materialov.
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Zima, zima bela…

       
Teče, teče, naša reka Krka.

     
Riba, ribi, ribice…

   
Mali vrtnarji.

       
Gremo mi po svoje.

Igra, zdrava prehrana, gibanje, učenje otrokovo je življenje
Živimo v času, kjer se vsak dan srečujemo s stresnimi dogodki, na katere se telo odzove s sproščanjem stresnih hormonov.

Na podoben način reagirajo tudi otroci, katerih sistem še dozoreva. V kakšnega odraslega se bo otrok razvil, je odvisno od  nas 
odraslih, saj jih preko učenja v vsakodnevnih situacijah pripravljamo na življenje. 

Aktiven, radoveden, igriv in zdrav je otrok, ki je v stiku s svojimi potenciali in usklajen z zunanjim okoljem. Tak otrok je oprem-
ljen s sposobnostmi hitrega prilagajanja.

Ne potrebujemo odvečnih filozofij, vzgojnih doktrin, kakšne otroke naj vzgaja naša družba.

ČUTEČI OTROCI, ČUTEČI LJUDJE.

Vsemu temu smo sledili tudi v starejši skupini vrtca pri OŠ Šalovci. Spoznali smo zdravo prehrano, izdelali prehransko piramido. 
Pripravili sadno solato, razvrščali sadje in zelenjavo, ter jo poimenovali. Pri izdelavi trganke smo si razvijali fino motoriko. Vsak 
dan se razgibavali na prostem. Hodili na sprehode. Plesali ob glasbi. Premagovali poligone v gozdni telovadnici. 

Besedilo in foto: vzgojiteljici Suzana in Nuša

Utrip v Vrtcu Šalovci
Mlajša skupina vrtca v sliki in besedi.
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Utrip v Podružnični osnovni šoli in vrtcu Domanjševci
Nenavadno šolsko leto 
Šolsko leto 2020/2021 se je zaradi epidemioloških razmer 
pričelo nekoliko drugače. Komaj smo se dodobra spoznali, 
smo že zapustili šolske klopi in pričeli s poukom na da-
ljavo. Začetek ni bil lahek, smo pa k novemu načinu dela 
pristopili pozitivno in motivirano. Naučili smo se marsikaj 
novega. Postali smo bolj vztrajni, strpni in razumevajoči. 
Pa vendar smo bili povratka v šolo vsi zelo veseli. Spodaj 
pa si lahko ogledate nekaj fotografij, ki dokazujejo, kako 
pridni in delovni smo bili doma.

Rendkivüli Tanév
A 2020/2021-es tanév a járványügyi helyzet miatt némi-
leg másként kezdődött. Alig ismerkedtünk meg jól, már 
otthagytuk az iskolát és elkezdtük a távoktatást. A kezdet 
nem volt könnyű, de pozitívan és motiváltan fogadtuk el  az 
új munkamódszert. Sok újat tanultunk meg. Kitartóbbak, 
toleránsabbak és megértőbbek lettünk. És mégis mind-
annyian nagyon boldogok voltunk, hogy visszatértünk 
az iskolába. Az alsó fotók pedig bizonyítják, hogy milyen 
szorgalmasak voltunk otthon.

Matematika na igriv način. Alkotás a sportnapon gyűjtött kavicsokból.

Moja osebna izkaznica. A családom.

ŽIVIMO ZDRAVO Z GIBANJEM IN NARAVO
(Utrinki iz življenja in dela Vrtca Domanjševci – A Domonkosfai Óvoda pillanatképei)

Kot v vsakem vrtcu je tudi pri nas letošnji „živ žav” bil nekoliko drugačen. Znašli smo se v situaciji, ki si je prej morda sploh 
nismo predstavljali. Kljub temu pa nam v vrtcu ni bilo dolgčas. Veseli, radostni otroci in zadovoljni starši, to so bili prvi vtisi po 
ponovnem odprtju vrtca, ki je bil zaradi razglašene epidemije dva meseca zaprt. In prav je, da so se otroci vrnili v „svoj raj”. V 
našem vrtcu je pomembna stalnica gibanje, naš vsakdan in naše vodilo tudi v prihodnosti. Spodnje fotografije prikazujejo pri-
jetna doživetja in vesele otroke, ki potrebujejo le to, da se IGRAJO, UČIJO IN SKUPAJ RASTEJO.

     
Tudi letos nas je razveselil sneg in nam tako polepšal dan. 

Otroci so z veseljem opazovali, kako je snežna odeja prekrila 
vrtčevsko igrišče. Uživali so v igrah na snegu, izdelovanju 
snežaka, kotaljenju po snegu in drugih zimskih radostih.

     
Az óvodánkban fontosnak tartjuk felhívni a gyermekek 

figyelmét a környezettudatos magatartásra. A szervezett 
»biciklis délelőtt« remek hangulatban telt.
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Tudi med barvanjem pirhov in ustvarjanjem velikonočne dekoracije nismo pozabili na gibanje, 

zato smo si dan popestrili z velikonočno telovadbo.

»Igra je tako pomemben del odraščanja, da je 
otrok, ki nima možnosti zanjo, oropan enega 
ključnih delov otroštva.«
                                   (dr. Caroline Musselwhite).

Strokovni delavci Vrtca DomanjševciNapi mozgás és élvezet a friss levegőn.

Predstavitev kriznega centra za mlade 
Krizni center za mlade je enota Centra za socialno delo Pomurje in je pričel z delovanjem 
3. 11. 2003. Je regijsko organiziran center, ki pokriva 4 upravne enote, in sicer Lendavo, Ljutomer, 
Gornjo Radgono in Mursko Soboto. Po 17 letih delovanja smo se preselili na novo lokacijo, sedaj se 
nahajamo na Prešernovi ulici 12 v Murski Soboti, v naši neposredni bližini je vrtec Urška in OŠ II. 
Krizni center je odprt 24 ur dnevno in vse dni v letu – tudi ob nedeljah in praznikih.

V KCM je zaposlenih 5 strokovnih delavcev, ki smo različnih 
izobrazbenih profilov (sociologinja, socialne delavke …) de-
lamo izmensko, tako, da so nameščeni otroci in mladostniki 
deležni strokovne podpore ob vsakem delu dneva, tudi med 
vikendi in prazniki.  Delo je zastavljeno tako, da smo na voljo 
nameščenim otrokom kot tudi njihovim staršem, skrbnikom 
– na voljo smo za pogovore, razbremenjevanje osebnih stisk 
in občutkov odgovornosti, brez vrednotenja in etiketiranja. 
Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč 
otrokom in mladostnikom v starosti med 6. in 18. letom (hiša 
je namenjena šoloobveznim otrokom), ki zaradi osebne stiske 
ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo rešitev v umiku pred 
nevzdržnimi razmerami, bodisi doma, v okolju ali pred vrst-
niki. V Kriznem centru za mlade imajo otroci in mladostniki 
dostop do ustreznih informacij o možnostih za razreševanje 
svojih stisk ter možnost in pravico, da se samostojno odločajo 
za katerokoli od ponujenih rešitev. Pri našem delu izhajamo 
iz Konvencije o otrokovih pravicah in otroku glede na nje-
govo zrelost in sposobnost dopuščamo možnost sodelovanja 

in odločanja, prav tako je za naše delo pomemben Družinski 
zakonik.

V Krizni center za mlade lahko pride otrok ali mladostnik 
sam - po nasvetu in usmeritvi druge osebe (pomembno je, 
da se prostovoljno odloči ali bo ostal v KCM in, da sam začuti 
potrebo po pomoči), po Družinskem zakoniku pa lahko bi-
vanje predlaga matični CSD, ki poda predlog o ustreznosti 
začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, 
ki potem odloča o tem predlogu in namestitvi v našo hišo. V 
Kriznem centru za mlade lahko ostane otrok ali mladostnik 21 
dni. V tem času skupaj z njim, s starši in pristojnimi službami, 
iščemo zanj najustreznejšo rešitev. Intenzivno delamo z vso 
matično družino oziroma vključimo vse pomembne deležnike 
iz otrokove oziroma mladostnikove socialne mreže, ki lahko 
bistveno pripomorejo k razreševanju stisk in težav. Otrokom 
in mladostnikom nudimo 24-urno varnost in oskrbo. Otroci in 
mladostniki ter njihovi starši lahko pridejo tudi samo na po-
govor. Otroci in mladostniki so deležni prve socialne pomoči, 
osebne pomoči (urejanje, vodenje in svetovanje) in oskrbe. Bi-
vanje in oskrba v KCM je za nastanjene brezplačna.

