
1

Glasilo občine Gorišnica, št. 3/letnik XXII, december 2019



2

Vesti iz vasi je glasilo Občine Gorišnica, 
ki glasilo tudi izdaja.

Odgovorna oseba:
Jože Kokot, župan občine Gorišnica

Naslov uredništva:
Občina Gorišnica
Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica,
Telefonska št.: 02/743 11 10
E-mail: vestiizvasi@gorisnica.eu

Računalniški prelom:
Alinea tisk d.o.o.

Tisk:
Evrografis d.o.o.

Po mnenju Urada vlade republike Slo-
venije se glasilo Vesti iz vasi šteje med 
proizvode, za katere se plačuje DDV po 
stopnji 9,5%. Glasilo Vesti iz vasi je vpi-
sano v evidenco javnih glasil, ki jih vodi 
Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno 
številko 1509.

Naslednja številka občinskega glasila 
Vesti iz vasi bo izšla aprila 2020. Up-
oštevali bomo samo prispevke poslane 
na elektronski naslov:
vestiizvasi@gorisnica.eu
do 15. marca 2020. 

Neža Krajnc, 2. b

OTROCI USTVARJAJO
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Ni dolgo, odkar smo za vas prip-
ravljali jesensko številko naših Ves-
ti iz vasi, v katerih smo razmišljali o 
tem, kaj se je v poletnih mesecih 
dogajalo v naših krajih, se pripravl-
jali na začetek novega šolskega 
leta ter spočiti in polni energije, ki 
smo si jo nabrali v poletnih dopus-
tniških dneh, ponovno zavihali ro-
kave. Skoraj neverjetno se zdi, da 
je od takrat minilo že toliko časa, 
da se je narava odela v hladne, 
puste in turobne zimske tone, v 
našem nabiralniku pa se je pon-
ovno nabralo kar nekaj zanimi-
vih prispevkov, ki so svojo konč-
no podobo dobili v tej praznično 
obarvani številki Vesti iz vasi. 
Hočemo ali ne, treba je potegniti 
črto in sešteti vse dogodke, po-
ročila, obvestila, novice ter vse 
ostalo, kar nam je naklonil čas od 
zadnje do tokratne izdaje našega 
lokalnega glasila. Verjamem, da 
boste v teh hladnih dneh našli več 
časa kot običajno ter ob toplem 
čaju in domačih piškotih prelistali 
in prebrali naše Vesti.
Tako, kot smo potegnili črto pod 

zbranimi prispevki, bo počasi tre-
ba potegniti tudi črto letošnjega 
koledarskega leta. Verjamem, da 
nam v iztekajočem letu še ni us-
pelo postoriti vsega, kar smo si 
zadali, zato bomo nedokončane 
načrte z veseljem in optimizmom 
nadaljevali v novem koledarskem 
letu. Dodali jim bomo še nekaj 
novih idej, zamisli in priložnosti, s 
katerimi bomo obogatili sebe in 
svoje bližnje. 
Preden pa se čisto zares podamo 
na pot novih izzivov, izkoristimo 
čas, ki je tik pred nami – čas čar-
obnosti, lepote, topline, prijazno-
sti, ljubezni … Naj ne bodo želje, 
zapisane v voščilnicah, zgolj be-
sede, pač pa naj odsevajo to, kar 
iskreno mislimo in čutimo. 
Želim vam lepe in prijetne zadnje 
decembrske dni. Izkoristite praz-
nični čas zase in svoje bližnje, ime-
jte se lepo, predvsem pa zdravo in 
s polno pozitivne energije zakora-
kajte v leto 2020.
Srečno!
Jože Kokot, 
župan Občine Gorišnica

Stopite v novo leto polno novih priložnosti 
in novih občutkov a z istimi sanjami.

Jože Kokot
župan občine Gorišnica
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Spremembe in dopolnila občinskega prostorskega načrta
Uprava Občine Gorišnica

Trenutno je v občini Gorišnica v vel-
javi Občinski prostorski načrt Občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2016; v nadaljevanju: 
OPN), ki je začel veljati 13. 2. 2016. 
Občina Gorišnica je v septembru leta 
2016 začela postopek sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta občine Gorišnica – spremem-
ba št. 1 (Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Gorišni-
ca – sprememba št. 1, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 46/2016 z dne 
16. 9. 2016; v nadaljevanju: SDO-
PN1). Razloge za začetek postopka 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Gorišnica 
– sprememba št. 1 navajamo v nad-
aljevanju. 
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi 
uveljavitvi v februarju 2016 so bile pri 
uporabi in tolmačenju izvedbenega 
dela OPN s strani Občine Gorišnica, 
načrtovalcev, posameznih investitor-
jev in drugih uporabnikov ugotovljene 
posamezne nejasnosti, neusklajenos-
ti, napake in nova dejstva, ki ob prip-
ravi OPN še niso mogla biti upošteva-
na. Podani so bili predlogi in pripombe 
za izboljšanje posameznih določil 
izvedbenega dela OPN. Od sredine 
leta 2010, ko podanih pobud ni bilo 
več mogoče vključiti v postopek prip-
rave OPN, je Občina Gorišnica prejela 
veliko novih pobud za spremembo 
namenske rabe. Občina se je zaradi 
navedenih razlogov odločila, da bo 
začela postopek SDOPN1. Pred zač-
etkom postopka SDOPN1 je Občina 
Gorišnica z javnim pozivom pozvala 
zainteresirano javnost k podaji pobud 
za spremembo OPN. Vse pobude, ki 
so prispele v roku, so bile obravna-
vane skladno z veljavno zakonodajo 
v SDOPN1. Območje SDOPN1 se 
nanaša na celotno območje občine 
Gorišnica.
Postopek sprejemanja SDOPN1 
predpisuje Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
– skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) (v nadaljevanju ZPNačrt).
Naročnik in pripravljavec SDOPN1 
je Občina Gorišnica, izdelovalec pa 

Geodetski zavod Celje, d.o.o. (odgov-
orni prostorski načrtovalec Ivanka 
Karljić, spec., univ. dipl. inž. arh., 
ZAPS A-0916, P-0036).
Po sprejemu sklepa o začetku post-
opka je bil na osnovi prikaza stanja 
prostora, splošnih smernic državnih 
nosilcev urejanja prostora (ministrstev, 
državnih agencij in direktoratov itd.) 
za pripravo prostorskih aktov, last-
nih razvojnih potreb občine, pobud 
za spremembo namenske rabe in 
predlogov za spremembo prostorsko 
izvedbenih pogojev (PIP) pripravljen 
osnutek SDOPN1.
Občina je osnutek SDOPN1 pripravi-
la aprila 2017 in ga poslala nosilcem 
urejanja prostora (v nadaljevanju: 
NUP), da ji v 30 dneh od poziva pred-
ložijo mnenje k načrtovanim prostor-
skim ureditvam v osnutku (v nadaljn-
jem besedilu: prvo mnenje). Občina je 
prav tako podala vlogo na ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, za podajo 
mnenja, ali je za SDOPN1 treba izves-
ti celovito presojo vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO). Kljub zakonsko 
določenemu roku, v katerem morajo 
NUP posredovati svoja prva mnen-
ja Občini (t.j. 30 dni), je Občina prva 
mnenja, kljub večkratnim pozivom 
Občine, prejemala od maja 2017 do 
maja 2018. Odločbo ministrstva, pris-
tojno za varstvo okolja, da je SDOPN1 
potrebno izvesti CPVO, je Občina pre-
jela novembra l. 2017. Občina je vse 
od maja 2017 vodila z NUP številna 
usklajevanja, na katerih je poskuša-
la utemeljiti načrtovane prostorske 
ureditve. Največ usklajevanj, delovnih 
sestankov in dopolnilnih mnenj je bilo 
potrebnih z Ministrstvom za okol-
je in prostor, ki je pristojno za razvoj 
poselitve, Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki je pristoj-
no za področje varovanja kmetijskih 
zemljišč, Direkcijo RS za vode, ki je 
pristojno za področje upravljanja z 
vodami (poplavno varnost …), in Za-
vodom RS za varstvo narave, ki je 
pristojno za varstvo narave itd. 
Občina Gorišnica je do izdelave SDO-
PN1 prejela 135 pobud za sprem-
embo namenske rabe, od teh je bilo 
nekaj pobud tudi podvojenih, tako je 
dejansko število pobud 125. Od le-
teh je bilo 110 pobud opredeljenih 
na kmetijskih zemljiščih. Praviloma 

gre za opredelitev novih stavbnih 
zemljišč za gradnjo, nekatere izmed 
pobud so tudi za vrnitev stavbnega 
zemljišča nazaj v primarno kmetijsko 
rabo. Občina in izdelovalec sta vse 
pobude obravnavala z vidika, ali le-te 
izpolnjujejo zakonske pogoje glede 
skladnosti s cilji prostorskega razvo-
ja občine, upoštevanja varstvenih in 
varovalnih omejitev v prostoru, us-
treznosti z vidika urbanističnih meril 
in možnosti opremljanja zemljišč za 
gradnjo. Zakon Občini in izdelovalcu 
nalaga, da pobude, preden jih vključi 
v postopek SDOPN1, strokovno pre-
veri in se opredeli do njih na osnovi 
zakonskih predpisov in urbanističnih 
kriterijev. Pri pripravi SDOPN1 so bile 
zato upoštevane le tiste pobude, ki 
so izpolnjevale predvsem zakonske 
predpise in osnovne urbanistične krit-
erije. V SDOPN1 je bilo v nadaljevanju 
postopka obravnavanih 93 pobud za 
spremembo namenske rabe, od tega 
83 pobud, ki pomenijo spremembo 
kmetijskega v stavbno zemljišče. Za 
pobude so bila na podlagi osnutka 
SDOPN1 pridobljena tudi mnenja 
NUP. Občina Gorišnica se je skupaj z 
izdelovalcem trudila vsako izmed po-
bud kar se da dobro utemeljiti in jo pri 
pristojnih ministrstvih zagovarjati. Za 
posamezne pobude so bile pripravl-
jene in pridobljene dodatne strokovne 
podlage, idejne zasnove, mnenja 
Kmetijske svetovalne službe in druga 
potrebna dokumentacija. 
Večina pobud za spremembo namen-
ske rabe prostora posega na najbol-
jša kmetijska zemljišča. Med najbol-
jša kmetijska zemljišča se uvrščajo 
površine, ki imajo visok ali dober 
proizvodni potencial na ravninskih, 
dobro odcednih tleh. Takšnih je 
večina kmetijskih zemljišč v občini. 
Varuh teh zemljišč je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki načelno nasprotuje kakršnim koli 
novim posegom na najboljših kmeti-
jskih zemljiščih. Glede na to da je v 
Občini Gorišnica še približno 36 ha 
nepozidanih stavbnih zemljišč (OP-
PN-jev Gorišnica – sever 1 in Gorišni-
ca – sever 2 še nista sprejeta, prav 
tako pa tudi v ostalih naseljih v občini 
obstaja kar nekaj nepozidanih stavb-
nih zemljišč), je vsakršen nov poseg 
na kmetijsko zemljišče z vidika varo-
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vanja kmetijskih zemljišč neupravičen. 
Nova zemljišča za gradnjo je težko 
pridobiti, v kolikor obstajajo v naseljih 
še rezerve nepozidanih stavbnih zem-
ljišč.
Geodetski zavod Celje d.o.o., izde-
lovalec SDOPN1, je na osnovi prvih 
mnenj nosilcev urejanja prostora, do-
polnilnih mnenj in zaključkov usklaje-
valnih sestankov pripravil dopolnjen 
osnutek SDOPN1 Gorišnica. V dopol-
njenem osnutku je bilo upoštevanih 
71 pobud, o tega jih je bilo 26 pogo-
jno sprejemljivih, kar pomeni, da so 
morali za njih pobudniki podati pred-
log vrnitve obstoječih stavbnih zem-
ljišč nazaj v kmetijsko rabo v takšni 
površini, kot znaša površina novega 
stavbnega zemljišča. 
V skladu z odločbo, da je za SDOPN1 
potrebno izvesti CPVO, je Občina 
naročila izdelavo okoljskega poroči-
la za SDOPN1 Gorišnica. Izdelova-
lec okoljskega poročila za SDOPN1 
Gorišnica je Matrika ZVO, d.o.o., ki 
je aprila 2018 (dopolnjen decembra 

2018) okoljsko poročilo izdelalo na 
osnovi dopolnjenega osnutka SDO-
PN1. Dokončno odločbo, s katero 
je bilo okoljsko poročilo za SDOPN1 
potrjeno, je Občina prejela februarja 
2019. 
Dopolnjen osnutek SDOPN1 Gorišni-
ca in potrjeno Okoljsko poročilo ter 
Okoljsko poročilo za presojo sprejem-
ljivosti vplivov izvedbe plana na varo-
vana območja narave so bili v skladu z 
zakonodajo posredovani v 30-dnevno 
javno razgrnitev, ki je trajala od petka, 
5. 7. 2019, do vključno ponedeljka, 
5. 8. 2019. V času javne razgrnitve je 
bila v sredo, 24. 7. 2019, ob 15.30 
v Kulturni dvorani Občine Gorišnica, 
Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica izve-
dena tudi javna obravnava. Po izve-
deni javni razgrnitvi je imelo za nad-
aljevanje postopka pogoje 7 pogojnih 
pobud, ki so zagotovile vračanje 
stavbnih v kmetijska zemljišča. 
V okviru javne razgrnitve ima javnost 
pravico dajati pripombe in predloge 
na dopolnjen osnutek SDOPN1 in na 

okoljsko poročilo. V času javne razgr-
nitve je bilo prejetih 21 pripomb, od 
tega jih je bilo 13 pozitivno rešenih, 
1 pa je pogojno pozitivna. Ostale pri-
pombe so bile takšnega značaja, da 
bi njihovo sprejetje zahtevalo vrnitev 
postopka SDOPN1 nazaj v fazo os-
nutka in pridobivanja novih smernic 
za načrtovanje, kar bi celotnem post-
opek izdelave SDOPN1 podaljšalo za 
več kot leto dni. Občina se je pisno 
opredelila do teh pripomb in pred-
logov ter svoja stališča do pripomb 
potrdila na seji Občinskega sveta 
11. 10. 2019. Stališča do pripomb in 
predlogov javnosti je Občina po spre-
jemu objavila na oglasni deski in na 
spletni strani Občine Gorišnica.
Izdelovalec bo na podlagi sprejetih stališč 
pripravil predlog SDOPN1, na osnovi ka-
terega bo Občina pridobila druga mnen-
ja NUP. Na podlagi drugih mnenj NUP 
bo Občina uskladila predlog SDOPN1 in 
ga poslala v sprejem Občinskemu svetu. 
Odlok SDOPN1 stopi v veljavo z objavo 
v Uradnem glasilu.