Ob prihodu otroka ali mladostnika opravimo z njim sprejemni 
razgovor, ki je namenjen informiranju obeh strani (mladost-
nika ali otroka ter strokovnega delavca v KCM) o težavi, o 
pričakovanjih, … Na prvem pogovoru otrok ali mladostnik 
predstavi svojo stisko in pričakovanja od KCM. Strokovni 
delavec pa mu predstavi možne oblike pomoči, predstavi mu 
življenje v KCM in hišni red. Na podlagi vsega navedenega se 
otrok oz. mladostnik odloči, ali bo ostal v KCM, v primeru, ko 
sam poišče varen prostor. V primeru, ko sodišče sledi predlogu 
matičnega CSD, da je v danrem trenutku za otroka najbolje 
umik iz matičnega okolja - se otroka oz. mladostnika namesti 
v KCM – ne glede na njegovo željo. Prvi pogovor je namenjen 
predvsem razbremenitvi otroka ali mladostnika, možno pa je, 
da že naredimo individualni načrt obravnave otroka oz. mla-
dostnika.

Pri našem delu je nujno potrebno vključiti otrokove starše in 
druge ustanove, v katere je le-ta vključen in mu lahko zago-
tovijo pomoč. O prihodu mladostnika, ki sam poišče pomoč 
pri nas najkasneje v  24 urah obvestimo starše  o namestitvi, 
saj se zavedamo, da vsak starš skrbi za lastnega otroka. Ce-
lotna obravnava otroka ali mladostnika v KCM je namenjena 
postavitvi temeljev za reševanje nastale stiske in oblikovanju 
mreže pomoči družini. Pri svetovanju družini poskušamo 
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izboljšati narušene odnose in družino usmeriti v ustanove, 
ki jim lahko nudijo nadaljnjo pomoč (CSD, Dispanzer za 
psihohigieno otrok in mladostnikov, …). Življenje v KCM je 
vedno načrtovano skupaj z mladimi. Mladi redno obiskujejo 
osnovno šolo ali srednjo šolo in so vključeni v vse aktivnosti, 
ki so jih prej obiskovali, tako, da ne izgubijo stika s svojo so-
cialno mrežo. V načrtovani čas sodi: delo in priprava na šolo, 
svetovalni pogovori in delo na težavi ter družabni del (razne 
delavnice, socialne igre,…). 

Nameščeni – po svojih sposobnostih, morajo skrbeti zase, 
za osebno higieno, za šolsko delo, sodelovati pri opravilih, 
ki se tičejo gospodinjstva (čiščenje in pospravljanje). Skupaj 
živimo kot družina, kjer vsakdo prevzame svoj del odgovor-
nosti. S tem mladi pridobivajo nove delovne navade, pozi-
tivne vzorce vedenja, občutek odgovornosti, skrbi za drugega, 
pripadnost, hkrati pa mu takšne aktivnosti omogočajo samo-

potrditev, deležni so pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi 
in si izboljšajo svojo samopodobo. V okviru KCM so možne 
tudi kratkotrajne interventne namestitve. Ob tem delu pa se 
veselimo sodelovanj s šolami in svetovalnimi službami. Z ve-
seljem  se odzovemo vabilom na skupne sestanke na šolah, kjer 
so prisotni bodisi učenci in svetovalne delavke oz.delavci ali pa 
starši in razredniki. Veselimo se tudi vabila na razredne ure, 
kjer mladostnikom oz. učencem predstavimo našo hišo in de-
javnosti v njej.

Dosegljivi smo na telefonski številki 02/534-85-82 ali na  
kcm.csdpomur@gov.si, na voljo smo otrokom, mladostnikom 
in staršem, skrbnikom, ki se želijo pogovoriti, potrebujejo 
sogovornika, ki  jim bo prisluhnil, iščejo nasvet ali informacijo.

Besedilo: Simona N. BOKAN, univ. dipl.soc.del., vodja KCM
Foto: arhiv CSD Pomurje 

DENARNI PREJEMKI IN 
PRAVICE  
V današnjem času je vedno več situacij, ko se oseba ali 
družina znajde na pragu revščine. Strokovni delavci Centra 
za socialno delo Pomurje, se poskušamo osebam približati, 
razumeti osebno in finančno stisko ter pomagati. V na-
daljevanju vam želimo na kratko predstaviti nekatere 
pravice iz javnih sredstev, ki jih lahko uveljavljate na cen-
tru za socialno delo (v nadaljevanju CSD). 

DENARNA SOCIALNA POMOČ
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno 
varstvena prejemka, namenjena osebam, ki si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
sami ne morejo vplivati.
Denarna socialna pomoč je namenjena za zadovoljeva-
nje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preživetje. Uveljavljate jo lahko, če dohodek na osebo ne 
dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana (za 
samsko osebo, delovno neaktivno je trenutno minimalni 
dohodek 402,18 eur), hkrati pa morajo biti izpolnjeni tudi 
drugi z zakonom določeni pogoji.
Splošni pogoj za upravičenost do denarne socialne pomoči 
in varstvenega dodatka je, da ste: 
•	 državljan Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) s stal-

nim prebivališčem v RS ali
•	 tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim 

prebivališčem v RS ali
•	 oseba z priznano mednarodno zaščito in njegovi 

družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve 
družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in imajo 
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v RS ali

•	 oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in 
varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki ob-
vezujejo RS.

Denarna socialna pomoč se dodeli kot pomoč za vso 
družino. Višina je odvisna od višine dohodkov, ki jih 
posameznik ali družina prejema, števila družinskih 
članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe 
in morebitnega obstoja krivdnega razloga. Ne glede na to, 
pa oseba ali družina ni upravičena do denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka, če premoženje dosega 
ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega do-
hodka (19.304,64 eur) ali, če je oseba ali družina lastnik 
nepremičnine, v kateri biva in njena vrednost presega 
120.000,00 eur.

Pravica do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno za-
varovanje in pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev 
Do teh dveh pravic so upravičene osebe, ki izpolnjujejo po-
goje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso zavaro-
vanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja 
zdravstveno zavarovanje. Za čas veljavnosti pravice vam bo 
vaša zavarovalna polica, mirovala (niste dolžni plačevati 
premij). 

VARSTVENI DODATEK
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas dejanskega 
prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih 
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški 
z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem potrošnih 

dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih 
življenjskih potreb.
Varstveni dodatek lahko pridobite, če ste:
•	 trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali neza-

posleni starejši od 63 let (ženska) oziroma od 65 let 
(moški) - in ste upravičeni do denarne socialne pomoči 
oziroma bi do nje lahko bili upravičeni, 

•	 ali, če vaš lastni dohodek presega višino minimalnega 
dohodka (402,18 eur), ne presega pa višine minimalne-
ga dohodka za varstveni dodatek (591,20 eur za samsko 
osebo, 920,99 eur, če oba člana izpolnjujeta pogoje ozi-
roma 731,97 eur, če le en član izpolnjuje pogoje). 

Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se 
ugotavlja dohodek in premoženje in možnost zagotovitve 
preživetja s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati. 
Obveznost preživljanja je lahko v naravi (fizična pomoč, 
opravila, nakupi v trgovini, plačilo računov, starš prebiva 
pri otroku doma,..) ali denarna. 

Omejitev dedovanja
V javnosti se še vedno pojavljajo vprašanja glede omejitve 
dedovanja. Če je oseba od 1. 2. 2017 prejemnik denarne 
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik stano-
vanja ali stanovanjske hiše, v kateri dejansko prebiva in 
ima prijavljeno stalno prebivališče ter vrednost ne presega 
120.000,00 eur, se dedovanje ne omeji.
Za vse tiste, ki so bili upravičeni do denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka od leta 2012 do 1. 2. 2017 
pa še vedno velja omejitev dedovanja.

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Izredna denarna socialna pomoč (v nadaljevanju IDP) 
je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na 
preživljanje in jih z lastnimi dohodki ni mogoče pokriti  
oziroma, če se ugotovi, da se je oseba ali družina iz raz- 
logov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašli v 
položaju materialne ogroženosti. 
Dodeli se glede na potrebe samske osebe ali družine, v 
enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih mese-
cev v višini enega minimalnega dohodka samske osebe ali 
družine. V enem koledarskem letu ne sme presegati višine 
petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko 
višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za iz-
redne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile 
(potres, poplava, ujma, ipd.).
Prejeto IDP je potrebno porabiti za tisti namen, kot je bila 
dodeljena, in sicer v roku 30 dni po prejetju pomoči ozi-
roma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom 
tega roka. V roku 45 dni po prejetju pomoči oziroma naj-
kasneje ob vložitvi nove vloge, če je nova vloga vložena 
pred potekom tega roka, morate na pristojni CSD predložiti 
dokazila o porabi teh sredstev.

Če namenska poraba IDP ni dokazana v roku in v višini 
prejete pomoči, oseba ali družina ni upravičena do IDP 
14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru 
vložitve nove vloge za IDP zaradi naravne nesreče ali višje 
sile. V primeru, da IDP v celoti ni bila porabljena za na-
men, za katerega je bila dodeljena, se lahko preostanek 
neporabljenih sredstev vrne v proračun RS, v 15 dneh 
po poteku roka (45 dni od prejema izredne denarne so-
cialne pomoči). Dokazilo o vračilu se predloži na CSD. V 
nasprotnem primeru namenska poraba ni izkazana.

OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA
Oprostitev plačila RTV prispevka lahko uveljavljajo:
•	 socialno ogroženi, prejemniki denarne socialne pomoči, 

varstvenega dodatka, invalidi s 100% telesno okvaro, in-
validi z manj kot 100% telesno okvaro, če vam je priznana 
tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, ter 
osebe, ki ste trajno izgubile sluh.

Oprostitev se uveljavlja na način, da se kopija odločbe o 
upravičenosti ter vloga za oprostitev plačila RTV prispev-
ka posreduje na RTV Slovenija, Služba za obračun RTV 
prispevka, Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana. Vloga za oprostitev 
plačila RTV prispevka se lahko dobi na CSD ali na spletni 
strani RTV: www.rtvslo.si. 

POMOČ VELIKIM DRUŽINAM PRI NAKUPU VINJE-
TE 
Enkratno pomoč pri nakupu vinjete lahko uveljavlja:
•	 eden od staršev ali 
•	 druga oseba (npr. rejnik/rejnica), ki ima v lasti ali upo-

rabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestnin-
ske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred 
B (2B), in 

•	 je ob zadnji še veljavni registraciji vozila ob letni dajatvi 
za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 
50 % znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo. 

Nižja letna dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna 
vozila iz 7. člena zakona o dajatvah za motorna vozila, se 
plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed 
članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje 
letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijav-
ljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uve-
ljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču 
vsaj enega od staršev ali druge osebe (npr. rejnik/rejnica) 
in otrok.

Višina enkratne pomoči:
•	 v višini razlike nad ceno vinjete, ki je določena za drugi 

cestninski razred A. 
Priloge:
•	 kopija računa o nakupu vinjete za vozilo drugega cest-

ninskega razreda B. 

Center za socialno delo Pomurje
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Rok vložitve:
Vloga za tekoče leto se lahko vloži kadarkoli do konca kole-
darskega leta (za leto 2021 do konca leta 2021). V posa-
meznem letu je upravičenost samo enkrat (tudi, če je kup-
ljenih več vinjet za isto leto).

KAM PO INFORMACIJE?
Vse vloge in obrazec za sporočanje sprememb lahko dobite 
na CSD, v knjigarnah ali pa si jih natisnete s spletne stra-

ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti www.mddsz.gov.si ali na spletni strani eUprava 
https://e-uprava.gov.si. Vlogo lahko vložite na CSD osebno 
ali po pošti.

Za dodatna vprašanja, informacije se lahko oglasite osebno 
ali po telefonu na vseh enotah CSD Pomurje, oziroma pri-
dobite dodatne informacije na spletni strani: 
www.mddsz.gov.si, https://e-uprava.gov.si.

Besedilo: strokovna delavka CSD Pomurje, Enota Ljutomer: Alenka Mužinčič Zver, mag.upr.ved 

Presejalni program ZORA za zgodnje odkrivanje raka
Vsako leto poteka Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu 
je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. 
Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo 
zbolela s tem rakom, izjemno majhna. 

V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega 
vratu (DP ZORA) že od leta 2003. V zadnjem 3-letnem obdobju (na dan 30. 6. 2020) se je pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov 
za zajezitev pandemije COVID19 prvič v 15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost 70 % in je znašala 69,6 %, kar je tri odstotne točke 
manj kot leto prej (72,6 %).

V državnem programu ZORA si želimo, da bi pregledanost presegla ciljnih 70 % v vseh slovenskih 
občinah. V vaši občini Šalovci je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2020 62,1 %, kar je pod 
ciljno vrednostjo in pod slovenskim povprečjem. Med 212 občinami je to 199. največja pregleda-
nost. Lansko leto je bila pregledanost v vaši občini 63,0 %, kar je bila 202. največja pregledanost 
med vsemi občinami. Podrobnejši podatki o pregledanosti so dostopni na spletni strani programa 
ZORA.

 

Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli doga-
janje v programu ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije z naslednjimi ključnimi sporočili:

•	 Svetovna zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi 
evropskimi državami prepoznala prav Slovenijo kot primer dobre prakse pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu 
z organiziranim presejanjem: Turning the tide: Slovenia’s success story of fighting cervical cancer. Na spletni strani programa 
ZORA je dostopno foto poročilo lansiranja strategije za eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji.

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

•	 Zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA smo do konca septembra v letu 2020, v primerjavi s 3-letnim povprečjem, od-
krili za 19 % manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30–39 let. To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka 
materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkri-
vamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30–39 let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb 
visoke stopnje.

Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega programa ZORA in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, poziva:

•	 Ženske, da tudi v času pandemije COVID-19 celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo priporočila proti raku, se redno 
udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok proti HPV.

•	 Mlade ženske v starosti 30−39 let, da kljub spremembam v vsakdanjem življenju, kot sta na primer delo, vrtec in šola od doma, 
naj ne pozabijo na lastno zdravje, saj je njihovo zdravje pomembno za njih in za vse, ki jih imajo rade. V tej starostni skupini 
smo v programu ZORA času pandemije odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb materničnega vratu, ki bodo lahko, neod-
krite in nezdravljene, napredovale v raka materničnega vratu.

•	 Vse prebivalce, da se cepijo proti COVID-19, saj bodo s tem pripomogli k polnemu delovanju programa ZORA prav v vseh 
predelih Slovenije in omogočili čim prejšnjo eliminacijo RMV v Sloveniji.

Besedilo: sodelavci državnega programa ZORA 

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spreme-
nila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija 
ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni.

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

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek 
bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne 
bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za nadzor bolezni še posebej 
priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh 
okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, postopke 
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena 
v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav bila časovnica strnjena, se je upoštevalo 
vse pomembne vmesne korake.

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

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

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje, www.cepimose.si.
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Brezplačni telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19 080 51 00 
(24 ur/na dan, vsak dan). Ostale vire pomoči in gradiva najdete na spletni strani www.nijz.si.

Vzdržujmo s�ke z družino, s prijatelji in sodelavci. 
Če pogovor v živo ni mogoč, lahko s pomočjo telefona 
ali druge tehnologije vzdržujemo s�ke tudi na daljavo. 

Pogovor nas lahko razbremeni in nasmeji. 

Vzpostavimo/Ohranimo dnevno ru�no. 
Dan in teden si organizirajmo tako, 

da bomo poleg delovnih, šolskih ali drugih 
obveznos� imeli redne obroke, čas za 

gibanje in spros�tev, pros� čas, pogovore in počitek. 

Bodimo telesno ak�vni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj redno 
telesno ak�vni v naravi ali doma. 
Pomembno je, da si tudi pri delu 
ali šolanju (od doma) vzamemo

čas za ak�vne odmore. 

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 

ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave. 
Izogibajmo se prekomernemu uživanju kofeina, 

alkohola in psihoak�vnih snovi. 

Poskrbimo za zadostno količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstaja� in hodi� spat ob približno is� uri.

Vzemimo si čas za spros�tev.
Izberimo ak�vnos�, ob katerih se poču�mo dobro.

Lahko poiščemo nov hobi, se naučimo nove spretnos�
ali pa novih tehnik sproščanja. 

(P)ostanimo solidarni in pomagajmo drugim.
Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnos� 

in človečnos�. Pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive 
skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, starejši idr.), 

ki potrebujejo pomoč. 

Uporabimo veščine, ki so nam bile v preteklos� 
že v pomoč v stresnih situacijah in izzivih. 

Pomislimo, kako smo se v preteklos� soočali s stresnimi 
situacijami in izzivi, katere strategije so se takrat izkazale 

za uspešne in kaj nam je pomagalo, da smo lažje 
obvladovali svoja čustva in hitreje rešili težave. 

Poskusimo prenes� te strategije tudi v 
zdajšnjo situacijo in jih po potrebi prilagodi�. 

Obrnimo se po strokovno pomoč, 
če je s�ska prehuda. 

Vsak se kdaj poču� slabše ali je brez volje. Če slabo počutje traja
dlje časa in če prej našte� predlogi ne pomagajo, poiščimo

pomoč. To ni znak šibkos� ali poraza, temveč znak skrbi zase.

Vir gra�k: Freepik.com

Predstavitev dela zastopnika pacientovih pravic
V letu 2008 je  Državni zbor Republike Slovenije Zakon o pacientovih pravicah, ki je takrat prvič 
podrobneje uredil področje pacientovih pravic. V tem zakonu so opredeljene osnovne kategorije 
pacientovih pravic, ter pravice in dolžnosti pacientov  ter postopki in organi za zagotavljanje teh 
pravic.

V Zakonu o pacientovih pravicah je tako urejeno 14 osnovnih 
kategorij pacientovih pravic, in sicer:
•	 pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja 

preventivnih storitev, 
•	 pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravst-

veni oskrbi, 
•	 pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih 

storitev, 
•	 pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene os-

krbe, 
•	 pravica do spoštovanja pacientovega časa, 
•	 pravica do obveščenosti in sodelovanja, 
•	 pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, 
•	 pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, 
•	 pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, 
•	 pravica do drugega mnenja, 
•	 pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, 
•	 pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
•	 pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic, 
•	 pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih 

pravic

Nadalje je v zakonu tudi opredeljeno, da pacienta pri uresni-
čevanju njegovih pacientovih pravic lahko zastopa zastopnik 
pacientovih pravic, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije za 
obdobje petih let.

Zastopnik pacientovih pravic tako na osnovi zakona:
•	 pacientom oziroma njihovim svojcem nudi strokovno 

pomoč ter informacije o vsebini pravic, načinih in možnostih 
njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem, 
daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in pred-
laga možne rešitve problema ter nudi pomoč pri vlaganju 
pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,

•	 opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami 
pri izvajalcih zdravstvenih storitev,

•	 napotuje na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni 
državni organ, v zvezi z uveljavljanjem pacientovih pravic,

•	 vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge iz-
jave v imenu pacienta in v njegovo korist za hitro in uspešno 
razrešitev spora,

•	 skrbi za informiranost in promocijo pacientovih pravic,
•	 podaja predloge, mnenja, kritike ali priporočila izvajalcem 

zdravstvenih storitev.

Zastopnik pacientovih pravic zastopa paciente napram izvajal-
cem zdravstvenih storitev, to so bolnišnice, zdravstveni domo-

vi, zasebni zdravstveni izvajalci, lekarne in domovi starejših. 
Če pacient torej smatra, da mu katera od prej navedenih pravic 
pri izvajalcih kjerkoli v Republiki Sloveniji ni zagotovljena oz. 
mu je kršena, lahko pooblasti zastopnika pacientovih pravic 
in ta mu bo brez kakršnekoli obveznosti plačila (za pacienta 
je torej ta pomoč povsem brezplačna) nudil pomoč, da se ugo-
tovi, ali mu je pravica kršena in v kolikor je temu tako potem 
tudi zagotovi spoštovanje te pravice.

Zastopnik pacientovih pravic Martin Raj, ki zastopam pa-
ciente, ki imajo bivališče na območju Pomurja, sem bil ime-
novan s strani Vlade Republike Slovenije leta 2011 in tako 
sedaj opravljam že drugi petletni mandat. V svojem doseda-
njem desetletnem mandatu sem pomagal mnogim občanom 
iz Pomurja – vsako leto obravnavam med 450 in 500 zadev, 
kjer ga pacienti zaprosijo za pomoč, nasvet ali zastopanje, od 
teh je letno med 70 do 110 takih, kjer se sumi, da je šlo za hujše 
kršitve (bodisi je pacient umrl ali mu je bilo huje ogroženo nje-
govo zdravje), zaradi česar potem paciente oz. njihove svojce 
zastopam v uradnih formalnih postopkih, kjer se razčiščuje ali 
je prišlo do kršitve in kdo je odgovoren za tako kršitev. Preos-
tali del od teh približno 500 zadev letno pa predstavlja lažje 
zadeve, ki so bolj svetovalne narave.

Kot že navedeno je pomoč 
zastopnika pacientovih pra- 
vic za pacienta povsem 
brezplačna.
Ker se na žalost ugotavlja, 
da situacija na področju pa-
cientovih pravic ni najboljša 
in ker je v redu, če se kot 
državljani in pacienti zav-
zamemo za spoštovanje pa-
cientovih pravic, zastopnik 
pacientovih pravic Martin 
Raj zagotavlja, da bo vsake-
mu, ki smatra, da njegove pravice niso spoštovane, poizkušal 
pomagati po njegovih najboljših močeh. Pacienti oz. občani 
se lahko na njega obrnejo po telefonu na telefonski številki 02 
534 15 50 oz. 051 345 197 ali po emailu na elektronski naslov:  
martin.raj@nijz.si. Po predhodni najavi pa se lahko tudi osebno 
zglasijo v času uradnih ur (torek, četrtek in petek od 8. do 13. 
ure in v sredo od 12. do 17. ure) na naslovu Ulica Arhitekta No-
vaka 2b, Murska Sobota (poslopje NIJZ oz. »stare kirurgije«). 

Besedilo in foto: Martin Raj, zastopnik pacientovih pravic 
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“Manjka mi družbe”
Gospod iz vasi na Goričkem, živi sam, brez sorodnikov, v 
hišici, ki bi že zdavnaj bila potrebna obnove. Pred leti se je 
poškodoval in zaradi posledic poškodbe postal nezaposljiv. 
Na prvi pogled se invalidnost ne opazi. Sam pravi, da so 
lju-dje vedno bolj zaprti in se mu zdi, da nihče okoli njega 
več ne pomaga rad. On ne more njim pomagati, drugi zato 
zanj težje najdejo čas. Nekateri so mu celo svetovali, da se 
naj zaposli in prisluži denar, namesto da prosi za pomoč. 
Zato raje več ne prosi. Bi mu pa prišla prav pomoč, vsaj 
za večja nujna opravila. “Včasih sem vsa drva sam spravil, 
razžagal in zložil. Imel sem čas in počasi delal. Zdaj tudi 
imam podrta debla, tam zadaj. Ne dobim nikogar, da bi mi 
jih vsaj razžagal”. Pove tudi, da mu manjka družba, da je 
sam, nima nikogar za pogovor. 

Vsak človek potrebuje toplino človeškega stika, pogovor, 
občutek človeške bližine. Če se ozremo okoli sebe, v naši 
bližini sigurno najdemo posameznike, ki živijo drugače 
kot ljudje v njihovi širši okolici. Večkrat ostanejo pozab-
ljeni ob hitrem tempu, ki ga narekuje sodobna družba. 
Če s svojim ravnanjem zmotijo okolico, so deležni neo-
dobravanja in kritik. Večinoma pa bi rabili le bolj oseben 
pristop, razumevanje potreb, prilagojeno pomoč. Socialno 
vključevanje, opolnomočenje in zaposlovanje ranljivih 
družbenih skupin je poslanstvo Mozaika, društva za social-
no vključenost. Društvo je socialno podjetje s sedežem v 
Mensani, Slomškova ulica 49, Murska Sobota. Da bi lahko 
ranljivim skupinam pomagali in jim prišli nasproti pri nji-
hovih potrebah, moramo te potrebe najprej videti in jih 
dobro poznati. V ta namen društvo Mozaik izvaja social-
novarstvena programa Za boljši jutri z demenco in Pomoč 
na vratih - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi os-
ebami in zagovorništvo (v nadaljevanju: Pomoč na vratih).

Program Pomoč na vratih je za uporabnike brezplačen, po-
goj za vključitev je polnoletnost. Izvajamo ga na terenu, v 
domačem okolju, kjer uporabnik živi, ali na drugi vnaprej 
dogovorjeni lokaciji. Nudimo psihosocialno podporo, in-
formiranje, svetovanje, zagovorništvo, pogovor in pomoč 
pri urejanju dokumentacije za pridobitev socialnovarst-
venih in drugih pravic. Namenjen je osebam, ki jim grozi 
izguba bivališča ali se soočajo z drugimi kriznimi situaci-
jami, kot so finančna stiska, slabe bivalne razmere, zasvo-
jenosti in druge osebne stiske, ki so vzrok slabše kvalitete 
življenja. Terenske obiske izvajamo na območju celotne 
statistične regije Pomurje, med delovniki po predhodnem 
dogovoru med 8:00 in 16:00 uro. Za vse osebe v stiski zago-
tavljamo telefonsko ali elektronsko dostopnost strokovne 
delavke med delavniki med 9:00 in 21:00 uro. 

ČvekiFON – brezplačni klepetalnik za starejše
ČvekiFON, ki je zaživel leto dni nazaj, je klepetal več kot 4.900 ur in vzpostavil več kot 125.000 
klicev, v mrežo ČvekiFON pa povezal več kot 1.600 starejših - #ostanidoma in pokliči 080 38 07, 
brezplačni klepetalnik za starejše.

Leto dni je naokoli in epidemija v Slo- 
veniji še vedno traja. Trenutno je v Slo-
veniji ponovno razglašen »lockdown« in 
priporočilo »ostanidoma. ČvekiFON, ki 
je zaživel lansko leto, je skupni projekt 
Simbioze in Humanitarčka v sodelo-
vanju z glavnim telekomunikacijskim 
partnerjem A1 in ostalimi telekomuni-
kacijskimi ponudniki in danes še vedno 
deluje - klepetali smo več kot 4.900 ur,  

v mrežo pa povezali več kot 1.600 sta-
rejših. Njegovo delovanje je predvideno 
kot dolgoročen projekt in ni vezano na 
čas trajanja pandemije. 