Zavezance za plačilo nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča 
naprošamo, da v primeru prodaje, na-
kupa, geodetske odmere oziroma ka-
kršnihkoli sprememb le-te pravočas-
no sporočite na Občinsko upravo 
Občine Gorišnica.
Prav tako vas obveščamo, da je 
potrebno vloge za oprostitev plači-
la nadomestila za stavbno zemljišče 
(oprostitve so navedene v 16. členu 
Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča na območ-
ju Občine Gorišnica, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 57/2017) vložiti 
pravočasno, in sicer do 28. 2. tekoče-
ga leta.
Obrazci za spremembe plačnikov, 
podatkov in vloge za oprostitev so 
objavljeni na spletni strani Občine 
Gorišnica http://www.gorisnica.eu/sl/
index.php/ostalo, prav tako so na raz-
polago v sprejemni pisarni Občinske 
uprave Občine Gorišnica.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Uprava Občine Gorišnica
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Iz sej Občinskega sveta Občine Gorišnica
Uprava Občine Gorišnica

S 4. 12. 2018 se je začel nov mandat 
županu Občine Gorišnica in članom 
Občinskega sveta Občine Gorišnica. 
Do decembra 2019 se je Občinski 
svet sestal na sedmih sejah. 
Na 1., 2. in tudi 3. redni seji so bili člani 
imenovani v komisije, odbore in Svet 
zavoda OŠ Gorišnica. 
Na 4. seji so bili med drugim sprejeti, 
potrjeni ali seznanjeni:
s proračunom Občine Gorišnica za 
leto 2019 in za leto 2020, 
z zaključnim računom Občine Gorišni-
ca za leto 2018, 
z letnim programom kulture Občine 
Gorišnica za leto 2019, 
z letnim programom športa Občine 
Gorišnica za leto 2019 in leto 2020, 
z razpisom za podelitev plakete in 
listine ob 24. občinskem prazniku 
Občine Gorišnica, 
z javnim razpisom za dodelitev študi-
jskih pomoči v letu 2019, 
z uskladitvijo meje med Občino Dor-
nava in Občino Gorišnica ter Občino 
Ormož in Občino Gorišnica, 
z letnim poročilom o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta LEK in njihovih 
učinkih.
Na 5. redni seji so bili med drugim 
sprejeti, potrjeni ali seznanjeni:
z odlokom o območjih obveznega 
soglasja za spreminjanje meje parcele 
na območju Občine Gorišnica, 
s sklepom o izvedbi javne razgrnitve 
SDOPN vključno s pobudami, ki so 
pogojno pozitivno opredeljene, 
s sklepom o izvedbi javne predstavitve 
osnutka OPPN Gorišnica Sever 2, 
s programom prireditev ob 24. občin-
skem prazniku Občine Gorišnica, 
z elaboratom o oblikovanju cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo v občinah,
s poslovnim časom delovanja vrtca v 
Gorišnici,
s sklepom o določitvi cene program-
ov predšolske vzgoje v Osnovni šoli 
Gorišnica,
s sklepom o določitvi vrste in števila 
oddelkov ter števila otrok v posamez-
nem oddelku vrtca,
s sklepom o potrditvi sistemizacije 
delovnih mest v javnem vzgojno-izo-
braževalnem zavodu Osnovna šola 
Gorišnica – enota vrtec za šolsko leto 

2019/2020,
s sklepom CSD Spodnje Podravje o 
soglasju k določitvi cene storitve po-
moči družini na domu,
z DIIP gradnjo regionalne kolesarske 
povezave Ptuj – Markovci – Gorišnica 
– Cirkulane,
z oceno izvajanja Občinskega pro-
grama varnosti Občine Gorišnica v 
letu 2018,
z odkupom zemljišč v k.o. Gajevci – 
za razširitev ceste,
s podpisom pogodbe Združenja RK o 
sofinanciranju programa za leto 2019.
Na 6. redni seji so bili med drugim 
sprejeti, potrjeni ali seznanjeni:
s poročilom o trendih varnostnih po-
javov na območju Občine Gorišnica 
za leto 2018,
s polletnim poročilom o izvrševanju 
Proračuna Občine Gorišnica za leto 
2019,
z rebalansom proračuna Občine 
Gorišnica za leto 2019,
s spremembo Odloka o proračunu 
Občine Gorišnica za leto 2020,
z investicijskim programom (novelaci-
ja št. 2) za Namakalni sistem Gorišni-
ca – Moškanjci III. faza,
s sklepom o spremembi sklepa o 
soglasju k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja za oskrbo s pit-
no vodo v Občini Gorišnica,
s stališči do pripomb SDOPN Občine 
Gorišnica – Spremembe št. 1.

Na 7. redni seji so bili med drugim 
sprejeti, potrjeni ali seznanjeni:
z rebalansom proračuna Občine 
Gorišnica,
s sklepom o odkupu poslovnega 
prostora v PSO Gorišnica.
Izvedena je bila dopisna seja občins-
kega sveta, na kateri je bil sprejet sk-
lep o imenovanju članice Mateje Mat-
jašič Pevec v Svet zavoda Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj.
Vsi sprejeti odloki, pravilniki, pro-
računi, sklepi so po sprejemu na seji 
občinskega sveta objavljeni na splet-
ni strani Uradnega glasila slovenskih 
občin, na povezavi http://www.lex-lo-
calis.info/, prav tako vas vabimo na 
ogled spletne strani Občine Gorišni-
ca, na povezavi http://www.gorisnica.
eu/, kjer so na ogled gradiva za seje 
odborov, komisij in občinskega sveta, 
kakor tudi sprejeti sklepi. 
Prav tako so predstavljeni člani in 
predsedniki odborov in komisij s kon-
takti.

Foto: Monika Horvat

Foto: Monika Horvat
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)

in 24. člena Statuta Občine Gorišnica 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2017)

Občina Gorišnica objavlja

JAVNO NAZNANILO
 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 1 
(GO01, GO03, GO06)
 

1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega pros-
torskega načrta za območje Gorišnica – sever 1 (EUP GO01, GO03, 
GO06), ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje, d.o.o., pod 
številko projekta 12d2016-0, z datumom december 2019. V nadal-
jnjem besedilu se namesto pojma občinski podrobni prostorski načrt 
uporablja kratica OPPN. 

2.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje Gorišnica 
– sever 1 (EUP GO01, GO03, GO06) bo v sejni sobi Občine Gorišnica, 
Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica (I. nadstropje občinske stavbe). 
Javna razgrnitev bo od četrtka 12.12. 2019, do vključno ponedeljka 
13.1.2020 v času uradnih ur. 

3.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka, 
ki bo v sredo 8.1.2020, ob 16.00. uri, v Občini Gorišnica, Gorišnica 
83a, 2272 Gorišnica. 

4.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pred-
loge k dopolnjenemu osnutku za OPPN za območje Gorišnica – sev-
er 1 (EUP GO01, GO03, GO06). Pripombe in predloge se pošlje na 
naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, z oznako 
»Javna razgrnitev OPPN za območje Gorišnica – sever 1 – pripombe« 
ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v kn-
jigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom 
javne razgrnitve.

5.
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski občine Gorišnica in na 
spletni strani Občine Gorišnica (http://www.gorisnica.eu). 
 
Številka: 3500-10/2016
Datum: 4.12.2019 
 
    Jožef KOKOT, 
župan Občine Gorišnica

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)

 in 24. člena Statuta Občine Gorišnica 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2017)

Občina Gorišnica objavlja

JAVNO NAZNANILO
 

o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – 
sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67)
 

1.
Ponovno se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 2 (EUP GO08, 
GO09, GO10, GO67), ki ga je izdelalo podjetje PROPLAN, Ivanka 
Kraljič s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško, pod številko projekta OPPN-
12/16-151, z datumom december 2019. V nadaljnjem besedilu se 
namesto pojma občinski podrobni prostorski načrt uporablja kratica 
OPPN. 

2.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje Gorišnica 
– sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67) bo v sejni sobi Občine 
Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica (I. nadstropje občinske 
stavbe). 
Javna razgrnitev bo od četrtka 12.12. 2019, do vključno ponedeljka 
13.1.2020 v času uradnih ur. 

3.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka, ki 
bo v četrtek 9.1.2020, ob 16.00. uri, v Občini Gorišnica, Gorišnica 
83a, 2272 Gorišnica. 

4.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pred-
loge k dopolnjenemu osnutku za OPPN za območje Gorišnica – sever 
2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67). Pripombe in predloge se pošlje 
na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, z oznako 
»Javna razgrnitev OPPN za območje Gorišnica – sever 2 – pripombe« 
ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v kn-
jigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom 
javne razgrnitve.

5.
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski občine Gorišnica in na 
spletni strani Občine Gorišnica (http://www.gorisnica.eu). 
 
Številka: 3500-82/2016
Datum: 4.12.2019 
 
Jožef KOKOT, 
župan Občine Gorišnica
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Občina Gorišnica je na podlagi 
zbranih ponudb izbrala ekonomsko 
najugodnejšega ponudnika za doba-
vo in postavitev avtobusnih posta-
jališč na območju občine Gorišnica. 
Večina postajališč se je izvedla na 
zemljiščih, ki so v lasti Občine ali jav-
no dobro, kjer pa to ni mogoče, se je 
Občina z lastniki dogovorila za odme-
ro in odkup zemljišča.
Postavitev ene avtobusne postaje 
znaša približno 3.500 € brez DDV. 
Izvajalec AB platojev sta bila pod-
jetje LIPA, proizvodno trgovska za-

Občina Gorišnica je na podlagi 4. 
odstavka 28. člena Zakona o javnem 
naročanju izvedla naročilo na podlagi 
in house razmerja ter naročilo odda-
la Komunalnemu podjetju Ptuj d.d. 
Vrednost investicije po ponudbi št. 
220/2018 z dne 24. 7. 2018 je znaša-
la 449.709,83 € brez DDV in zajema:
izvedbo cestnih priključkov, 
novo asfaltno prevleko na lokalnih 
cestah LC102041 in LC102061 ter 
javnih poteh JP602442 in JP602442, 
izgradnjo krožišča, izgradnjo kole-
sarske steze, ureditev javne razsve–
tljave. 
Začetek del je bil 1. 9. 2018, konec 
novembra 2019. Naročilo je v celoti 
izvedeno in v funkciji.

druga z.o.o., in Gradbeništvo Slavko 
Plošinjak s.p., izvajalec izdelave, do-
bave in postavitve avtobusne posta-
je pa je podjetje KLETINOKS d.o.o. 
Vsem ponudnikom kot ekonomsko 
najugodnejšim so bila dela oddana z 
naročilnico.
Postavljena so bila naslednja avto-
busna postajališča: eno v vasi Cun-
kovci, dve v Mali vasi, dve na Forminu 
in dve v Gajevcih – Placerovcih. V prvi 
vrsti so postajališča namenjena var-
nosti naših otrok.

Infrastrukturni projekti
Uprava Občine Gorišnica

Izvedba cest v Občini Gorišnica – Formin

Avtobusna postajališča
na območju občine Gorišnica
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Občina Gorišnica je na podlagi 
zbranih ponudb izbrala ekonomsko 
najugodnejše ponudnike za izvedo 
fitnesa na prostem, ki je del kom-
pleksa Športnega parka v Gorišnici. 
Pripravo terena za postavitev orodij 
je izvajalo podjetje Žuran d.o.o., do-
bavo in postavitev orodij Kreal inženir-
ing d.o.o., postavitev stebrov Valpro-
fil d.o.o.. Vsem ponudnikom so bila 
dela oddana z naročilnico. Končna 
vrednost naročila znaša 30.659,48 € 
brez DDV. Dela so bila izvedena in 6. 
9. 2019 predana naročniku.

Kolektiv Sektorja za urejanje kmetijs-
kega prostora in zemljiške operacije, 
ki ga vodi sekretar Leon Ravnikar, se 
je 15. 10. 2019 v sklopu strokovne ek-
skurzije ustavil tudi v Občini Gorišnica 
kot primeru dobre prakse izvajanja 
urejanja kmetijskega prostora in zem-
ljiških operacij. V Kulturni dvorani jim 
je župan Jožef Kokot predstavil op-
eracije:
• ki jih je Občina Gorišnica že izved-

la – izgradnja Namakalnega siste-
ma Gorišnica – Moškanjci I. faza 
in I. faza dokončanje, Komasacija 
Gorišnica jug in Agromelioracija 
Gorišnica jug, 

• ki so bile izvedene pred nastankom 
Občine – Namakalni sistem Formin 
Zamušani in Namakalni sistem Ga-
jevci ter 

• operacijo, ki je načrtovana – izgrad-
nja Namakalnega sistema Gorišnica 
Moškanjci III. faza.

Predstavljeno so si ogledali tudi na 
terenu.

Fitnes na prostem

Obisk kolektiva Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške 
operacije, Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo 
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Obnova strehe na športni dvorani Gorišnica

Občina Gorišnica je 3. 7. 2019 na 
Portalu javnih naročil in informaci-
jskem sistemu e-JN objavila Ob-
vestilo o naročilu pod št. objave 
JN004644/2019-B01. Predmet 
javnega naročila je bila sanacija 
strehe na Večnamenski dvorani 
Gorišnica. 
V roku za predložitev ponudb, ki 
je bil 19. 7. 2019 do 10. ure, je 
naročnik prejel 5 ponudb. V skladu 
z merilom za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika je bil kot najugod-
nejši ponudnik izbran KLEPOS 
SELINŠEK, splošno stavbno 
kleparstvo in krovstvo, d.o.o., 
ponudba v višini 104.233,23 € z 
DDV. Odločitev o oddaji naročila 
je bila 29. 7. 2019 objavljena na 
Portalu javnih naročil, gradbena 
pogodba je bila podpisana 6. 8. 
2019. Dela na objektu so bila zak-
ljučena 11. 9. 2019 in 25. 9. 2019 
s primopredajnim zapisnikom pre-

dana naročniku. Končna vrednost 
investicije je znašala 102.000,21 € 
z DDV.
Z navedeno investicijo je Občina 
Gorišnica v skladu s 23. členom 
Zakona o financiranju občin (ZFO-
1, (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17 in 21/18 – popr.) pridobila 

sredstva za sofinanciranje inves-
ticij, in sicer po pogodbi o sofi-
nanciranju projekta št. C2130-
19G300156 z dne 24. 10. 2019 v 
višini 66.805,00 €.
Zahtevek za sredstva je bil odd-
an dne 30. 10. 2019 v višini 
66.805,00 €. Občina je sredstva iz 
državnega proračuna prejela 29. 
11. 2019.