Kot pravi Ninna Kozorog, predsednica 
Društva Humanitarček in pobudnica 
projekta ČvekiFON se je »ČvekiFON iz-
kazal kot zelo pomemben projekt v času 
epidemije in tudi ob sproščanju ukre-
pov čez poletje, Uporabnikom namreč 
nudi spletanje prijateljstev in ne samo 
svetovalne pogovore. Same izkušnje so 
tako z naše strani kot s strani naših upo-
rabnikov pozitivne, in Čvekija vsi jem-
ljemo kot del naših dni.«

Zgodbe s terena govorijo svoje, starejši 
pa so ČvekiFON vzeli za svoje socialno 
omrežje. Kot pravi Ani, 68 let: »Zelo 
rada uporabljam ČvekiFON, sem pra-
va klepetulja - čvekarca. Pogovori mi 
krajšajo in polepšajo moj vsakdan.« 
Lojze, 60 let nam je zaupal: »Na žalost 
sem v takšni situaciji, da nimam nikogar 
s komer bi se doma lahko pogovarjal. 

Samo dva kužka sta mi ostala. Čvekarji 
so moji edini prijatelji, zelo je koristen in 
brez njega ne vem, kako bi…«

»Poslanstvo ČvekiFONa še vedno os-
taja enako - ČvekiFON smo ustvarili z 
namenom dolgotrajnega spletanja so-
cialne mreže, zmanjšanja osamljenosti 
ter povezovanja in številke o uporabi 
govorijo svoje. Uporaba je brezplačna 
in varna, z brezplačnim klicem na 080 
38 07, se uporabnik registrira in izvede 
brezplačni klic, ČvekiFON pa ga poveže 
z naključnim starejšim. Tako klicatelj 
kot klicoči ne vidita osebnih telefonskih 
številk, slednjo si lahko nato izmenjata, 
v kolikor najdeta skupni interes, s tem 
pa širimo tudi socialno mrežo posa-
meznikov. ČvekiFON deluje med 8:00 
uro zjutraj in 20:00 uro zvečer vse dni v 
letu.« je povedala Ana Pleško iz Simbi-
oze, vodja projekta ČvekiFON. 

Vabimo torej vse starejše, da pokličejo 
na 080 38 07 in postanejo del družine 
ČvekiFON.

Kontaktni podatki: 070 336 663 (Sonja Šavel) in 070 673 
759 (Anja Žižek), pomocnavratih@gmail.com. 

Program Za boljši jutri z demenco je za udeležence prav 
tako brezplačen. Namenjen je osebam z demenco in nji-
hovim svojcem. Nudimo pomoč in podporo osebam z 
demenco, da čim dlje kvalitetno živijo v domačem okolju. 
Izvajamo delavnice ohranjanja kognitivnih spretnosti, 
vzdrževanja telesne kondicije, kreativne, razvedrilne, 
kulinarične in glasbene delavnice. Pomoči in podpore 
so deležni tudi svojci, ki doma skrbijo za starejšo osebo 
z demenco. Svojcem nudimo individualno svetovanje in 
skupino za samopomoč, namenjeno boljšemu prepozna-
vanju in razumevanju bolezni, lažjemu premagovanju vsa-
kodnevnih težav in dvigu kvalitete družinskega življenja. 

Kontaktni podatki: 041 380 430 (Nevenka Zrim), 
za.boljsi.jutri.d@gmail.com.

Besedilo: Sonja Šavel – Mozaik, 
društvo za socialno vključenost, so. p.

Obvestilo občanom 
v primeru nasilja 
V trenutni situaciji smo lahko v hudi stiski in zato vam želimo 
podati informacije v primeru nasilja:
•	 Pokličite policijo v kolikor ste neposredno ogroženi ali 

posredujete informacije: 113
•	 Pokličite krizni center, v kolikor potrebujete takojšnji umik 

na varno: Krizni center za žrtve nasilja v družini Maribor: 02 
250 26 60 ali 051 324 211

•	 Pokličite v svetovalnico ko potrebujete pomiritev, infor-
macije in usmeritev:
Svetovalnica za ljudi v stiski Murska Sobota: 031 404 683;

Društvo za nenasilno komunikacijo: 01 434 48 22, 031 770 
120, info@drustvo-dnk.si 
dežurni SOS telefon: 080 11 55

•	 Pokličite pristojen Center za socialno delo Pomurje v ko-
likor potrebujete informacije, razbremenitev:
Enota MURSKA SOBOTA  - 02 535 11 40
Enota LJUTOMER  - 02 585 86 60
Enota LENDAVA – 02 578 98 40
Enota GORNJA RADGONA – 02 564 93 10

•	 Za umik od nasilja, nastanitev ali pogovor pokličite Varno 
hišo Pomurja na št. 031 442 200 ali pišite na vh.pomurja@
gmail.com

Tako kot varujete svoje zdravje, varujte svoje odnose in v prvi 
vrsti, sebe. Če nas boste pri tem potrebovali, smo tukaj.
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ŽE 30 LET USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE
Spoštovani občani in občanke občine Šalovci,

podjetje Saubermacher – Komunala, ki v vaši občini skrbi za zbiranje in gospodarno ravnanje z odpadki, je 2. aprila letos 
praznovalo 30 let poslovanja. Začetki zbiranja odpadkov segajo v leto 1991, ko smo začeli z zbiranjem odpadkov v Murski 
Soboti, ki so ji hitro sledila še ostala naselja in krajevne skupnosti, danes samostojne občine. Do leta 2012 smo tako zbirali 
odpadke v 12 prekmurskih občinah, ki se jim je nato pridružilo še 5 občin Upravne enote Lendava.

Način zbiranja in ravnanja z odpadki se je v 30 letih spreminjal, modernizirala se je oprema za zbiranje, vozila za odvoz 
odpadkov so postajala okolju prijaznejša, uvajali smo nove storitve in si prizadevali, da bi čim več frakcij odpadkov prev-
zeli čim bližje povzročiteljem, vse z namenom, da bi skupaj povečali delež ločeno zbranih odpadkov in bi na odlagališču 
res končali le tisti odpadki, ki jih ni možno ponovno uporabiti. Hvaležni smo, da nam skupaj z vašo pomočjo in doslednim 
ločevanjem odpadkov uspeva. Zagotovo je to tudi rezultat aktivnega dela z mladimi, ki je že od naših začetkov vpeto v 
poslovanje.

Skozi tridesetletno obdobje smo skušali vedno biti v koraku s časom in svojim uporabnikom nuditi prijazne in kakovostne 
storitve, kar v zadnjih letih vključuje tudi številne projekte na področju digitalizacije, med katerimi je zadnja pridobitev 
mobilna aplikacija Saubermacher – Komunala, ki je luč sveta ugledala pred letošnjim jubilejem. 

30 let je pomembna prelomnica, ob kateri zaradi trenutne zdravstvene situacije žal nismo mogli pripraviti dogodkov za 
širšo javnost, zato smo se odločili okrogli rojstni dan podjetja obeležiti v e-obliki.

Na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si smo tako pripravili podstran 30 let, kjer vam skozi galerijo 30 
fotografij predstavljamo razvoj podjetja, zagotovo pa boste izvedeli kaj novega in zanimivega tudi ob »listanju« posebne 
številke internega glasila Smetarske novine. Vabimo vas k ogledu.

Zahvaljujemo se vam, da skupaj z nami že 30 let ustvarjate zdravo okolje. Verjamemo, da boste tudi v prihodnjih letih 
gospodarno ravnali z odpadki in si prizadevali za to, da bi odpadkov bilo čim manj.

Vaša Saubermacher - Komunala

Današnje smetarsko vozilo. Vozni park.

Naredimo mlako na našem dvorišču
Mlaka je manjša in plitka stoječa voda, naravnega ali umet-
nega nastanka, ki je večino leta napolnjena z vodo. Količina 
vode med letom niha, saj je odvisna od podtalnice, pa-
davin ali izvira. Mlaka, ki je izpostavljena soncu, ima veliko 
samočistilno sposobnost, zato je voda v takšnih mlakah bistra 
in čista. Smrdeča mlakuža z zeleno vodo je posledica nepri- 
merne umestitve mlake v okolje ali velike količine odmrlih 
snovi v vodi. Mlaka se od ribnika razlikuje predvsem po glo-
bini in odsotnosti rib. 

Mlake so že od nekdaj sestavni del goričke krajine. V pretek-
losti je v okolici vsake kmetije bila vsaj ena mlaka, namenjena 
napajanju živine na paši. Hkrati je voda v mlaki predstavljala 
vir vode v primeru požara. Žal danes mlake izgubljajo svoj pr-
votni namen in so podvržene zasipavanju in s tem trajnemu 
uničenju. 