Izvajanje del na pokopališču v Gorišnici

Izvajanje del na pokopališču v Gorišni-
ci – zagotovitev dodatnih grobnih mest 
na novem delu pokopališča (klasični in 
žarni pokop) - zbiranje ponudb 
Občina Gorišnica je za izvajanje del 
pridobila dve ponudbi, izbrana je bila 
ekonomsko najugodnejša ponudba 
in sicer ponudba podjetja LIPA proiz-
vodno trgovska zadruga z.o.o., v viši-
ni 36.455,98 € z DDV. Dela so bila 
oddana na podlagi naročilnice št. 19-
00213, dne 2.8.2019.
Dela so izvedena, končna vrednost 
izvedenih del je 36.191,73 € z DDV, 
obveznosti do izvajalca so bile v celoti 
poravnane 26.11.2019.
Na novem delu pokopališča v Gorišni-
ci je tako na razpolago dodatnih 16 
družinskih, 8 enojnih in 34 žarnih 
grobnih parcel.
Grobne parcele se oddajajo v zakup 
oziroma najem na podlagi Pogodb 
o najemu grobne parcele na poko-
pališču v Gorišnici, cene so določene 
s sklepom Občinskega Sveta Občine 
Gorišnica, št. 12-2016, z dne 
29.3.2016 in znašajo: 
• NOVI DEL POKOPALIŠČA: družins-

ka grobna parcela 350 €, enojna 
grobna parcela 250 € in žarna grob-
na parcela 230 €

• STARI DEL POKOPALIŠČA: 
družinska grobna parcela 50 €, 
enojna grobna parcela 30 €

• ZAKUP MESTA V SKUPNI GROB-
NICI – SKULPTURI S KRIŽI: 220 €.

Pogodbe o najemu se sklepajo na 
Občinski upravi Občine Gorišnica.
Najemnike grobnih parcel želimo 
opomniti, da si je v skladu z  Odlo-
kom o pokopališkem redu in pogreb-

nih svečanosti Občine Gorišnica 
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, 
št. 5/96), potrebno za vsak poseg na 
grobni parceli (postavitev nagrobnega 
obeležja, obnova nagrobnega obelež-
ja, ureditev grobne parcele, odstran-
itev nagrobnega obeležja), pridobiti 
soglasje upravljavca – Občine Gorišni-
ca. Vloga je objavljena na spletni stra-
ni občine http://www.gorisnica.eu/sl/
index.php/ostalo, prav tako je na raz-
polago v sprejemni pisarni Občinske 
uprave Občine Gorišnica.
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V Občini Gorišnica se med drugim 
ponašamo tudi z več kot 300 let sta-
ro Dominkovo domačijo – najstarejšo 
obnovljeno panonsko hišo.
Na Dominkovi domačiji se izvajajo 
vodeni ogledi. Letno jo obišče približ-
no 3000 obiskovalcev, večinoma so 
to učenci, dijaki in študentje. S prvimi 
vodenimi ogledi smo začeli leta 1998, 
za strokovno vodenje sta skrbeli ga. 
Anica Cvitanič Strelec in ga. Frida Zor-
li, nekaj let kasneje se je pridružila še 
ga. Anica Toplak. Postopoma vodenje 
prevzema ga. Irena Trunk, ga. Zorli in 
ga. Toplak pa še občasno priskočita 
na pomoč.
Pogovarjali smo se s Frido Zorli in An-
ico Toplak.
Kaj vas je pritegnilo k temu, da 
sta se odločili prevzeti vodenje 
ogledov na Dominkovi domačiji? 
Kaj vam predstavlja Dominkova 
domačija? Ste na kakršenkoli 
način povezani z njo?
Ga. Frida Zorli: Kot učiteljica sem z 
učenci 4. razreda hodila na ekskur-
zijo na Dominkovo domačijo, da so 
si ogledali tip panonske hiše – seve-
da samo od zunaj. Ravno ob moji 
upokojitvi je bila hiša obnovljena in 
odprta za obiskovalce kot muzej na 
prostem. K sodelovanju za vodenje 
naju je z go. Anico Cvitanič Strelec 
nagovoril g. Boštjan Rihtar, ki ima tudi 
velike zasluge za obnovitev te hiše. 
Odločitev ni bila težka, saj mi delo 
z ljudmi ni tuje. Prav tako izhajam iz 
generacije, ki je otroštvo preživljala v 
takšnih hišah – v tistih časih so prevla-
dovale – zato je tudi moja razlaga 
doživeta. Rada sem zahajala tja, tudi 
takrat, ko ni bilo obiskovalcev. V veliko 
zadovoljstvo mi je, da sem navdušila 
še druge člane Društva upokojencev 
Gorišnica, ustanovili smo sekcijo 
za ohranjanje kulturne dediščine na 
Dominkovi domačiji, ki skrbi, da sta 
hiša in okolica vedno urejeni, da hiša 
ni samo muzej, ampak prostor, ki živi, 
ki ima dušo.
Ga. Anica Toplak: Leta 2003 sem se 
upokojila in sta me takratni voditeljici 
na domačiji povabili k sodelovanju. 
Moja babica je bila prijateljica lastnice 
domačije Kate. Dobro sem poznala 
dela na kmečki domačiji, tudi sama 
sem se večkrat pogovarjala s Kato in 
njeno hčerko Angelo.
Lahko na kratko opišete kako 

poteka ogled, kaj je obiskoval-
cem najbolj zanimivo, s kakšnimi 
občutki zapustijo domačijo ... 
Ga. Frida Zorli: Obiskovalci so zgolj 
turisti, razni izletniki, predvsem pa 
šole – od vrtcev do fakultet. K temu 
je potrebno prilagajati razlago. Poleg 
turističnega se je uveljavil predvsem 
izobraževalni pomen. Obiskovalci iz-
rekajo številne pohvale vsem, ki so 
pripomogli, da se je ta kulturni biser 
ohranil, prav tako za vodenje.
Ga. Anica Toplak: Ko predstavljam 
domačijo, je moj glavni namen, da 
obiskovalci spoznajo delo in težko 
življenje kmečkega človeka, spoznajo 
pa tudi sposobnost kmeta, da je bil 
samooskrben, spoznajo tudi delav-
nost otrok ...
Vaš najljubši kotiček na domačiji 
je ...
Ga. Frida Zorli: Miza in klop pod 
brajdami pred hišo s pogledom na 
domačijo, tam si napolniš »baterije«, 
dušo in srce in čakaš, kdaj se bosta 
izza vogala prikazali Kata ali Angela, 
hvaležni, da se za njun dom tako lepo 
skrbi, in ponosni, da je ponesel ime 
Gorišnice širom domovine in izven 
meja.
Ga. Anica Toplak: Topla kmečka peč 
in sedenje ob njej. Posebnost so tudi 
čebelnjaki in kako so pridobivali med.
V delo na domačiji je vključe-
no tudi Društvo upokojencev 
Gorišnica. Kakšen je njihov 
doprinos k ohranjanju kmečkih 
običajev na domačiji? Je vključen 
še kdo drug?
Ga. Frida Zorli: Skrbimo za brajde 
(simbol panonske hiše) in tradiciona-
lno trgatev, gojimo sirek – izdelujemo 
metlice in metle za potrebe domačije 

in priložnostna darila, pletemo pred-
pražnike z ličja, sodelujemo pri orga-
nizaciji »Katrejinega«, ki ga vsako leto 
organizira Vaški odbor Gorišnica.
Ga. Anica Toplak: Naši upokojenci so 
vsa leta skrbeli, da je domačija ohran-
jena.
Bi na domačiji mogoče uvedli še 
kakšne druge dejavnosti, dogod-
ke? Vemo, da je vsako leto no-
vembra organizirano »Katrejino«, 
na katero so v prvi vrsti pova-
bljene vse Kate, Katarine, nekoč 
so bile žive jaslice za božič, aktiv-
nosti za občinski praznik, tržni 
dnevi lukarc … Imate kakšno 
zamisel, predlog? 
Ga. Frida Zorli: Domačija je v prvi 
vrsti muzej, ki ima velik izobraževalni 
pomen (je v učnih programih šol) in 
to svoje poslanstvo opravlja do sedaj 
nadvse dobro, o čemer pričajo šte-
vilne pohvale v knjigi vtisov.
Ga. Anica Toplak: Vsaka kulturna 
prireditev oživi domačijo, vaščani jo 
obiščejo in spoznavajo.
Obiskovalcev iz naše občine 
verjetno ni prav veliko, razen 
učencev iz osnovne šole. Bi jim 
kaj sporočili ali jih povabili na 
kakšen dogodek?
Ga. Frida Zorli, ga. Anica Toplak: Naj 
bodo ponosni, da imamo takšen kul-
turni spomenik.

Občina Gorišnica se Fridi Zorli, Anici 
Toplak in Ireni Trunk zahvaljuje za vse 
dejavnosti, ki jih izvajajo na Dominkovi 
domačiji, in za strokovno vodene 
oglede. Prav tako se zahvaljujemo 
Društvu upokojencev Gorišnica za 
prizadevanje ohranjanja kmečkih 
običajev in vso delo, ki ga opravijo.

Dominkova domačija
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PGD Mala vas

Prostovoljno Gasilsko Društvo Mala 
vas je bilo ustanovljeno leta 1949 le-
tos praznujemo 70 let gasilstva v Mali 
vasi - Jubileji so vedno priložnost, 
da se ustavimo, da predahnemo in 
se ozremo po prehojeni poti: Je čas, 
ko si zapišemo in povemo kaj smo 
postorili, kaj vse prestali in pogledamo 
za novimi obzorji. Takšno obdobje pa 
lahko preživijo le društva, v katerih se 
tradicija prenaša iz roda v rod.
Bila so huda povojna leta, pisalo se je 
leto 1949, čas, ki je generaciji pomenil 
ustanovitev nečesa, kar bi vodilo v en 
sam cilj - družiti se, pomagati ljudem, 
kadarkoli so pomoči potrebni. 8. jan-
uarja 1949 je Jože Pignar sklical vaš-
ki sestanek pri Francu Kostanjevcu v 
Murkovičevi gostilni. Sestanka se je 
udeležilo 21 vaščanov, ki so soglas-
no odobrili predlog za ustanovitev 
prostovoljne gasilske čete. Vaščani 
so sklenili, da je potrebno sestaviti os-
emčlanski pripravljalni odbor. 
Prostovoljno gasilko društvo Mala vas 
je delalo, rastlo in imelo vizijo. Vedno 
je vedelo kaj hoče in je sedaj pomem-
bne člen v verigi 8. gasilskih društev v 
GZ Gorišnica. Veliko je bilo intervencij, 
vzponov in padcev. A slednji so zato, 
da se lahko ponovno vzpnemo na-
prej.
Operativna gasilska enota ima na 
razpolago, tipizirano osebno zaščit-
no opremo za gašenje požarov. Za 
zaščito dihal uporabljamo  2 izolirna 
dihalna aparata, vozni park društva: 

Mercedes-Benz GV-V1.
V PGD Mala vas je v zadnjih desetlet-
jih  aktivna na tekmovalnem področ-
ju, ekipe so se skozi leta udeleževale 
občinskih tekmovanj, regijskih tekmo-
vanj in državnih tekmovanj v vaji z mo-
torno brizgalno.
V hidrantni vaji - ligi Gasilskih zvez, kjer 
je PGD Mala vas nastopala z Člani in 
Članicami, smo dosegli vrhunske re-
zultate. Več kot 20 krat smo bili prvaki 
lige - osvojili smo 9 prehodnih poka-
lov.
Leta 1993 je PGD Mala vas kupilo 
travnik na lepi lokaciji ob ribniku Tünf, 
gasilci, simpatizerji gasilstva in vaščani 
smo s prostovoljnim delom preuredili 
travnik v prostor za vaje gasilskih enot 
in izvedbo gasilskih tekmovanj. 
To le potrjuje tekmovalnost naših 
gasilcev, izjemno delo mentorjev in 
pomoč odličnih sodnikov iz PGD Mala 
vas, v katerega gasilsko - vaškem 
domu se bera pokalov iz leta v leto 
povečuje. Doslej se je zbralo že več 
kot 420 pokalov. V letu 2019 smo se 
Občinskega gasilskega tekmovanja 
udeležili s 8 ekipami. 

Na gospodarskem področju je bilo 
društvo skozi vsa leta odlično vode-
no. Politika upravnih in nadzornih 
odborov društva je bila v zadnjih 30let 
varčevalno usmerjena, vse z razlogom 
selitve na novo lokacijo. Stari Gasils-
ko-vaški dom se je redno vzdrževal 
v generalno obnovo pa nismo pristali 
saj smo vsa leta iskali možnosti, da 
zgradimo Novi Gasilsko-vaški dom 
Mala vas na novi lokaciji.
Po letih boja z birokracijo se nam je 
nekako ponudila možnost nakupa 
parcele sredi vasi, za prodajo par-
cele se zahvaljujemo gospodu Jane-
zu Kolarič. V letu 2017 smo pričeli z  
gradnjo Gasilsko vaškega doma Mala 
vas po začrtanem planu, za korektno 
opravljeno delo in komunikacijo na 
zgledni ravni ter vodenju investicije se 
iskreno zahvaljujem  investiturju obči-
ni Gorišnica, županu Jožefu Kokotu, 
svetniku in vaškemu predsedniku 
Janezu Ambrožu ter članom UO in 
NO gasilskega društva Mala vas.
S tega mesta bi se rad zahvalil vsem 
gasilcem in vaščanom Male vasi za 
opravljene prostovoljne ure na grad-
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Boštjan Domanjko
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bišču novega Vaško-gasilskega 
doma. Delovne akcije so letos po-
tekale v suhem in mokrem vremenu – 
nikoli ni bilo slišati besed ne zmoremo, 
ne vemo,…ko smo prišli do izziva smo 
rekli »MI SMO MALA VAS«. Vikendi v 
Mali vasi so zadnje 4 mesece izgledali 
približno tako: kliči poveljnika-višine, 
kliči predsednika-material, kliči Tona 
za stroj, kliči traktoriste, kliči Tadeja 
keramika, kliči Sandija prevoz, elektri-
ka kliči jerneja, kliči Ambroža naj pok-
liče župana in še bi lahko našteval,…»
V poštnem nabiralniku pa Obvestilo 
sobota – nedelja delovna akcija ob 
7uri pri gasilskem domu s seboj pri-
pelji stroj ali prinesi orodje, ki ga znaš 
uporabljati. 
Z Mega delovnimi akcijami, sredst-
vi Občine Gorišnica in  Gasilskega 
društva Mala vas, smo uspeli dodelati 
del notranjosti in celotno zunanjost 
objekta po naših željah. V objektu se 
nahaja gasilska garaža z orodiščem, 

urejena društvena soba - katero je 
prebarval in z ročnimi napisi opleme-
nitil Boštjan Drevenšek , večnamens-
ka dvorana ki sprejme 130 ljudi, mod-
erna kuhinja, hladilnica, garderobe in 
sanitarni prostori. V nadstropju ob-
jekta sta dve stanovanji in ena društ-
vena soba. Na zunanji steni doma je 
nameščen defibrilator AED, njegov 
nakup je z donacijo omogočil gospod 
Milan Kostanjevec z družino. Vhod v 
gasilsko – vaški dom krasi kip Svete-
ga Florjana, ki je postavljen na pod-
stavek – za katerega je kalup  izdelal 
in zalil z betonom gospod Slavko Vo-
grinec. 
Da na delovnih akcijah nismo bili lačni 
so vseskozi skrbele vaščanke Male 
vasi, dan pred delovno akcijo smo  
sporočili število delavcev ob 12 uri 
smo bili postreženi z pravim kosilom. 
Posebna zahvala gre  bližnjim sose-
dom - družinama Vogrinec, Kokol in 
vsem ostalim, da so z dobro kavo in 

priboljški skozi leta gradnje skrbeli, da 
so različni obrtniki svoj delovni dan na 
gradbišču pričeli in končali z nasme-
hom na obrazu.  
Ne smemo pozabiti izreči besed zah-
vale vsem gasilkam in gasilcem, tako 
tistim iz prve generacije kot tudi vsem 
ostalim, katerih imena in dejanja niso 
omenjena. Zahvala gre tudi vsem 
sponzorjem in  botrom, ki so tekom 
sedemdesetih let omogočali društvu 
rast in razvoj,   zahvala gre vsem os-
talim društvom in zvezi za pomoč in 
tvorno sodelovanje tekom let. 
Gasilstvo je srčnost. Gasilstva ni moč 
razložiti z racionalnostjo, kajti gasilec 
je človek, ki bo šel v vsakem primeru 
in v vsakih pogojih, v ogenj, poplavo 
ali drugo nesrečo za tovariša. Gasilst-
vo je plemenito poslanstvo in je način 
življenja. Zato gremo naprej z jasnimi 
cilji, izpolniti naše poslanstvo biti lju-
dem v pomoč v dobrem in slabem. 
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Danica Ambrož

70 let uglasbitve himne slovenskih gasilcev

3. novembra 2019 so se članice 
ženskega gasilskega zbora GZ 
Gorišnica sekcija prosvetnega 
društva Ruda Sever v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu udeležile praz-
novanja ob 70-letnici uglasbitve 
himne slovenskih gasilcev. Gasil-
ska himna – pesem pripadnosti, 
spoštovanja in ljubezni do gasil-
stva – govori o velikih vrednotah 
domoljubja, prijateljstva in svetosti 
življenja. Vrednote, ki so pomem-
bne za gasilstvo, zato je tudi 
pesem Gasilska postala himna 
slovenskega gasilstva. Organistu 
in zborovodji, velikemu  gasilcu, 
koroškemu rojaku Ivanu Krpaču, 
smo hvaležni za plemenito iz-
poved pesmi, ki nas pozdravlja, 
se nam zahvaljuje in nas spod-
buja k opravljanju plemenitega 
poslanstva. Naša zahvala velja 
tudi Janezu Kolariču, uspešnemu 
in tenkočutnemu zborovodji, ki je 

opozoril na srebrnino himne slov-
enskih gasilcev, ki jo s ponosom 
prepevajo  številni gasilski zbori 
in igrajo gasilske godbe. Gasil-
ska zveza  Slovenije je leta 1993 

na 12. kongresu v Slovenj Gradcu 
pesem Gasilsko uradno razglas-
ila za himno slovenskih gasilcev. 
Ponos gasilcev.
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Razen neurja, ki je v začetku juli-
ja prizadelo skoraj vse vasi v naši 
občini, je bilo vreme letos na naši 
strani. Izrazita suša ni bila prisot-
na, kar pomeni, da tudi gasilci v 
naši občini nismo imeli veliko težav 
s požari v naravi. Imeli smo veliko 
drugih intervencij, kot so poplave, 
vetrolomi, tehnično reševanje, 
požari na objektih in vozilih, dim-
niški požari – vseh skupaj letos že 
28.
Zraven gašenja požarov in pre-
ventivnega delovanja smo gasilci 
organizirali tudi nekatere dogod-
ke, ki so pomembni za delovanje 
gasilske organizacije. V mesecu 
marcu smo uspešno dokonča-
li tečaj za Gasilca pripravnika po 
novem programu GZS, s čimer 
smo v operativne vrste pridobili 
kar 40 gasilcev pripravnikov.
V maju smo redno trenirali ekipe za 
tekmovanje GZ Gorišnica. Tekmo-
vanje je letos potekalo 15. junija 
na letališču v Moškanjcih, kjer se 
je pomerilo kar 54 enot. Udeležili 
smo se tudi Florjanove svete maše 
z okrog 100 gasilkami in gasilci iz 
naše GZ.
7., 8. in 9. junija smo v Gorišni-
ci organizirali tabor pionirjev in z 
njim razveselili 80 mladih članic in 
članov. Za dobro voljo, počutje in 
odlično organizacijo so poskrbe-
li mentorji, komisija za mladino 
GZ Gorišnica in organizator PGD 
Gorišnica. 
V sklopu praznovanja občinske-
ga praznika je bila naša osred-
nja prereditev 23. Dan gasilca 
GZ Gorišnica, ki je bila združena 

z okroglim jubilejem 70 let PGD 
Mala vas in predajo novega gasils-
kega doma. V okviru praznovanja 
smo organizirali srečanje gasilskih 
veteranov, katerega se je udeležilo 
okrog 100 veterank in veteranov. 
Ob 18.30 istega dne je bila še op-
erativna vaja, ki so se je udeležila 
vsa društva v naši GZ z vso raz-
položljivo tehniko. Vaja je poteka-
la na gospodarskem poslopju 
družine Domanjko, ogledali so si 
jo občani in naši veterani. Osred-
nja prireditev ob dnevu gasilca GZ 
Gorišnica je bila v soboto, 6. 7. 
2019. Posebej smo bili počašče-
ni obiska nekdanjega predsednika 
GZS Antona Korena.
31. 8. 2019 je bilo organizirano 
prvo srečanje mladine podravske 
regije in tekmovanje gasilskih dvo-
jic, znano pod imenom “Fire Com-
bat”, v organizaciji PGD Moškanj-
ci. Namen takšnega tekmovanja je 
predvsem približati gasilstvo mla-
dini in pa medsebojno druženje.

Gasilska zveza Gorišnica
Ervin Horvat, tajnik GZ Gorišnica

8. 9. 2019 smo organizirali izlet GZ 
Gorišnica in se v sklopu le-tega 
udeležili še proslave ob 150-letnici 
organiziranega gasilstva na Slov-
enskem v Metliki, kjer je bilo usta-
novljeno prvo gasilsko društvo.
V oktobru, mesecu požarne var-
nosti, smo imeli redne operativne 
preglede društev in skupne opera-
tivne vaje med društvi, svoje znan-
je pa smo skozi celo leto utrjevali 
tudi na poligonu v Ormožu. 18. 
10. 2019 smo pred OŠ Gorišnica 
izvedli prikaz gasilstva in gasilske 
tehnike kot promocijo gasilstva pri 
kadrih, ki jih vedno potrebujemo. 
Otroci so bili več kot navdušeni.
 Ker smo že zakorakali 
v zimski letni čas in se je kurilna 
sezona že začela, to posledično 
pomeni, da morajo lastniki kurjave 
s trdimi gorivi poskrbeti za redno 
čiščenje kurišč in dimnikov. Le s 
takšno preventivo se lahko lastni-
ki izognejo dimniškim požarom, ki 
so zadnje čase v Sloveniji vedno 
pogostejši.
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TEKMOVANJE
GASILSKIH DVOJIC 

V soboto, 31. 8. 2019, je bilo pri 
gasilskem domu v Moškanjcih or-
ganizirano 1. srečanje mladine po-
dravske regije in tekmovanje gasil-
skih dvojic. Dogodek je potekal v 
soorganizaciji PGD Moškanjci, GZ 
Gorišnica in Gasilske regije Po-
dravje.
Na tekmovalnem delu gasilskih 
dvojic je sodelovalo 56 ekip iz 
12 društev, ki so se pomerili v 
različnih starostnih kategorijah 
(mlajši pionirji, mlajše pionirke, 
starejši pionirji, starejše pionirke, 
mladinci, mladinke, pripravniki in 
pripravnice). Ker je tekmovanje 
potekalo v prijateljskem duhu in so 
za nas vsi sodelujoči zmagovalci, 
smo organizatorji poskrbeli, da je 
vsak tekmovalec prejel spominsko 
medaljo. 
Zraven tekmovanja smo organi-
zatorji mladim pripravili tudi pes-
ter spremljevalni program. Prikaz 
gasilske tehnike in opreme, kjer so 
nam na pomoč priskočili kolegi iz 
PGD Ptuj, PGD Poljčane in PGD 
Stojnci, ki so za otroke pripravi-
li različne aktivnosti, prav tako so 
lahko otroci uživali še v športnih 
igrah in različnih delavnicah. 

1. Srečanje mladine Podravske regije

Gregor Sok

Namen srečanja in tekmovanja je 
bilo druženje v prijetnem gasilskem 
in prijateljskem duhu, da se otroci 
med seboj spoznajo, družijo, si 
pomagajo in uživajo. 
Glede na pozitiven odziv s stra-
ni sodelujočih društev, kakor tudi 
podpore s strani gasilske regije 
Podravje, si želimo, da s srečan-
ji in tekmovanjem gasilskih dvojic 
nadaljujemo tudi v prihodnje.
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vanje, ki bo v mesecu maju v Cel-
ju. Ponosni smo na vse dosežene 
rezultate, še posebej pa smo 
ponosni na uspeh naših članic, 
katerih večletni trud se je končno 
poplačal. 

V društvu smo zelo veseli, da so 
člani in članice s takšno vnemo 
trenirali in ponosno zastopali barve 
našega društva. Ob tej priložnosti 
bi vsem mentorjem in tekmoval-
cem čestitali za opravljeno delo in 
dosežene rezultate.

REGIJSKO TEKMO-
VANJE
V soboto, 28. 8. 2019, in nedel-
jo, 29. 9. 2019, je v Majšperku 
potekalo regijsko gasilsko tekmo-
vanje. V soboto je bilo tekmovanje 
za pionirje in mladince, katerega 
smo se udeležili z enoto mladink. 
Kljub uspešno izvedeni vaji, smo 
zaradi poškodbe tekmovalke na 
štafetnem teku na koncu ostali 
brez uvrstitve. Mladinke si zasluži-
jo čestitke za vso požrtvovalnost 
in borbenost, ki so jo pokazale. 
 V nedeljo so bila na sporedu tek-
movanja članov, članic in starejših 
gasilcev. V nedeljo smo se tekmo-
vanja udeležili s petimi ekipami, in 
sicer z ekipo članov A (10. mes-
to), članic A1 (6. mesto), članov B 
(5. mesto), članic B (4. mesto) in 
članic A, ki so dosegle 3. mesto in 
s tem uvrstitev na državno tekmo-

V soboto, 16. 11. 2019, smo se 
člani in članice PGD Moškanjci 
odpravili na društveni izlet. Zgodaj 
zjutraj smo se odpravili na pot in 
si najprej ogledali gasilsko enoto 
na letališču Brnik, nato smo pot 
nadaljevali do Kongresnega cen-
tra Brdo in do Begunj, kjer smo si 
ogledali Avsenikov muzej. Prijetno 
druženje smo zaključili pri tovariših 
gasilcih iz Radovljice, ki so nam 
pripravili topel sprejem. Gasilci iz 
Radovljice so nam pokazali nji-
hovo opremo in tehniko ter nam 
odstopili prostore, kjer smo sk-
upaj preživeli prijetno popoldne in 
spletli nove prijateljske vezi.

PGD Moškanjci, društveni izlet

Gregor Sok
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Občinska uprava občine Gorišnica

Prevozi osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2019/2020

Občina Gorišnica je v skladu z Za-
konom o javnem naročanju (Urad-
ni list RS, št. 91/15 in 14/18), v letu 
2019 izvedla naslednje postopke:
Prevozi osnovnošolskih otrok v 
Občini Gorišnica za šolsko leto 
2019/20 – odprti postopek
Občina Gorišnica je dne 3.7.2019 
na Portalu javnih naročil in infor-
macijskem sistemu e-JN, objavila 
Obvestilo o naročilu, pod št. ob-
jave JN004642/2019-B01. Javno 
naročilo je bilo razdeljeno na tri sk-
lope: sklop 1: OŠ Gorišnica, 
sklop 2: ZUDV Dornava,
sklop 3: PŠ Dr. Ljudevita Pivka. 
V roku za predložitev ponudb, 
ki je bil 19.7.2019, do 10. ure, 
je naročnik prejel eno ponudbo 
za sklop 1, eno ponudbo za sk-
lop 2 in dve ponudbi za sklop 3. 
V skladu z določenim merilom 
za izbor najugodnejšega ponud-
nika »ekonomsko najugodnejša 
ponudba za posamezen sklop«, 
sta za izvajanje javnega naročila 
bila izbrana naslednja ponudnika:
• Sklop 1: OŠ Gorišnica: ARRI-

VA Štajerska, družba za prevoz 
potnikov d.d., ponudba v višini 
1,19 €/km brez DDV oziroma  
249,90 € brez DDV dnevno

• Sklop 2: ZUDV Dornava: MST 
– Lorbek, posredništvo in sveto-
vanje, Glazer Sonja s.p., ponud-

ba v višini 0,74 €/km brez DDV 
oziroma 41,44 € brez DDV 
dnevno

• Sklop 3: PŠ DR. Lljudevita Piv-
ka: MST – Lorbek, posredništvo 
in svetovanje, Glazer Sonja s.p., 
ponudba v višini 0,89 €/km brez 
DDV oziroma 39,16 € brez DDV 
dnevno.

Odločitev o oddaji naročila je bila 
objavljena na Portalu javnih naročil 
dne 30. 7. 2019.
Pogodbi s ponudnikoma sta bili 
podpisani v mesecu avgustu 
2019. Naročilo se izvaja do konec 
šolskega leta 2019/2020.