Mlake so življenjski prostor različnih živali. Med njimi je več 
vrst dvoživk, ki se spomladi v mlakah razmnožujejo, nekatere 
dvoživke pa v hladni vodi preživijo poletno vročino. Poleti 
tako v mlaki pogosto srečamo zelene žabe, druge dvoživke 
pa mlake po odlaganju mresta hitro zapustijo in se vrnejo v 
gozdove in na vrtove. Dvoživke na naših vrtovih so ene od 
najpomembnejših plenilcev škodljivcev vrtnin. Krastača je 
tako ena od redkih živali, ki pleni invazivne rdeče polže. Mlake 
so najpomembnejši razmnoževalni prostor nekaterih vrst 
dvoživk, kot sta veliki pupek in zelena rega. Veliki pupek za 
svoje razmnoževanje potrebuje bujno vodno rastje, v liste ka- 
terega samice zavijejo svoja jajčeca. Če v mlako naselimo ribe, 
se plenilske ribe prehranjujejo z mrestom dvoživk ali paglavci, 
rastlinojede ribe pa objedajo rastline, na katere veliki pupek 
pritrdi svoja jajčeca. Med značilnimi prebivalci mlak so tudi 

kačji pastirji, ki so lahko različnih velikosti in oblik, med 
najpogostejšimi obiskovalci mlak pa je modri ploščec. Množica 
žuželk ob mlaki privabi tudi druge živali, kot so kmečke las-
tovke. Ker ribe plenijo tudi druge vodne živali, kot so ličinke 
kačjih pastirjev, bo mlaka brez rib vrstno bolj pestra, hkrati pa 
velika gostota rib v ribniku vodo onesnažuje z iztrebki, krm-
ljenje rib pa poveča količino hranilnih snovi v vodi in dodatno 
poslabša stanje vode.

Neupravičeno mlake veljajo za leglo komarjev, saj je to pre-
pričanje zmotno, ko gre za sonaravno mlako z različnimi 
dvoživkami, kačjimi pastirji in drugimi vodnimi žuželkami. 
Komarji za svoje razmnoževanje potrebujejo popolnoma 
stoječo mirno vodo, zato se razmnožujejo predvsem v vrtnem 
posodju, kjer se zbira deževnica za zalivanje ali v cvetličnih 
loncih. Za razliko od mlak v teh posodah ličinke komarjev ni-

majo naravnih sovražnikov, mlake 
pa za ličinke komarjev predstavlja-
jo celo past in lahko celo zmanjšajo 
število komarjev. Mlaka je lahko 
zelo privlačen element na vrtovih 
in dvoriščih ter izredno pomem-
ben vir vode za prosto živeče 
živali na našem vrtu. Pred izgrad-
njo mlake je pomembno, da dobro 
razmislimo o primernem mestu. 
Umeščena naj bo v bližino vodnega 
vira in na primerno sončno mesto, 
kjer ne ovira vsakdanjega dela. Kot 
vodni vir za mlako lahko upora-
bimo deževnico, ki jo prestrežemo 
s streh. Primerna mesta za izkop 
mlake so tudi območja izvirov, 
kjer voda tudi sicer redno zastaja. 
Če vir vode za mlako predstavlja 
deževnica, moramo poskrbeti tudi 
za letno dodajanje apna za preskr-

bo vodnih rastlin z mineralnimi snovmi. Mlaka naj bo dovolj 
globoka, da v največji poletni suši ne bo presahnila in naj bo na 
najglobljem delu globoka vsaj 60 cm. Na eni strani naj ima plit-
vino, ki omogoča lažje zapuščanje mlake živalim, ki se pridejo 
v vodo odžejat, saj so pogosti obiskovalci mlak tudi ježi, čebele 
in čmrlji. Ko izkopljemo mlako, je priporočljivo, da zasadimo 
vsaj nekaj rastlinja. Vodne rastline lahko kupimo v vrtnarijah. 
Pri tem bodimo previdni in izberimo domorodne vodne rast-
line, kot so širokolistni rogoz, rumeni blatnik, navadna žabja 
leča, vodna dresen, navadna krvenka in dristavec. Z izbiro 
tujerodnih in potencialno invazivnih vrst lahko naredimo več 
škode kot koristi. Živali bodo pot v mlako našle same.

Besedilo in foto: Mojca Podletnik
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Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi
Slovenci veljamo tudi za narod popotnikov. Radi obiskujemo 
druge države, kjer si ogledujemo stvari, za katere smo doma 
prikrajšani: tropske obale, monumentalne zgradbe, drugačne 
kulture, eksotične živali in rastline. Ker toliko potujemo 
človeka včasih prešine, da smo v rodni državi videli že vse, kar 
se videti da. Daleč od tega! Samo če pogledamo biodiverzite-
to. Biodiverziteta so vsa živa bitja, od živali in rastlin, do gob 
in bakterij, ter vse zgodbe, ki jih pišejo njihova življenja. Na 
tisoče jih je, okoli vsake slovenske vasi so in, zagotavljam vam, 
večine niste videli niti slišali še nikoli.

V evropskih razmerah Slovenija velja za eno bogatejših držav 
z biodiverziteto. Nekaj 10.000 naj bi v Sloveniji živelo samo 
živalskih vrst. Veliko k tej pestrosti prispeva geografski položaj 
države. Na zahodu se ozemlje dotika Sredozemlja, na severu 
sega pod Alpe, na vzhodu do panonskih ravnic in na jugu med 
dinarsko hribovje. In ker ima vsaka od teh štirih pokrajin svoje 
značilne živali in rastline, jih je na koncu, ko jih seštejemo, pač 
zelo veliko. A da bi se s to pestrostjo narave znali tudi pohvaliti, 
kot se pohvalimo, da smo hodili po Kitajskem zidu, ali da smo 
na vrhu Eifflovega stolpa popili kavo, jo moramo najprej znati 
ceniti. V nasprotnem bomo še naprej živeli v prepričanju, da 
je sploh ni ali da je povsem nepomembna, kar seveda ne drži.

Medved in ris sta verjetno najbolj prepoznavni vrsti pri nas. 
Z njima se znamo občasno celo tudi pohvaliti. Sta pač dve od 
naših največjih in najbolj karizmatičnih živali. Manjše vrste so 

skoraj brez izjeme neprepoznavne. A prav med najmanjšimi 
se pomen biodiverzitete najbolj pokaže. Kisik, ki ga dihamo - 
delajo ga rastline, največ ga naredijo drobne, enocelične alge 
v rekah, jezerih in morjih. Pitna voda - čistijo nam jo za noht 
veliki nevretenčarji in bakterije. Hrana, ki jo jemo - tudi to je 
biodiverziteta, saj vsa hrana prihaja iz živih bitij, prostoživečih 
ali gojenih doma. In da hrana »zraste« so potrebne še številne 
druge vrste: opraševalci, ki zaplodijo sadeže; deževniki, ki 
mešajo prst, da ostane rodovitna; ptice, pikapolonice, pajki, ki 
lovijo škodljivce v kmetijstvu in še in še.

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) biodiverziteto 
raziskujemo že 60 let. Opažamo, da se je v tem času njena pest-
rost v Sloveniji zelo zmanjšala – v veliki meri kot posledica 
sprememb, ki smo jih v okolju naredili ljudje. In prav ljudje 
smo tudi tisti, ki lahko in ki moramo te spremembe ustaviti 
– kdo nam bo sicer delal kisik, čistil vodo in kako bomo prišli 
do hrane in drugih nenadomestljivih dobrin iz narave? Na 
NIB smo prepričani, da to lahko dosežemo. Da bi kaj naredili 
tudi na področju uresničevanja tega prepričanja, s še devetimi 
partnerji sodelujemo v evropskem projektu LIFE Naturaviva, 
katerega cilj je čim več ljudi v Sloveniji seznaniti s tem, kaj bio-
diverziteta je, kako pomembna je za nas in kaj lahko naredimo, 
da jo bomo ohranili. Več o projektu in naših aktivnostih lahko 
preberete na spletni strani: https://www.naturaviva.si/.

dr. Davorin Tome

Ste že kdaj videli rdečeglavega kraljička? 
Pri nas je pogost in splošno razširjen, tako da nam za to, da si ga ogledamo ni treba v tujino, 

niti ne daleč od doma (foto: D. Tome).

Klopi in bolhe – poletna nadloga psov in mačk
Poletje je čas, ki nam ob obilici veselja lahko prinese tudi marsikatero skrb, zlasti če smo  
lastnik štirinožnih prijateljev. Seveda mislim na klope in bolhe. 