Ob 150-letnici gasilstva na Slov-
enskem je 15. novembra 2019 
potekala zaključna svečana ak-
ademija s koncertom v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma v Lju-
bljani.
Slavnostni govornik je bil  pred-
sednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. Zapeli smo združeni gasil-
ski pevski zbori iz vse Slovenije, 
med njimi tudi članice gasilskega 
zbora iz Gorišnice, in posamezni 
gasilci in gasilke – od najmlajših 
do starejših.
Zaigrali so Avseniki, Čuki, Modri-
jani, Gadi … Razglasili so gasilca 
heroja. Dvorana je bila polna uni-
formiranih gasilcev iz cele Sloveni-
je.
NA POMOČ

Danica Ambrož

Leto praznovanj
2019

OTROCI USTVARJAJO

Zala Antolič, Balončki Živa Ačkun, Balončki
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Kuharska ekipa naše šole ponovno zlata!
Mateja Matjašič Pevec in Rahela Zamuda, 7. b

V ponedeljek, 11. novembra 2019, 
je v okviru 66. Gostinsko turistične-
ga zbora Slovenije v Grand Hotelu 
Union v Ljubljani potekalo državno 
tekmovanje 10. tekmovanja za Zlato 
kuhalnico, s katerim Turistična zveza 
Slovenije sodeluje v projektu Sloveni-
ja – Evropska gastronomska regija 
2021. 
Kar 16 ekip osnovnih šol, ki so na 
regijskih tekmovanjih dosegle najbol-
jše rezultate, se je na državni ravni po-
tegovalo za priznanja, praktične na-
grade sponzorja ter velikanske zlate, 
srebrne in bronaste kuhalnice. Po 
besedah organizatorja je tekmovanje 
bilo zelo napeto, pa tudi ocenjevalna 
komisija je povedala, da so vsi učenci 
skuhali in servirali odlične jedi, ki bi jih 
lahko postregli kot restavracijske jedi. 
Kuharske ekipe so se med seboj 
pomerile v pripravi »ljubljanskih« tradi-
cionalnih jedi, tj. letečih žgancev s 
praženim krompirjem in ljubljanskih 
skutnih palačink. Poleg same priprave 
jedi, ki je vključevala oddajo doku-
mentacije, misse en place, mehanske 
in toplotne postopke priprave jedil, so 
učenci točke pridobivali tudi za ser-
viranje in kreativnost predstavitve jedi 
ter navsezadnje za celoten izgled in 
okus jedi. 
Našo šolo je na tekmovanju zasto-
pala ekipa štirih učencev (Teja Hebar, 
Rahela Zamuda, Dora Šandor in Maj 
Visenjak), ki se je na tekmovanje pri-
pravljala ob pomoči mentorjev Darka 
Marina in Mateje Matjašič Pevec. V 
priprave na tekmovanje smo vloži-
li veliko prostega (tudi počitniškega) 
časa, kar se je obrestovalo s prejetim 
ZLATIM PRIZNANJEM, na katerega 
smo seveda vsi zelo ponosni. Na tem 
mestu velja posebna zahvala Darku 
Marinu, ki že več let svoje odlično 
kuharsko znanje in izkušnje preda-
ja našim učencem, ki radi poprimejo 
za kuhalnico in pripravijo kaj več, kot 
»samo« kosilo.
O tekmovanju in svojih vtisih je Rahela 
Zamuda, učenka 7. razreda, zapisala 
takole:
V ponedeljek, 11. 11. 2019, smo se 
jaz, Dora, Maj in Teja skupaj s ku-
harjem Darkom in učiteljico Matejo 
odpravili na državno kuharsko tekmo-
vanje Zlata kuhalnica.

Ta dan smo bili opravičeni od pouka, 
saj je že zjutraj bilo potrebno zavihati 
rokave in v šoli pripraviti vse sestavine 
za pripravo jedi ter seveda vso po-
trebno posodo. Ob 12. uri smo izpred 
šole krenili proti Ljubljani, kjer je v Ho-
telu Union potekalo tekmovanje. Ker 
smo na kraj dogodka prispeli dovolj 
zgodaj in nam je do tekmovanja osta-
la še nekaj časa, smo si smeli ogledati 
hotel. 
Tik preden je šlo zares, smo se s 
predpasniki okrog pasu in kuharskimi 
kapami na glavi jaz, Dora in Maj 
postavili za kuharski pult. Imeli smo 1 
uro časa, da smo pripravili in servirali 
jed. Delo smo si seveda razdelili: Dora 
je pripravljala leteče žgance (za nas, 
po domače, »pohanega piceka«) in 
pražen krompir, sama sem pripravlja-
la prilogo glavne jedi, jetrne žličnike z 
jurčki, Maj pa je s svojimi spretnimi ro-
kami pripravil slastno sladico, in sicer 
ljubljanske skutne palačinke, ki jih je 

oblikoval v rožico in jih obogatil z ja-
godno omako. 
Priznati moramo, da smo morali biti 
res pridni in hitri, da smo uspeli prip-
raviti vse, kar smo si zadali. Med ku-
hanjem pa ni pritisk naraščal samo v 
loncih, pač pa tudi nam, in to tako, da 
bi skoraj eksplodirali! Po eni uri nam 
je jedi uspelo zelo dobro pripraviti, kar 
priča tudi zlato priznanje, ki smo ga 
prejeli za nagrado. Domov smo se vr-
nili pozno zvečer, zadovoljni in pred-
vsem zelo utrujeni.

Končni izdelek naše kuharske ekipe

Maj, Dora in Rahela tik po koncu kuhanja

Naši kuharji meds pripravo jedi
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Tradicionalni slovenski zajtrk
Taj Kolarič, 7. b

V petek, 15. 11. 2019, se je, tako 
kot na večini slovenskih šol in vrtcev, 
tudi na naši šoli odvijal tradicionalni 
slovenski zajtrk, katerega namen je 
izobraževati, obveščati in osveščati 
otroke in tudi širšo javnost o pomenu 
zajtrka, prednostih lokalno pridelanih 
živil slovenskega izvora, pomenu 
kmetijske dejavnosti in čebelarst-
va. Poleg vsega tega je pomembno 
tudi splošno osveščanje mladine o 
pomenu zdravega načina življenja, 
vključno s pomenom gibanja in izva-
janja športnih aktivnosti.
Pri nas smo dogodek, s katerim 
smo obeležili pomen dneva sloven-
ske hrane, svečano obeležili najprej 
s samo postrežbo zajtrka, nato pa 
še s krajšim kulturnim programom. 
Učenci šole in otroci vrtca smo ta dan 
zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko – vse domačega izvora. 
Učenci, ki želeli zajtrkovati, so se zbrali 
v jedilnici pred osmo uro. Zajtrk so jim 
ob pomoči naših kuharjev postregli 
nekateri sedmošolci, ki so pomagali 

mazati kruh in nalivati mleko, da kolo-
na lačnih želodčkov ni bila predolga. 
Po zajtrku je v avli sledil še kulturni 
program: najprej nas je pozdravila 
pomočnica ravnatelja, ga. Klemen-
tina Lindič, zatem pa smo prisluhnili 
še deklamaciji Župančičeve pesmi 
Ciciban in čebela, ki jo je predstavi-
la Nika Pevec iz 1. b in deklamaci-
je Erženove pesmi Čebelica, ki jo 
je predstavila Saška Laura iz 7. b. 
Obe sta se pesmici v celoti naučili 
na pamet, kar je danes še posebej 
vredno pohvale. Sledil je zanimiv in 
prijazen nagovor g. Jožeta Horvata, 
predstavnika Čebelarskega društva 
Gorišnica, nato pa je ob harmon-
ikarski spremljavi Žige Vozliča iz 9. a 
glasno zadonel še Slakov Čebelar, ki 
ga je zapel mladinski pevski zbor pod 
vodstvom učitelja Aleša Pevca. Za 
to, da je kulturni program vključno s 
samo postrežbo zajtrka potekal glad-
ko in brez težav, je poskrbela učiteljica 
Mateja Matjašič Pevec, ki nas je tudi 
povabila k sodelovanju in nam razde-

Nagovor g. Jožeta Horvata

Postrežba zajtrka

Postrežba zajtrka

Saška Laura

OTROCI USTVARJAJO

Ida Rižnar, Zmajčki Inja Zorko, Zmajčki

lila naloge. Začetek tega šolskega 
dne je torej bil nekoliko drugačen in 
zanimiv. Želimo si, da bi tak začetek 
pouka imeli večkrat. OŠ
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Tudi naša šola je ZDRAVA ŠOLA
Mateja Matjašič Pevec, koordinatorka Zdrave šole na OŠ Gorišnica

Z veseljem sporočamo, da se je tudi 
naša šola pridružila Slovenski mreži 
zdravih šol, ki je ena izmed članic Ev-
ropske mreže zdravih šol (SHE mreže) 
že od leta 1993 in jo od vsega začetka 
koordinira Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ). 
Slovenska mreža zdravih šol obstaja 
že 25 let, z letošnjim letom pa se ji je 
poleg 34 drugih pridružila tudi naša 
šola. Gre za nacionalni projekt, ki  se 
odziva na probleme v zvezi z zdrav-
jem otrok in mladostnikov ter izvaja 
preizkušene programe za promocijo 
zdravja na telesnem, duševnem, so-
cialnem in okoljskem področju zdravja 
za učence, učitelje in starše.
Prvi projekt, s katerim smo zakoraka-
li na pot zdrave šole, je naravoslovni 
dan, poimenovan »Zdrava šola«, 
ki smo ga izpeljali v četrtek, 14. 11. 
2019. Pri izvedbi številnih dejavnosti, 

ki jih je tim Zdrave šole OŠ Gorišnica 
organiziral za 360 učencev naše šole, 
so nam poleg domačih učiteljev, ki so 
izpeljali delavnice joge in medosebnih 
odnosov pomagali tudi:
• gospodinje domačega Društva 

gospodinj Občine Gorišnica, ki so 
z našimi četrto- in petošolci prip-
ravljale slastne, domače mini pice 
in slanike, 

• ga. Marjetka Zupanič Černivec, ki je 
pod okriljem Športne zveze Občine 
Gorišnica učencem 5.–9. razreda 
predstavila pravilno uporabo naprav 
fitnesa na prostem,

• članice Mladinske zveze Brez izgov-
orov Slovenija, ki so sedmošolcem 
v delavnici Spletne face predstavile 
pasti sodobne tehnologije in spleta 
ter jih poučile o varni in zdravi rabi 
spleta,

• ga. Simona Lešnik Očko, ki 

je učence predmetne stopnje 
seznanila s pozitivnimi vrednotami 
današnjega časa in spregovorila o 
bontonu,

• predstavnici Centra za social-
no delo Ptuj, ki sta devetošolce v 
delavnicah postavili v različne vsa-
kodnevne situacije in težave, s kat-
erimi se spopadajo tako učenci, kot 
njihovi starši,

• Društvo za boljši svet, ki je za vse 
učence pripravilo gledališko preds-
tavo na temo zdrave samopodobe 
in življenjskega sloga z naslovom 
Ujeti se ne dam.

Vsem, ki ste s svojim znanjem in iz-
kušnjami pomagali pri izvedbi našega 
prvega naravoslovnega dne na temo 
Zdrave šole, se v imenu kolektiva OŠ 
Gorišnica iskreno zahvaljujem z željo, 
da se na poti naše Zdrave šole sreča-
mo še večkrat.

Delavnica CSD Ptuj

Prvošolci med pripravo sadnega prigrizka Predavanje o vrednotah in bontonu

Peka mini pic z gospodinjami

Delavnica Spletne face
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S svojimi spisi kar dvakrat prepričala ocenjevalce 
Mateja Matjašič Pevec, mentorica

Pozdravljeni,
sem Ela Žnidarič Tomažič. Le-
tošnje šolsko leto je zame polno 
presenečenj, saj sem proti priča-
kovanjem s svojim spisom uspela 
navdušiti ocenjevalce, ki so mi kot 
eni izmed boljših avtoric natečaja 
namenili nagrado. Ponjo sem šla 
kar sama v spremstvu babice, in 
to kar v Slovenj Gradec! 
Še bolj pa me je presenetil izjemen 
dosežek mojega spisa na temo 
žrtev prometnih nesreč, saj je bil 
prepoznan kot najboljši med kar 
233 izdelki. Rada bi se zahvalila 
mentorici Mateji Matjašič Pevec, ki 
me vedno »vleče naprej«. Čeprav 
sem na obe nagradi zelo ponos-
na, mi največ pomeni sam napre-
dek v mojem pisanju.

V današnjem vsakdanu, preplavl-
jenem z elektronskimi napravami, 
se na knjižnih policah nabira vse 
debelejša plast prahu. K sreči se 
v posameznih generacijah otrok 
naših učencev najdejo izjeme, ki 
z velikim veseljem še vedno brka-
jo po knjižnih policah, odpihne-
jo prah s knjige in se z največjih 
užitkom potopijo vanjo. Ne samo, 
da jo preberejo, s še večjim na-
vdušenjem vzamejo v roke zvezek 
in pisalo ali celo telefon, ki je med 
nekajurno vožnjo edina priročna 
stvar za zapisovanje, ter zapiše-
jo svoje razmišljanje, doživljanje 
ob prebrani knjigi ali pa preprosto 
pustijo domišljiji prosto pot in ust-
varijo povsem novo, lastno zgod-
bo.  Vsak njihov novejši izdelek 
nosi vedno večjo težo, saj je tako 
vsebinsko, kot tudi slogovno in 
jezikovno vse bolj dovršen. 
Učenci, ki v letošnjem šolskem letu 
obiskujejo izbirni predmet Literarni 
klub, pa tudi tisti, ki jim je literarno 
ustvarjanje v veselje, ustvarjajo lit-
erarne izdelke, s katerimi sodelu-
jemo na različnih literarnih nateča-
jih. Spisov in pesmic, ki so jih do 
sedaj ustvarili, je precej, zato smo 

se odločili, da tokrat izpostavimo 
sedmošolko Elo Žnidarič Tomažič, 
ki je v tem letu s svojimi literarnimi 
izdelki dokazala, da se vložen trud 
kmalu obrestuje, saj se je kar na 
dveh literarnih natečajih v svoji 
starostni kategoriji uspela uvrstiti v 
sam vrh.
Za domišljijski spis z naslovom 
Čebelji pik je na natečaju za izvir-
no otroško likovno in literarno delo 
ter fotografijo 2019, ki ga je or-
ganizirala Mestna občina Slovenj 
Gradec v sodelovanju s Koroško 
galerijo narodnih umetnosti, preje-
la nagrado, ki ji je bila podeljena 
na svečanem odprtju razstave in 
podelitvi nagrad, ki je potekala 24. 
10. 2019 v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti.
Izjemno uspešna pa je bila tudi 
na natečaju Življenje in zdravje ni 
rezervni del, katerega organiza-
tor je Javna agencija Republike 
Slovenija za varnost prometa, 
Sektor za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, saj je Elino lit-
erarno delo z naslovom Življenje in 
zdravje ni rezervni del v konkurenci 
233 prispelih del »z zanimivostjo, 
vsebino in vsekakor sporočilom« 

prepričal tričlansko strokovno 
komisijo in se uvrstil med tri na-
jboljše avtorje izdelkov v državi. 
Na njene izdelke, pa tudi na izdel-
ke vseh ostalih mladih literarnih 
ustvarjalcev sem izjemno ponos-
na. Verjamem, da jih bomo skupaj 
ustvarili še več in da bomo v pri-
hodnje objavili tudi prispevke os-
talih učencev, ki se prav tako, kot 
Ela, lahko s svojimi izdelki ponos-
no predstavijo.

OTROCI USTVARJAJO

Neža Bezjak, Zmajčki
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Bili smo na Dominkovi domačiji
Andreja Fekonja

Dominkova domačija je najstare-
jša obnovljena hiša v Sloveniji, 
zgrajena v panonskem slogu. Stoji 
v naselju Gorišnica ob cesti Ptuj–
Ormož. Zgrajena je bila okrog leta 
1700 in ima značilno obliko črke 
L. Stavba je lesena, »cimprana« 
ter krita s slamo.
Zaradi naštetih dejstev smo se 
v skupinah Oblački in Zmajč-
ki odločili za ogled Dominkove 
domačije in pogovor z gospo Ireno 
Trunk, ki nam je prijazno razkazala 
domačijo in nam približala čas, v 
katerem je kot zadnja stanovalka v 
tej hiši živela Dominkova Kata, kot 
so jo sovaščani radi klicali. Otroke 
je prevzela majhnost prostorov in 
črna kuhinja. Prav posebno za-
nimiv je bil zanje gospodarski del, 
v katerem je veliko starega orodja 
in pripomočkov za obdelovanje 
zemlje in košenje travnikov. Večina 
otrok je te predmete videla prvič. 
Otroci so se srečali tudi s starimi 
kmečkimi običaji, kot so »klopfan-
je« sončnic in česanje sirka. Med 
obiskom Dominkove domači-

je nas je obiskala gospa Slavica 
Vodušek, babica Mete Vodušek, 
ki nam je prinesla sok in še ve-
liko drugih dobrot, da smo se 
okrepčali ter se nato odpravili 
nazaj v vrtec. Gospa Irena nam je 
iz sirka naredila metlo, ki smo jo 
odnesli s seboj v vrtec. Počakali 
bomo na prvi sneg, da naredimo 
snežaka. Na glavo mu bomo pov-
eznili star lonec, v roko pa bo dobil 
metlo iz sirka.