Zlasti prve smo pred desetletji do-
bili prej po naključju kot neko 
poletno stalnico, pa še to le v gozdu. 
Meteorološke spremembe pa so pri-
peljale do tega, da to insektivno nad-
logo lahko staknemo malodane pov- 
sod. Za živali pa ni le problem v ne-
prijetnem počutju, temveč tudi v 
številnih boleznih, ki jih prenašajo 
klopi in bolhe. V veterinarskih am-
bulantah vsako leto dobimo več ži-
vali, ki so zaradi izrazitega paraziti-
ranja omenjenih insektov na robu 

preživetja. Vse navedeno je razlog, 
da so sredstva za zaščito pred klopi 
in bolhami najbolj prodajan veteri-
narski artikel na svetu. Ob tem pa se 
lastniki pogosto vprašajo, kaj je na-
jbolj primerna zaščita za njihovega 
hišnega ljubljenca. Iskreno rečeno je 
ponudba preventivnih zdravil v zad- 
njih letih dobesedno podivjala. Na 
trgu se dobijo ampule, ki se aplicirajo 
na kožo na vratu, potem so mesne tab-
letke z dodano aktivno substanco, pa 
ovratnice, pršila in elektronski obes-

ki. Pošteno rečeno je v vseh navede-
nih artiklih precej kemije, a je to žal 
edina prava zaščita. Številni proizva-
jalci ponujajo tudi ekološke izdelke, a 
je iskreno rečeno zaščita slaba. V tem 
trenutku je največje povpraševanje po 
ampulah in tabletah. Delovanje prvih 
je v tem da enostavno odganjajo zaje-
davce in delujejo kot repelent. Pri nji-
hovi uporabi je važno le, da je pravil-
na aplikacija. Na vratu (da si žival ne 
poliže zdravila) se da dlaka narazen 
tako, da se vidi koža, na katero iztis-
nemo vsebino. Po aplikaciji živali dva 
dni ne kopamo ali jo izpostavljamo 
dežju. Pri mesnih tabletah pa žival 
le-to poje in aktivna substanca preko 
krvi pride v vse dele telesa in zajedavci 
ob sesanju krvi poginejo. Za vse živali 
se  da količina, ki je vezana na telesno 
težo. Mesne tabletke so tudi v obliki s 
trimesečnim delovanjem. Precej last- 
nikov živali posega tudi po ovratni-
cah, ki imajo od 3- do 8-mesečno de- 
lovanje. Manj se uporabljajo elektron-
ski obeski in pršila. V zadnjem času 
so proizvajalci naredili že tudi pre-
parate, v katere so ob preventivi za 
klope in bolhe dodane tudi substance 
za zdravljenje srčne gliste, notranjih 
parazitov in garij. Vendar je potrebno, 
da lastnik ob nakupu zdravila posebej 
izrazi to željo. Ob tem povejmo, da 
klop v življenju parazitira 2-3 krat in 
živi do 3 leta. Za bolhe pa je znano, da 
ne živijo na živalih, ampak v njihovi 
okolici. Na žival pridejo le toliko, da 
se nahranijo in jo potem zapustijo. To 
seveda pomeni, da če na živali naj-
demo precej bolh, je potem v okolici 
le-teh zelo dosti. In za konec le še in-
formacija, da živali takoj ob piku pa-
razitov ne zbolijo. Do okužbe pride, 
če so omenjeni zajedavci prisesani 
vsaj 18 ur.  

Besedilo in foto: Jože Črnko
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Lizbona, mesto na sedmih gričih

Portugalska je dežela pomorščakov. Zle-
pa ne najdeš države, v kateri bi tako s po- 
nosom govorili o svojih pomorskih do-
sežkih, kot je to na Portugalskem. No, 
osvajalski pohodi so sicer manj zaželena 
tema, a ne moremo mimo dejstva, da je 
nekoč Portugalska bila svetova koloniza-
torska velesila in trgovala s sužnji. Svoje 
kolonije pa je imela domala na vseh celi-
nah. In v tej deželi ponosnih in zelo pri-
jaznih ljudi je prestolnica Lizbona (po 
portugalsko Lisboa). Mestu pravijo tudi 
belo mesto ali mesto na sedmih gričih. 
Slednje popolnoma drži, to pa se odseva 
v številnih strmih ulicah. Zaradi tega je 
v mestu več vzpenjač in dvigal. 

Lizbona je mesto s številnimi parki in  
soseskami. Za mlade bi zagotovo bila ak-
tualna četrt Alcantara, saj je tu ogrom-
no lokalov in trgovin, znana pa je po 
burnem nočnem življenju. Sam sem bil 
bolj navdušen nad četrtjo Baixa, ki je 
srce mesta. Lizbona ima okrog 550 000 
prebivalcev in je v regiji, ki se imenuje 
po njej. Je najbogatejši del portugalske  
z neverjetnimi 33 000 USD BDP na pre- 
bivalca. Lizbona je eno najstarejših mest 
v Evropi, smatra pa se, da so jo začeli 
graditi že Feničani.  Mesto leži na dobrih  

100 kvadratnih kilometrih in je najbolj 
zahodno mesto v Evropi in edina pres-
tolnic ob Atlantiku. Tu se izliva reka 
Tajo. Za Lizbono pa je znan močan ladi-
jski (kontejnerski) promet. Da je Lizbo-
na mesto, v katero se enostavno zaljubiš, 
potrjuje dejstvo, da jo letno obišče čez 4 
milijone turistov. Leta 1998 je mesto or-
ganiziralo razstavo Expo. Temperature 
v poletnih časih se redno povzpnejo na 
35 stopinj, pozimi pa skoraj ni nikoli 
hladneje od 5 stopinj, a je Atlantik klub 
temu precej mrzel za kopanje, predvsem 
zaradi hladnih tokov, ki pridejo s severa. 
Mesto ima ogromno zelenja in eno mo-
jih prvih presenečenj je bilo, da v mest-
nih parkih rastejo pomaranče, ki si jih 
lahko spotoma odtrgaš. 

Zaščitnika mesta sta  sv. Vincent iz Zara-
goze in Anton Lizbonski, ki pa mestu ni- 
sta mogla pomagati pri dveh rušilnih po- 
tresih. Prvi je bil leta 1531, drugi pa 
1755. Slednji je porušil skoraj 90 odstot- 
kov mesta in pomoril nad 100 000 ljudi. 
Načrt za obnovo mesta je naredil arhitekt 
Pombala, ki so mu v priobalnem delu 
mesta postavili čudoviti kip. Če ste v Liz-
boni, morate obvezno poskusiti njihovo 
tradicionalno sladico Pasteis de nata. 

Gre za nekakšne majhne kremaste tor-
tice in priporočam da jo poiščete na 
spletu, kjer so priloženi recepti. Ne bo 
vam žal. Sam sem imel srečo, da sem 
lahko obiskal največjo slaščičarno za pri-
pravo omenjenih sladic in bil deležen 
gledanja priprave te sladke pregrehe, se- 
veda skozi steklo. Obrat je v neposredni 
bližini samostana Jeronimus, ki je ena 
pomembnejših destinacij v mestu. V 
njem so se zbirali pomorščaki pred od-
hodom na dolge poti in se priporočili 
bogu. 

Portugalci so zelo veren narod. Tu blizu 
je tudi ena najstarejših univerz na svetu, 
saj so jo formirali že leta 1290. Lizbona 
je polna znamenitosti. Pravzaprav jih je 
težko vse našteti in obiskati. A na srečo 
ima mesto odlične povezave z metro-
jem, tramvaji (če boste hodili po Liz-
boni, poiščite tramvaj št. 28, ki je kultni 
tramvaj, a vedite da boste na karto za 2,5 
eur čakali vsaj dve uri), lahko pa kole-
sarite ali enostavno mesto prepešačite, 
ča vas čas ne omejuje). 

V mestu ne spreglejte muzeja Carmo  
convent, ki navzven bolj deluje kot ru-
ševina, v njem pa je čudoviti arheološki 
muzej s številnimi starimi zapisi, relikvi-
jami in dvema otroškima mumijama. V 
neposredni bližini je še muzej vojaške 
zgodovine. Ob številnih parkih v mestu 
izstopa park Edvarda VII, ki je zgrajen 
tako, da je  poseben pogled na mesto z 
njegove najnižje točke in čudovit pogled 
na obalo in morje z najvišje točke. Za 
ogled celotne Lizbone pa je potrebno 
obiskati Castelo de Sao Jorge. Grad je 
na najvišji točki mesta in vam nudi raz-
gled na domala celo Lizbono. Obvezna 
turistična točka za ogled je stolp Bele, 
ki je blizu prej omenjenega  samostana 
Jeronimus. In to ne brez vzročne poveza-
ve. Od tu so namreč izpluli pomorščaki 
na vse pomembne pomorske poti, stolp 
pa je bil zadnja stvar, ki so jo videli z At-
lantika. 

Lizbona, mesto na sedmih gričih.

Znamenito dvigalo je ena večjih atrakcij Lizbone zaradi konstruktorja.

Pomaranče si lahko naberete 
kar v parku.

Ponos portugalskih slaščičarjev je 
Pasteis de nata.

Ni Lizbone brez tramvajev.

Poskus vožnje tramvaja.
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Seveda, saj je bila Brazilija portugalska  
kolonija in ob osamosvojitvi so leta 
1822 začeli graditi kip, ki so ga končali 
šele leta 1931. Kljub temu so vezi med 
Brazilijo in Portugalsko ostale in v sled 
tega so Portugalci začeli graditi podo-
ben kip. Temu so dodale svoj pečat tudi 
portugalske ženske, ki so v zahvalo, da  
so se njihovi možje vrnili domov iz dru- 
ge svetovne vojne (in ker je Portugal-
ska v vojni ostala nevtralna), zbrale to-

liko denarnih sredstev, da so lahko kip 
dokončali. Lizbončani so ponosni tudi 
na oba svoja mostova. Prvi je most ‘’25. 
aprila’’, drugi pa most Vaska de Game, ki 
je najdaljši evropski most.

In za konec naj omenim še eno zna-
čilnost Lizbone. To je glasbena zvrst 
Fado. To glasbo sem poznal že prej in 
srčno sem si želel, da bi med bivanjem 
na Portugalskem našel pravi klub s Fado 

glasbo. Pa mi je uspelo. Zvečer smo našli 
bar z vrhunsko Fado glasbo, ki ti para 
čustva in umiri srce. Fado je barska 
mešanica ciganske, judovske, arabske in 
andaluziske glasbene zvrsti. Prva zvezda 
Fado glasbe je bila Maria Sevara in v 
njen spomin vse pevke danes med nas-
topi nosijo črni šal. Najbolj znana pev-
ka v zgodovini pa je zagotovo Amalija 
Rodrigez. Fado izvira iz revnih delov 
Lizbone in je zmes žalosti in strasti. Kdo 
pa je to glasbo začel v teh delih, se ne ve. 
Eni trdijo da so jo prinesli sužnji, drugi 
pa trdijo, da se je Fado rodil iz pesmi 
žalosti portugalskih pomorščakov. Da 
vsaj malo občutite Fado duha, vam pri-
poročam, da greste na Google in vtip-
kate ključne besede: youtube, amalija 
rodrigez, cheira a lisboa in imeli boste 
možnost slišati to glasbo v več izvedbah 
te čudovite (pokojne) pevke. Naslov pes-
mi je “diši po Lizboni’’.

No skoraj sem na koncu. Sicer bi imel 
pisti še dosti, a sem že predolg. Toda 
moram vas spomniti še na odlično mor-
sko hrano na Portugalskem in na odlični 
ulični utrip na ulicah Lizbone. Ja, Liz-
bona je živo meso in če ne prenašate 
vrveža, si poiščite namestitev v katerem 
od okoliških krajev. Povezave s prestol-
nico so odlične.

Besedilo in fotografije: Jože Črnko

POTUJEMO POTUJEMO

Biti v Lizboni in ne obiskati kraja Cascais, 
bi bila velika napaka. Pravzaprav sem 
sam bival v tem čudovitem turističnem 
kraju s prekrasnimi plažami. Mesto je 
znano po tem, da so vsi pločniki tlako-
vani v različnih likih v črno-beli kombi-
naciji. Noro! Prometna povezava z Liz-
bono je odlična. 

Blizu Cascaisa je tudi legendarno dir-
kališče Estoril, a je slabo vzdrževano. 
Vzhodno od Cascaisa pa je Sintra. To je 
slikovito mestece, ki leži na hribu in ima 
plemiško preteklost. Ima barvne trd-
njave, čudovito mestno jedro, poseben 
čar pa daje nočna osvetlitev. Biti gost v 
Cascaisu, ti kar samo po sebi nalaga, da 
obiščeš še rt Roka (Cabol del Roca). 

To je najbolj zahodni del kopenske Ev-
rope, kamor se ob sončnem zahodu 
poda na stotine ljudi, da ob čudovitem 
svetilniku in ob visokih pečinah naredi  
spominski posnetek. Za prevoz pri-
poročam taxi, saj je cena zelo sprejem-
ljiva. Če se vrnem v Lizbono, moram 
omeniti še kip Jezusa Kristusa, ki je pov- 
sem podoben tistemu v brazilskem Riu. 

Mondeni Cascais je v celoti tlakovan z zanimivimi liki na pločnikih.

Rt Roka ob sončnem zahodu.

Most ‘’25. aprila’’ in kristusov kip v 
ozadju.

Samostan Jeronimus.

Stolp Bele.



Severovzhodnik je glasilo Občine Šalovci. Glavna in odgovorna urednica Mihaela Kalamar. Uredniški odbor: Marta Verbai, Breda 
Kerčmar, Jože Črnko, Damjana Nemeš in Adriana Gašpar. Lektorica: Marta Verbai. Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna 
Animus. Naklada: 620 izvodov. Leto izdaje: maj, 2021. Glasilo ni naprodaj; vsako gospodinjstvo ga prejme brezplačno; ostali 
interesenti pa na sedežu Občine Šalovci. Kontakt: info@salovci.si.

Pravilno geslo križanke pošljite na dopisnici do 7. junija 2021 na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, ali po elektronski 
pošti info@salovci.si s podatki o pošiljatelju in pripisom “Križanka”.

Kombincija 1 : 

Kombincija 2 : 

MESTO V
SLOVENSKEM

PRIMORJU

NAŠA
PEVKA

KRAŠEVEC

AVTOR:
MARJAN
ZORJAN

NEVOŠČ-
LJIVOST

ORANJE

UVODNA
GLASBA K

ODDAJI

NAŠ ZBORO-
VODJA KUNEJ

STAR
SLOVAN

NAŠA
PEVKA
MUŠIČ
OLIVER

CROMWELL

GROBA
VOLNENA
TKANINA

ZAČETEK
ABECEDE

ZVARJENO
MESTO

NAŠA PEVKA
POVŠE

SAMO,
ZGOLJ

SIMBOL ZA 
SREBRO

PEVKA
UKRADEN

NASLOV

ALIDA
VALLI

TANČICA,
PAJČOLAN

IGRA Z
ŽOGO

ANGLEŠKA
PIVNICA

RUSKI
TERENEC
ZNAMKE

LADA

SREDIŠČE
VRTENJA

POJAV PRI
KURJENJU

MIHA
MARINKO

TONE
KUNTNER

TANJA
ŽAGAR

ŽLAHTEN
PLIN
(Xe)

NAJTRŠI
DRAG

KAMEN

KNJIGA
ZEMLJE-
VIDOV

ANNA
KARINA

POLARNI
MORSKI

SESALEC

POJAV NA
RAZBURKANI

VODI
JANA

NOVOTNA

OVRATNI
ZAVIHEK

OSEBNI
NAZIVBAJKA

SLEČENA
KAČJA
KOŽA

LESENA
PODLOGA

ZA
TRANSPORT

SEDATIV,
POMIRILO

PREŽIVNINA
ZA OTROKE

KIRURŠKA
IGLA

ZLATO
JABOLKO

PODOLGOVAT
KOS LESA,

LETVA

TV
ZASLON

NAŠ PEVEC
(BRACO)ELDA VILER

SEKRETAR

PISMENO
POTRDILO

ITALIJANSKA
RTV

KRAJ PRI 
LITIJI Z VAŠ-
KO SITULO

APETIT

KANA, HENA

PRITRDILNICA

STARA
MERA ZA
VINO ALI

ŽITO

GRELNO
TELO

URAVNO-
TEŽENJE
BILANCE

LITERARNA
PODLAGA ZA

FILM ALI
DRAMO

FARMACEVT,
KI DAJE ZDRA-

VILA NA
RECEPT

22. GR. ČRKA

VELIKO
DUŠEVNO
UGODJE

ZVIŠAN
TON H

HRVAŠKI
POLITIK
TUĐMAN

NAŠ PESNIK
VIPOTNIK

VOJAŠKO
POVELJ-

STVO

ITALIJANSKA
AVTOMOB.
ZNAMKA
OLIVERA

MARKOVIĆ

NUŠA TOME

SIMBOL ZA
IRIDIJ

FLEMINGOV
FILMSKI
JUNAK

(JAMES)

ZAGIB
TKANINE

EDVARD
BENEŠ

VOJAŠKA
REKRU-
TACIJA

LJUDSKI
IZRAZ ZA

POSTAJO, NA
GORIČKEM

NORDIJSKA
BOGINJA
MORJA

VELIKA
AZIJSKA
DRŽAVA

JANEZ
STANOVNIK

Kombincija čb : 

opis   geslo

X

Križanka je nagradna. Sponzor je družba Veterinaria Murska 
Sobota, d. o. o., ki nagrajencu podarja bon v vrednosti 30,00 
evrov v njihovi lekarni. Nagrajenec bo obveščen po pošti, za 
dobitek pokličite 041 610 745.