Sanja Kesar in Katja Vajda

Pravljično ustvarjalne urice

Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in 
poslušaš čenčanje 
daljav in sveta iz bližine.
(Bina Štampe Žmavc)

Pravljice so pomemben del otrokovega odraščanja, zato 
so tudi v tem šolskem letu predšolskim skupinam na voljo 
pravljično-ustvarjalne urice, kamor jih ob ponedeljkih pri-
pelje in odpelje “pravljični avtobus”. Na letošnjih uvodnih 
uricah so si otroci sami okrasili svoje vozovnice, sedaj pa ob 
vsakem obisku dobijo tudi novo štampiljko. Otrokom vsak 
teden prebereva skrbno izbrano pravljico, nato pa skupaj, 
na temo prebrane pravljice, ustvarjamo z različnimi mate-
riali in tehnikami. Ustvarjalni del uric poveževa z različnimi 
področji dejavnosti v vrtcu – umetnost, družba, narava, 
matematika, gibanje in jezik. Poskrbiva, da s pripovedo-
vanjem krepiva otrokovo sposobnost poslušanja in kon-
centracijo, širiva njihov domišljijski svet in s tem ustvarjava 
temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost.  
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Petra Šegula in Aleksandra Sok

Obisk razstave malih živali v Ormožu

Kot že nekaj let zapored, smo se 
tudi v tem šolskem letu odločili 
za kratek izlet v Ormož. Ogledali 
smo si razstavo malih živali. Videli 
smo več vrst golobov, kokoši, pe-
teline, purane, kunce, skobčevke, 
nimfe in še posebej zanimivega 
velikega pajka ter kraljevega pi-
tona. Vse živali so imele tablice, 
na katerih je bila zapisana njihova 
posebnost. Nekateri otroci so lah-
ko naglas prebrali ime živali, sor-
to, poreklo itd. Največ časa smo 
posvetili kači, saj so jo lahko božali 
in ugotavljali, kakšna je na dotik. 
Zastavljali so veliko vprašanj, na 
katera jim je lastnik prijazno odgo-

varjal. Ugotovili smo, da svoj plen 
zaduši in ga drži brez sape, vse 
dokler nima več utripa. Prehran-
juje se z miškami in podganami. 
Imeli smo priložnost videti, kako 
kača zeha in pokaže zobe. Nekdo 
je postavil zanimivo vprašanje, ali 
kača diha in ali ima nos. Ugotovili 
smo, da diha z jezikom.
Naša pot se je nato nadaljevala na 
ormoški grad, kjer smo se večino-
ma zadrževali v grajskem parku. 
Imeli smo se priložnost igrati na 
posebnih igralih. Eno izmed njih je 
bil zagotovo zip-line. Polni vtisov 
smo se odpeljali proti vrtcu.

Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo
Ela Žnidarič Tomažič, 7. b

V torek, 22. 10. 2019, je naša 
šola ob podpori Občine Gorišnica 
tudi letos gostila prireditev Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se ve-
selijo, katere organizator je druž-
ba Radio–Tednik Ptuj, d.o.o. Na 
odru občinske kulturne dvorane v 
Gorišnici se je predstavilo 11 mla-
dih solo pevk in pevska skupina 
štirih deklet, ki je za razliko od os-
talih nastopajočih zapela ob glas-
beni spremljavi šolskega banda.  
Nastopajoči so se med seboj 
pomerili v dveh kategorijah. V 
mlajši kategoriji (od 1. do 5. razre-
da) se je po mnenju ocenjevalcev 
najbolje odrezala petošolka Lara 
Tušek, ki se je predstavila s pe-
smijo Boš znal naprej me ljubiti, ki 
jo v originalu pojeta Tjaša Hrovat in 
Uroš Steklasa. V starejši kategori-
ji (od 6. do 9. razreda) je zmagala 
Dora Šandor, ki se je predstavila 
z lastno skladbo Vizija, s katero 
se je odlično predstavila že na le-
tošnjem festivalu za mlade v San 
Remu, kjer je zasedla četrto mes-
to.
Vsi, ki smo tekmovali, smo se po-
trudili po svojih najboljših močeh 

z željo po zmagi. Ker pa se za-
vedamo, da morajo ocenjevalci 
izbrati samo enega pevca ali pe-
vko iz vsake kategorije, ki bo našo 
šolo zastopal v polfinalu, kljub 
končnemu rezultatu te prireditve 
nismo preveč razočarani in z ve-
seljem pojemo še naprej.
Lari in Dori, ki se bosta predstavi-
li v polfinalu, želimo vso srečo in 
stiskamo pesti, da se jima uspe 
uvrstiti tudi v finale. Srečno obe-
ma!

Otroci pojejo slovenske pesmi v Gorišnici

Tekmovalke druge starostne kategorije
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189 skupnih let dveh Marij
Monika Horvat

»Kol’ko kapljic tol’ko let, bog naj daj 
na svet živet,« tako se je sredi minule-
ga tedna pelo v lepo urejenem vaško-
gasilskem domu Mala vas v čast kar 
dvema domačinkama Mariji Roškar in 
Mariji Brlek, ki sta dopolnili zavidljivih 
90 let. 
Da so to tako lepi in redki jubileji, je na 
prijetnem dogodku poudaril predsed-
nik vaškega odbora Mala Vas Janez 
Ambrož. Segel je v roke slavljenka-
ma, jima v svojem in v županovem 
imenu čestital ter izročil darilo. Pošalil 
se je, da sta se te lepe starosti najbrž 
dočakali zato, ker sta skoraj sose-
di. Dobrega zdravja so jima zaželeli 
tudi drugi člani vaškega odbora ter 
vodstvo PGD Mala vas – predsednik 
Boštjan Domanjko jima je ob visokem 

jubileju izročil še gasilski plemenici. 
Skupaj z vaškimi pevkami in harmon-
ikarjem Lukom Matjašičem so zapeli 
in pričarali lepo vzdušje, slavljenkama 
pa zaželeli še, da bi čez deset let zop-
et dvignili kozarce.
Skromnost, delo in čim manj stresa
»Kdo je rekel, da ne bom šla, magari 
bi me nesli,« pa se je ob prihodu na 
prijetno srečanje, ki ga je pripravil 
tamkajšnji vaški odbor, pošalila 90-let-
na Marija Roškar, ki je kljub visokim 
letom še vedno čila, zdrava in bistrih 
misli. Kar stresala je datume in letnice 
ter povsem zbrano in razločno opisa-
la svojo življenjsko pot. Kot je pove-
dala, se  je rodila 16. marca 1929 v 
Gajevcih. Dom si je skupaj z možem 
zgradila v Mali vasi, v zakonu so se 

Spet je leto naokrog in spet je čas, da 
naredimo obračun za leto, ki odhaja in  
načrt za leto, ki prihaja. 
Naš pevski zbor je poleti zapustila 
zborovodkinja Sandra Kelemina Ple-
menič. Potrebno jo je bilo nadomes-
titi, vendar se zborovodji, sploh pa 
dobri, ne ponujajo kar tako pogosto, 
kot zelenjava na tržnici. Pa vendar je 
naši Lei uspelo, da ga je našla, zdaj 
tudi že “našega” Kevina Bezjaka, štu-
denta glasbe, ki je zborovskemu petju 
zapisan z dušo in telesom. 
Tako smo septembra začeli novo se-
zono. Ampak glej ga zlomka, Kevin 
ni bil prav zadovoljen z našim svo-
bodomiselnim načinom dela. Postavil 
je nova, strožja pravila in po treh 
mesecih skupnega dela je stanje tako, 
da smo v glavnem vsi zadovoljni, vaje 
so sicer naporne, vendar učinkovite in 
prepričani smo, da rezultati ne bodo 
izostali. 
Ena najbolj razveseljivih stvari, ki so 
se nam letos zgodile pa je ta, da smo 
dobili tri nove pevke. Zdaj čakamo 
samo še na to, da se okorajži tudi ka-
kšen moški…
Skupaj z novim zborovodjem smo do 
zdaj izvedli tri nastope:
najprej smo pomagali poročiti našega 
pevca Danijela, oktobra smo z našim 
petjem razveselili stanovalce Doma 
starejših občanov v Muretincih, no-
vembra pa smo zapeli na martinovan-
ju na gorišniški tržnici.
Trenutno se intenzivno pripravljamo 
na tradicionalni božični koncert, ki 
bo 26.12. v domači farni cerkvi, za 
naslednjo pomlad pa načrtujemo 
dva večja projekta: udeležbo na reviji 
pevskih zborov na Ptuju in letni kon-
cert pred zaključkom sezone. Vmes 
pa bomo kot vedno sodelovali pri 
občinskih in šolskih prireditvah in pro-
slavah.
V  novembru smo bili na intenzivnih 
vajah v CŠOD Planinka na Pohorju. 
Teh vaj se vsako leto še posebej ve-
selimo, saj kljub temu, da so izredno 
naporne, ponujajo tudi priložnost, da 
se skupaj poveselimo in da se naše 
prijateljske vezi vedno znova še bolj 
okrepijo. 
Zraven tega, da pridno delamo, smo 
si tudi letos vzeli čas za tradicionalni 
piknik v avgustu, skupaj praznuje-

mo rojstne dni, pred novim letom pa 
bomo,  kot vsako leto,  šli nekam, kjer 
bomo plesali in peli brez not iz vse-
ga srca in kolikor nam bodo glasilke 
dovolile.
In tako kot za vse ljudi na svetu tudi za 
naš  pevski zbor velja to, kar je modro 

Tamara Škrinjar

Me PZ Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica

napisal naš pesnik, Tone Pavček: 
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi 
in ko imaš nekoga rad.

Lepo nam je in radi se imamo….

Na poroki Nastop v Domu starejših občanov Muretinci

Martinovanje v GOrišniciNa vajah
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jima rodile tri hčere, danes je ponosna 
babica sedmim vnukom in prababica 
trem pravnukom. »Skromnost, delo 
in čim manj stresa,« to je po njenem 
mnenju recept za dolgo življenje. Kljub 
visoki starosti se nadvse dobro drži, 
sama poskrbi zase, pomaga v gospo-
dinjstvu, še vedno rada tudi bere, in to 
brez očal. 
Dobro se drži tudi Marija Brlek, ki 
se je rodila 11. septembra 1929 v 
Gradiščah v občini Cirkulane. Kot je 
povedala, je bilo njeno življenje težko: 
»Celo življenje sem morala fejst dela-
ti. S puto sem nosila vodo …« Danes 
uživa v zasluženem pokoju, dolga leta 
je namreč delala v Vinagovi kleti, kar 
tri leta se je na delovno mesto v Mari-
bor celo vozila s kolesom.  Danes si 
čas krajša z branjem, rada bere tudi 
naš časopis Štajerski tednik. Nje-
no največje veselje pa sta vnukinji in 
pravnuka. 

Slavljenki Marija Roškar in Marija Brlek v družbi predsednika vaškega odbora Mala vas Janeza 
Ambroža in članov odbora, predsednika PGD Mala vas Boštjana Domanjka in poveljnika Dejana 
Vaupotiča, vaških pevk in harmonikarja Luka Matjašiča. (Foto MH)

Spoštovane vaščanke in vaščani vasi 
Gajevci – Placerovci. Radi bi naniza-
li le nekaj dogodkov, ki so se odvijali 
v tem letu našega delovanja. V času 
božično-novoletnih praznikov smo 
naše električne drogove okrasili s 
svetlečimi okraski in s tem pričara-
li praznično vzdušje. Tudi letos smo 
priredili Božička. V predpustnem času 
smo se v sodelovanju z gasilskim 
društvom dobili v vaško gasilskem 
domu. Izdelovali smo duhe, s katerimi 
smo okrasili obe vasi. V spomladan-
skem času smo v sodelovanju z gasil-
skim društvom izvedli čistilno akcijo, 
poskrbeli za vaške otoke in posadili 
cvetje. Sodelovali smo na vaški olimpi-
jadi in zasedli zavidljivo skupno mesto. 
Nadalje aktivnosti tečejo v smeri šir-
itve zelo nevarnega odseka ceste od 
hišne številke 47 v naselju Gajevci do 
Placerovcev. Upamo, da se bo ta ne-
varen odsek ceste čim prej uredil. Po 
besedah župana Občine Gorišnice g. 
Jožefa Kokota je vsa dokumentacija v 
izdelavi. V teh dneh dokončujejo dve 
avtobusni postaji, ena je v Placerovcih 
pri g. Danilu Tomažiču, za kar mu 
iskrena hvala, da nam je odstopil 
prostor. Druga je v naselju Gajevcih 
pri družini Plošinjak  Vimer, tudi njim 
iskrena hvala za prostor. V tem trenut-
ku v sodelovanju z Občino Gorišni-
ca odpravljamo posledice poplav iz 

leta 2012, ki so še vedno prisotne v 
vaško gasilskem domu. Potrebno je 
bilo odstraniti poškodovane omete 
in na novo prepleskati. Ob tem pa v 
strahu zremo v nebo, da se katastrofa 
iz leta 2012 ne bi ponovila. Nedolgo 
nazaj nismo bili daleč od te naravne 
katastrofe, saj je voda poplavljala 
zemljišča v neposredni bližini in našim 
kmetom povzročala veliko škode. 
Menimo, da bomo v bodoče tej prob-
lematiki morali nameniti več pozorno-
sti. Nanizali smo le nekaj dogodkov, 

ki so se odvijali v tem letu. Za dobro 
sodelovanje se iskreno zahvaljujemo 
Občini Gorišnici, g. županu Jože-
fu Kokotu, delavcem občinske up-
rave, vsem svetnikom, vaščankam 
in vaščanom vasi Gajevci – Placerov-
ci in si želimo dobrega sodelovanja 
tudi v bodoče. Vsem občankam in 
občanom občine Gorišnice želimo 
blagoslovljene božične praznike, v 
novem letu 2020 pa zdravja in med-
sebojnega spoštovanja.

Sprehod skozi leto 2019
VO Gajevci Placerovci



26

ŠP
OR

T
VE

ST
I I

Z 
VA

SI

Ratko Matjašič, predsednik ŠZ Občine Gorišnica

Uspešni na javnih razpisih

Gorišnica se giblje

Fundacija za šport Republike Slo-
venije; Športna unija Slovenije in 
Sokolska zveza Slovenije so v 
Uradnem listu RS ter svojih splet-
nih straneh, objavile Javne razpise 
za sofinanciranje športnih dejav-
nosti, raziskovanja in razvoj špor-
ta ter založništva v športu v letu 
2019.
Na razpise se je prijavila tudi 
Športna zveza Občine Gorišni-
ca s svojimi projekti in programi  
za področje dejavnosti interesne 
športne vzgoje otrok in mladine, 
športne dejavnosti študentov in 
športne rekreacije in bila uspešna. 
Na razpis Fundacije za šport je 
Športna zveza Občine Gorišnica 
prijavila projekta »GORIŠNICA SE 
GIBLJE« in »POLETNE ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI«. Po izvedenem 
postopku v skladu z Pravilnikom 
o pogojih, merilih in postopku za 
razdelitev sredstev Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji je bilo odoloče-
no, da se v izbor programov, ki jih 
sofinancira fundacija uvrstita oba 
projekta.
V nadaljnjem postopku je Svet 
Fundacije za šport projekta na 
podlagi kazalcev, ki jih določa 
pravilnik ovrednotil ter za izvedbo 
projekta »GORIŠNICA SE GIBLJE« 
Športni zvezi Občine Gorišnica 
dodelil nepovratna sredstva v višini 
5.600,00 EUR, za izvedbo projek-
ta »POLETNE ŠPORTNE AKTIV-
NOSTI« pa nepovratna sredstva v 
višini 3.600,00 EUR.
Za dodeljena nepovratna sredstva 
je Športna zveza Občine Gorišnica 
z Fundacijo za šport konec mese-
ca avgusta podpisala pogodbi št. 
D3-19-252 in št. D4-19-388 o so-
financiranju športne dejavnosti.
Na razpis »SLOVENIJA V GIBAN-
JU 2019« Športne unije Slovenije 
je Športna zveza Občine Gorišnica 
prijavila projekta »GORIŠNICA SE 
GIBLJE« in »POLETNE ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI«. Po izvedenem 

postopku je bilo določeno, da se 
za izvedbo obeh projektov Šport-
ni zvezi Občine Gorišnica dodeli-
jo nepovratna sredstva v višini 
518,00 EUR.
Na razpis »AKTIVNO STARANJE 
2019« Športne unije Slovenije je 
Športna zveza Občine Gorišni-
ca prijavila program »JUTRAN-
JA TELOVADBA«. Po izvedenem 
postopku je bilo določeno, da 
se za izvedbo programa Športni 
zvezi Občine Gorišnica dodeli-
jo nepovratna sredstva v višini 
800,00 EUR.
Na razpis »VETER V LASEH 2019« 
Športne unije Slovenije je Športna 
zveza Občine Gorišnica prijavila 
program »GORIŠNIŠKI VETER V 
LASEH«. Po izvedenem postopku 
je bilo določeno, da se za izved-
bo programa Športni zvezi Občine 
Gorišnica dodelijo materialna 
sredstva v višini 1.800,00 EUR.
Na razpis »S ŠPORTOM JE 
ŽIVLJENJE LEPŠE« Sokolske 

zveze Slovenije je Športna zveza 
Občine Gorišnica prijavila pro-
gram »REKREATIVNE VADBE ZA 
ZDRAVJE«. Po izvedenem post-
opku je komisija za delitev sredstev 
ovrednotila program in določila, da 
se za izvedbo programa Športni 
zvezi Občine Gorišnica dodeli-
jo nepovratna sredstva v višini 
500,00 EUR.
Dodeljena nepovratna sredstva 
Športni zvezi Občine Gorišnica 
v skupni višini 13.200,00 EUR je 
Športna zveza Občine Gorišnica 
na podlagi javnega razpisa razde-
lila svojim članicam -  izvajalcem 
programov Športne zveze občine 
Gorišnica, razen dodeljenih ma-
terialnih sredstev, ki jih je Šport-
na zveza Občine Gorišnica do-
delila Osnovni šoli Gorišnica ter 
nepovratna sredstva iz razpisa 
»Aktivno staranje 2019« s katerimi 
je Športna zveza Občine Gorišni-
ca  vsem udeležencem jutranje 
telovadbe nabavila majice, termo 
flise in anorake.

Športna zveza Občine Gorišnica, 
ki združuje klube in društva na po-
dročju športa, glede na uspešno 
izvajanje rekreacije v preteklih letih 
tudi v letu 2019 organizira in izvaja 
športni program  »GORIŠNICA SE 
GIBLJE«, katerega izvedbo zaradi 
uspešnega kandidiranja na javnih 
razpisih omogočajo Fundacija za 
šport Republike Slovenije, Šport-
na unija Slovenije in Sokolska zve-
za Slovenije.
Osnovni namen organiziranja pro-
grama Gorišnica se giblje je do-
bra telesna pripravljenost občan-
ov Občine Gorišnica, hkrati pa 
rekreacija udeležencem ponuja 
tudi zabavo in sprostitev ter vedno 

nove izzive.
Namreč, redno gibanje in telesna 
vadba posameznika okrepijo tako 
telesno, kot mentalno, saj se med 
rekreiranjem v našem telesu odvi-
jajo številni procesi, ki vplivajo na 
razpoloženje in videz. Razvedrilo in 
sprostitev pa sta dva glavna razlo-
ga, zakaj se ukvarjamo z določeno 
rekreativno zvrstjo.
Dejavnosti, ki nas sproščajo in 
zaradi katerih se veliko lažje spo-
padamo z vsakodnevnim stresom, 
se prilagajajo potrebam sodobne-
ga človeka in se spreminjajo hkrati 
z modnimi trendi in napredkom 
tehnologije.
Tako udeleženci rekreacije lahko 

Ratko Matjašič, predsednik ŠZ Občine Gorišnica
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izbirajo med velikim številom ra-
zličnih športov, in sicer: 
• dvoranskim nogometom,
• košarko,
• odbojko,
• telovadbo za ženske,
• telovadbo za otroke,
• namiznim tenisom in
• jutranjo telovadbo.

Športni program Gorišnica se 
giblje se izvaja v Večnamens-
ki dvorani Gorišnica v obdobju 
od januarja do sredine aprila ter 
od oktobra do konca decembra,  
jutranja telovadba poteka skozi 
celo leto v jutranjih urah v vaseh 
Gorišnica, Zagojiči, Formin in 
Zamušani, medtem ko se nam-
izni tenis  izvaja v obdobju od no-
vembra do konec marca v Vaško 
gasilskem domu Moškanjci.
Dvoranski nogomet, košarka, 
odbojka, se izvajajo v veliki dvora-
ni, telovadba za ženske v dveh 
skupinah v mali dvorani in v eni 
skupini v veliki dvorani, otroška 
telovadba v mali dvorani, nam-
izni tenis v vaško gasilskem domu 
Moškanjci, jutranja telovadba za 

vaščane Gorišnice na občinskem 
trgu pred občino, za vaščane Za-
gojičev, Formina in Zamušanov 
pa pred vaško-gasilskimi domovi 
posamezne vasi.
Razvrstitev športnih aktivnosti se 
v posameznem tednu odvija po 
naslednjem urniku:
• vsak ponedeljek ob 20.30 uri 

dvoranski nogomet za občane 
Občine Gorišnica; 

• vsak torek ob 17.00 uri telovad-
ba za otroke do 4 let starosti ter 
ob 20.30 uri odbojka in košarka 
za občane Občine Gorišnica;

• vsako sredo ob 19.00 uri nam-
izni tenis in ob 20.30 uri dvorans-
ki nogomet za občane Občine 
Gorišnica;

• vsak četrtek ob 17.00 uri 
telovadba za otroke od 4 do 6 let 
starosti ter ob 20.30 uri odbojka 
in košarka za občane Občine 
Gorišnica;

• vsak torek in četrtek ob 18.30 
uri, 19.30 uri in 20.30 uri telovad-
ba za ženske,

• vsako jutro, razen nedelje, med 
8.00 uro in 9.30 uro jutranja 
telovadba 

Športnih aktivnosti v Občini 
Gorišnica se lahko udeležuje-
jo vsi občani in občanke Občine 
Gorišnica iz vseh starostnih sk-
upin. Program športnih dejavnosti 
je pripravljen tako, da  omogoča 
sodelovanje najširšemu krogu lju-
di, tako predšolskim otrokom, 
mladim kakor tudi odraslim in 
starejšim ne glede na spol. 
Pri izvedbi športnih aktivnosti 
sodeluje strokovni kader Športne 
zveze Občine Gorišnica iz članov 
športnih društev članic Športne 
zveze, saj njihova znanja in izkušn-
je zadostujejo za strokovno or-
ganizacijo in izvedbo posamezne 
športne dejavnosti. 
Z organiziranjem in izvajanjem 
športnih aktivnosti za občane 
Občine Gorišnica pa Športna zve-
za Občine Gorišnica uresničuje 
tudi enega od namenov delovanja, 
to je uveljavljanje in povečevanje 
števila športno aktivnih občanov. 
Da je temu tako, kaže naslednje:
• povprečno se rekreacije na 

teden udeleži 250 občanov in 
občank,

• rekreacija se izvaja v različnih kra-
jih (Gorišnici, Zagojičih, Forminu, 
Zamušanih in Moškanjcih),

• uvajajo se novi programi (nam-
izni tenis),

zato lahko rečemo, da smo na 
pravi poti in da se občani vse bolj 
zavedajo, da je športna aktiv-
nost, bodisi profesionalna, bodi-
si rekreativna, pomembna prvina 
kakovostnega življenja v vseh po-
javnih oblikah in okoljih in je prire-
jena vsem starostnim obdobjem 
življenja, saj njenim izvajalcem pri-
naša uspeh, zdravje in ne nazadn-
je tudi veliko veselja.
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Šola nogometa Gorišnica je v novo 
sezono vstopila s petimi selekci-
jami. V tekmovanjih pod okriljem 
MNZ Ptuj sodelujemo s selekci-
jami U 7, dvema selekcijama U 9, 
U 11 in selekcijo U 13. Selekcija 
U 15 tekmuje združeno z NŠ Ko-
rant iz Markovcev. Skupaj je v Šoli 
nogometa trenutno aktivnih nekaj 
več kot 90 otrok.
Mlajše selekcije, vse do selekcije 
U 13, tekmujejo zgolj za zabavo. 
Njihovi rezultati se nikjer ne beleži-
jo, kar je tudi pravilno, saj so v 
tem obdobju predvsem pomem-
bni druženje, igra in medsebojno 
sodelovanje. Omeniti je potrebno, 
da so vse selekcije prikazale zelo 
lep nogomet, poln lepih potez, 
golov in ne nazadnje tudi veliko 

bero zmag, katerih se kot pravi 
športniki tudi vsakič razveselijo.
Pri selekcijah U 13 in U 15 so re-
zultati že pomembni, saj se vod-
ita lestvica in statistika igralcev. 
Naša ekipa U 13, ki je v večini 
sestavljena iz eno leto mlajših no-
gometašev, se je odlično kosala 
z vsemi ekipami, še več, v osmih 
odigranih kolih so fantje zabeleži-
li sedem zmag in le en poraz ter 
tako kraljujejo na vrhu lestvice. Ve-
seli tudi dejstvo, da je kar pet naših 
nogometašev med prvimi desetimi 
strelci lige. V naši ekipi igra tudi 
Lara, ki je pomemben člen ekipe 
in je s svojo igro pridobila zaupanje 
in spoštovanje fantov.
Selekcija U 15, ki je združena z 
NŠ Korant, v jesenskem delu ni 

Borut Lindič

Mladi nogometaši zelo uspešni v jesenskem delu sezone

V začetku novembra se je končal 
jesenski del tekmovanja v 1. ligi 
MNZ Ptuj. Po koncu jesenskega 
dela prvenstva članska ekipa ŠD 
Gorišnica zaseda odlično drugo 
mesto z le dvema točkama zaos-
tanka za ekipo Skorbe. Naša eki-
pa je na desetih tekmah zabeležila 
7 zmag in tri poraze. Po osmem 
krogu prvenstva smo zasedali celo 

bila tako uspešna. Igra je slabša 
zaradi neuigranosti, vendar je 
glavni razlog gotovo slab pristop 
k igri in pomanjkanje samozav-
esti. Prepričani smo, da bodo v 
zimskem premoru naredili vse, da 
trend slabih iger spreobrnejo in 
tako spomladi prikažejo boljši no-
gomet.
Na koncu naj povabimo vse 
bralce, da naše delo in rezultate 
spremljajo na spletni strani www.
sngorisnica.si ali na FB strani Šole 
nogometa Gorišnica.
Vsi tisti otroci, ki bi se nam želeli 
pridružiti, nas lahko obiščete na 
treningih v Športni dvorani Gorišni-
ca, ali nam pišite na elektronski 
naslov: vodja@sngorisnica.si

ŠD Gorišnica po jesenskem delu tekmovanja MNZ Ptuj
Marko Lapornik

1. mesto, nato pa sta sledila dva 
zaporedna poraza in ekipa Skor-
be nas je na lestvici prehitela. Prej 
omenjena poraza sta posledica 
slabšega obiska treningov v zadn-
jem mesecu tekmovanja. Na žalost 
še na pomožnem igrišču vedno 
nimamo razsvetljave. Zaradi tega 
so treningi slabše obiskani, saj je 
termin le-teh odvisen od svetlobe. 

V Superligi in 1. MNZ Ptuj ligi smo 
edini s tem problemov, zato se z 
Občino in županom g. Kokotom 
išče rešitev, da se ta neprijetna 
pomanjkljivost v našem športnem 
parku odpravi. S tem bomo imeli 
v spomladanskem delu prvenst-
va enake pogoje za treninge, kot 
jih imajo ostali klubi na tem nivoju 
tekmovanja. Naš cilj je osvojitev 1. 
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Tabela lige »Veterani 35 Vzhod« MNZ Ptuj Tabela 1. MNZ Ptuj lige:

VO Gajevci Placerovci

Gašper naš ponos

Gašper Vesenjak – Veso, kot ga 
kličejo prijatelji – je ponos vsem 
vaščanom Gajevcev-Placerovcev. 
Kot mladinec  je najprej treniral no-
gomet, pozneje pa rokomet, kjer 
je bil zelo uspešen. Toda njegova 
želja je bila doseči še več, biti v 
ospredju. Pred tremi leti je začel 
trenirati tajski boks, KUNG FU 
KLUB, K-1. Pravi, da sta v tem 
športu pomembni disciplina in 
red. Njegov trener je Karl Šauper, 
ki ga spremlja na vseh tekmah. 
Po enem letu treninga je imel 1. 
dvoboj in zmagal. Iz borbe v borbo 
se nadgrajuje.
Naj omenimo uspehe, ki jih je 
dosegel v letošnjem letu.
23. in 24. marca 2019 je osvojil 
mednarodni turnir na Madžarskem. 
Kot edini predstavnik Slovenije na 
tem turnirju v disciplini K-1 v kate-
goriji 91 kg je zmagal in si prislužil 
šampionski pas mednarodnega 
prvaka organizacije WFC.
Aprila je pometel s konkurenco in 
osvojil evropski pokal v kickboxu 
Europen Open kot edini pred-
stavnik iz Slovenije.

Od 13. do 15. septembra 2019 je 
v Varaždinu potekal svetovni pokal 
WMAC World Games 2019 v bo-
rilnih veščinah, na katerem je tek-
movalo 500 tekmovalcev z vsega 
sveta. Gašper je bil odličen tretji, 
čeprav ni tekmoval v svoji kate-
goriji 85 kg, saj so ga organizatorji 
pomotoma registrirali v kategorijo 
90 kg, vendar je dokazal, da je kos 
tudi težjim nasprotnikom.
Ob podpori številnih domačih 
navijačev je 19. septembra v 
avstrijskem Weizu prišel do prve 
profesionalne zmage v K1.
»Vesenjak prestrašil tekmece in 
postal balkanski prvak,« je bilo 
zapisano v Štajerskem tedniku. To 
je bilo v Srebrenici, kjer je Gašper 
kot edini Slovenec pokazal svojo 
moč. Potekal je mednarodni turnir, 
ki je štel za prvenstvo Balkana v 
kung fu sanda borbah. Gašper je 
bil tudi izbran za najboljšega borca 
turnirja med člani.
Veso ima velike cilje, vendar jih 
zaenkrat še ne želi razkriti. Po 
napornih tekmah bo dva meseca 
treniral na Tajskem, ki je znana po 

borilnih veščinah, in si bo prido-
bil veliko izkušenj. Na Tajsko ga 
bo spremljal njegov trener Karl 
Šauper, ki ima veliko zaslug za 
Gašperjeve dosežke.
Gašper – Veso vedi, da smo vsi 
vaščani ponosni na tebe in tvoje 
dosežke. Na tvoji tekmovalni poti 
ti želimo še veliko uspehov.

mesta v 1. ligi MNZ Ptuj.
Omeniti velja tudi zavidljive rezul-
tate veteranske ekipe. Veterans-
ka ekipa ŠD Gorišnica nastopa 
v ligi »Veterani 35 Vzhod« MNZ 

Ptuj. V jesenskem delu tekmo-
vanja je naša veteranska ekipa 
odigrala osem tekem, na katerih 
je zabeležila 7 zmag in le en po-
raz. Minimalni poraz (1 : 2) smo 

zabeležili na gostovanju pri ekipi iz 
Podvincev, ki je bila v lanski sezoni 
celo druga na državnem turnirju 
veteranov.
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Po poletnem odmoru je članska ek-
ipa v drugi polovici avgusta pričela s 
treningi z namenom, da se čimbolj pri-
pravi na novo sezono. V pripravljalnem 
obdobju so odigrali prijateljske tekme 
z bližnjimi klubi iz Slovenije in sosednje 
Hrvaške, bili so tudi na  krajših skup-
nih pripravah v Istri. V telovadnici in na 
prostem so pustili veliko znoja in po-
skušali slediti navodilom in nalogam 
trenerja Siniše Radujkovića.
Z nestrpnostjo smo pričakovali prvo 
tekmo v 2.državni rokometni ligi, ven-
dar je ekipa RK Ajdovščina  zvečer 
pred dogodkom odpovedala prihod v 
Gorišnico. V oktobru so tako člani gos-
tovali v Logatcu in se veselili zmage. 
Nato smo v novembru odigrali tri 
tekme, ki so imele enak scenarij- skozi 
celo tekmo sta bili ekipi enakovredni, 
na koncu pa so tekmeci vknjižili toč-
ki in zmagali za 1 gol. Malo upanja na 
lepše čase je vlila tekma proti Arcont 
Radgona. V 2. državni rokometni ligi 
letos izstopata RK Sevnica na vrhu in 
RK Kronos pri dnu, ostale ekipe se lah-
ko merijo enakovredno in je izid tekme 
odvisen od dnevne forme in športne 
sreče. Na rokometnem portalu rokom-
et.net so ekipo  RD Moškanjci Gorišni-
ca imenovali »nesrečniki 2. lige«
V Večnamenski dvorani  se tekme čla-
nov snemajo in v živo prenašajo preko 
portala YouTube. Vsekakor je potreb-
no občutiti vzdušje v dvorani, zato lepo 
vabljeni. Letos bo odigrana še tekma 
proti ekipi RK Pomurja, žreb pokalne-
ga tekmovanja pa je določil prvoligaša 
RK Maribor Branik.
Z začetkom šolskega leta so s treningi 
začele tudi mlajše selekcije.
 Starejše deklice A prikazujejo odlične 

predstave  in so v igri za vrh vzhod-
nega dela Slovenije.
Starejši dečki A so na vsaki tekmi po-
kazali veliko želje in borbenosti, rezul-
tatsko so manj uspešni.
 Veliko obeta ekipa mlajših dečkov 
A, ki je pokazala veliko rokometnega 
znanja. Fantje in dekleta pridno trenira-
jo trikrat tedensko pod vodstvom tren-
erjev Darka Žnida–riča in Draga Ran-
fla, ki poučevanje otrok kombinirata s 
službenimi obveznostmi.
Najmlajši, ki spo–znavajo rokometno 
igro in se urijo v motoričnih spretnos-
tih, so aktivni ob ponedeljkih in sredah. 
Željnih gibanja in druženja je vedno 
več otrok - deklic in dečkov. V svet 
rokometne igre jih uvaja trenerka Ines 
Žnidarič.

Marta Tetičkovič Ranfl

Novice iz RD Moškanjci Gorišnica

Članska ekipa RD Moškanjci Gorišnica (foto: Stanko Šumenjak)

Starejši dečki A (foto: Stanko Šumenjak)

Mlajši dečki A (foto: Stanko Šumenjak) Starejše deklice A (foto: Stanko Šumenjak)
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Skupščina LAS Haloze

Skupščina Lokalne akcijske sk-
upine Haloze (LAS Haloze) se 
je sestala 25. 11. 2019 ob 17. 
uri v Kulturni dvorani v Gorišnici, 
med drugim tudi zato, ker je bilo 
potrebno izvesti redne volitve v 
organe LAS Haloze (predsedni-
ka, upravni in nadzorni odbor) in 
potrditi spremembe v Strategiji 
lokalnega razvoja za Lokalno ak-
cijsko skupino Haloze 2014–2020 
(Strategija). Skupščino sta vodila 
Jernej in Sonja Golc iz PRJ Halo, 
ki je vodilni partner LAS Haloze.
Zbrane sta nagovorila podžupan 
Občine Gorišnica, Jože Petek, ki 
je čestital LAS Haloze za odlično 
delo v preteklosti in zaželel vse 
dobro tudi naprej, in dosedanji 
predsednik, Franc Mlakar, ki se je 
zahvalil za do sedaj izkazano pod-
poro in dobro sodelovanje.
Vodilni partner je prisotnim pred-
stavil potrebne spremembe v 
Strategiji, ki so jih nato prisotni 
soglasno potrdili. Predstavljeno 
je bilo stanje na projektih, delo 
vodilnega partnerja, izvedba 5. 
slovenskega podeželskega parla-
menta in izvajanje Partnerstva za 
razvoj Haloz (po Uredbi o dopol-
nitvah Uredbe o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike »ob-
mejna problemska območja«). 
V naslednji točki dnevnega reda 
so bile izvedene volitve v organe 

LAS Haloze. Za predsednika sta 
kandidirala dva kandidata: Franc 
Mlakar iz ekonomskega sektorja 
in Slavka Grabrovec Junger iz za-
sebnega sektorja. 
Po izvedenih volitvah so bili v or-
gane LAS Haloze izvoljeni:
• Predsednik: Franc Mlakar
• Upravni odbor: iz javnega sek-

torja: Matic Šinkovec, Nina Hor-
vat, Evelin Makoter Jabločnik, 
iz ekonomskega sektorja: Jana 
Žerak, Franc Mlakar, Jožef 
Šmigoc, iz zasebnega sektorja: 
Stanislav Brodnjak, Edvard Ho-
jnik, Gorazd Šeruga.

• Nadzorni odbor: iz javnega 
sektorja Miran Krajnc (nado-
mestni član Simona Bauman), 
iz ekonomskega sektorja Stan-

ko Dernikovič (nadomestni član 
Mateja Težak), iz zasebnega 
sektorja Ivan Božičko (nado-
mestni član Anton Bratušek).

Informacije o aktualnih javnih 
pozivih in vse ostalo povezano 
z LAS Haloze so na razpolago 
pri vodilnem partnerju PRJ Halo, 
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, tel. 
02 795 32 00 in na njihovi spletni 
strani: https://www.haloze.org/ .

OTROCI USTVARJAJO

Rok Petrovič, 7. b Urban Valenko, 2. b
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25. novembra je bilo na Dominkovi 
domačiji tradicionalno druženje, veza-
no na običaj praznovanja godovnega 
dne sv. Katarine.
Po podatkih proste enciklopedi-
je Wikipedije je na ta dan v Sloveniji 
godovni dan praznovalo več kot 8000 
nosilk imena Katarina.
Med vsemi ženskimi imeni je v Slo-
veniji ime Katarina po pogostosti up-
orabe uvrščeno na 20. mesto.
Čeprav med obiskovalci veselega 
praznovanja ni bilo 20 Katarin iz naše 
občine, smo organizatorji veseli, da 
so naši predhodniki uvedi tradici-
jo Katrejinega prav na Dominkovi 
domačiji, kjer je zadnja prebivalka te 
domačije s ponosom nosila ime svo-
je zavetnice sv. Katarine. Katarina 
Nemec, Dominkova Kata, je v tem 
kulturnem spomeniku živela do leta 
1990 in dočakala zavidljivih 96 let. 
Za čas njenega življenja ni bilo v 
navadi, kot je povedala ga. Irena 
Trunk, odgovorna za vodene oglede 
Dominkove domačije pri Občini 
Gorišnica, da bi ljudje praznovali ro-
jstne dneve. Praznovali so godove in 
osebna imena so bila tesno poveza-
na s svetniki, ki so godovali na dan 
otrokovega rojstva. 
Praznovanje je bilo zelo skromno. 
Otrokom so po navadi skuhali najl-
jubšo jed, za odrasle pa so na pred-
večer praznika vaščani pripravili lar-
mo – glasno ropotanje zbranih, ki so s 
seboj pripeljali vaškega harmonikarja.
Da bi se čim bolj približali tradiciji 
praznovanja nekoč, smo organizator-
ji k sodelovanju povabili obe kulturni 
društvi v občini – Društvo gospodinj 
in Društvo upokojencev.
Tako so člani Kulturnega društva 
Odpev, ki v Mali vasi deluje že 19 
let in izvaja izvirno ljudsko glasbo s 
petjem, ubrano, s petjem in bese-
do voščili Dominkovi Kati, ki jo je za 
to priložnost igrala Darinka Žnidarič, 
članica Prosvetnega društva Ruda 
Sever Gorišnica.
Igralka Kata je obiskovalce povabi-
la v hišo, za pogostitev vseh, ki so ji 
prišli voščit, pa so poskrbele članice 
Društva gospodinj in člani Društva 
upokojencev, ki tudi sicer skrbijo, da 
okolica Dominkove hiše obiskovalca 
prepriča, da je vstopil v neki drug čas, 

s tipičnim panonskim vodnjakom, 
brajdami, svinjakom, čebelnjakom, 
kritim s slamo, koruznjakom in skrbno 
obdelano njivico.
Vsem slavljenkam je vesel god voščil 
tudi podžupan Občine Gorišnica g. 
Jože Petek.
Prisotnim slavljenkam smo voščili z 
rdečimi nageljčki,
Katarini Nemec pa položili cvetje na 
njeno gomilo.
Kot se spodobi za pravo praznovanje, 
se je harmonika Kondrada Kostanjev-
ca, vodja kulturnega društva Odpev in 
dobitnika letošnjega naziva naj ljudski 
godec leta 2019, slišala tudi v noč.
Ob pripovedovanju vseh treh vodičk 

na Dominkovi domačiji – Fride Zorli, 
Anice Toplak in Irene Trunk – smo tudi 
mi uživali v našem muzeju na pros-
tem.
Da bodo spomini na letošnje praz-
novanje shranjeni, sta poskrbeli eki-
pi SIP TV in Radia Tednik Ptuj. Svoj 
prispevek so dodali tudi domači gasil-
ci in nekateri še prav posebej zaslužni 
vaščani.
Iskrena hvala vsem, ki ste s svojo 
prisotnostjo soustvarili veselo vzduš-
je, predvsem najmlajšim, ki so ob iz-
virni ljudski glasbi sproščeno zaplesali 
in bodo vesel spomin na prireditev iz 
otroštva zagotovo nekoč posredovali 
svojim potomcem.

Borut Kolar, predsednik VO Gorišnica

Katrejino na Dominkovi domačiji
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KD ODPEV Mala vas je v nedel-
jo, 20. 10. 2019, v vaški dvorani 
Muretinci organiziralo Meddržavni 
koncert Ljudskih viž, pesmi in folk-
lore. Na začetku koncerta je pred-
sednik KD pozdravil goste, nas-
topajoče in obiskovalce. Raznolik 
koncert je zelo dobro povezovala 
novinarka Karolina Putarek. Nas-
topili so številni godci in pevci 
iz širše Slovenije, Ljudski godci 
TRIO Vetrnica, svetovni prvak na 
diatonični harmoniki Robert Got-
er, folklorna skupina upokojenk 
Zveze Slovencev na Madžarskem, 
bobnarke afriške glasbe iz Mari-
bora, Potepuhi, Halogna Cirku-
lane, pevke DU Muretinci, pevke 
DPD Svoboda Ptuj, Lludske pe-
vke iz Telč in ljudske pevke iz Ha-

jdine. Ljudski pevci in KD Odpev 
že vrsto let na kulturnem področju 
sodelujemo s folklorno skupino 
iz Madžarske in Zvezo zamejskih 
Slovencev. V letu 2018 je bila pod-
pisana listina prijateljstva in zave-
za o dolgoročnem sodelovanju. S 
tem KD Odpev ustvarja vse pogo-
je za ohranitev slovenskega jezi-
ka, ohranitev kulturne dediščine, 
ljudskega izročila in identitete pri 
zamejskih Slovencih.
Največji aplavz gledalcev je s svo-
jim humorističnim nastopom na 
koncertu nedvomno požel Robert 
Goter, ki je svetovni prvak na dia-
tonični harmoniki. Prikazal je, kaj 
vse in kako se da zaigrati na har-
moniko in v kakšnih položajih. Tudi 
ostale skupine nastopajočih so se 

na nastopih odrezale odlično, kar 
se je kazalo v zadovoljstvu gledal-
cev in poslušalcev. 
V zadnji točki programa so nasto-
pili ljudski godci Trio vetrnica. Med 
njimi tudi Konrad Kostanjevec, ki 
je prejel naziv ljudskega godca 
2019. Povečano sliko s podelitve 
v Ljubečni mu je izročil svetnik 
Černezl iz Muretinc, ki je navzoče 
pozdravil tudi v imenu Občine. V 
imenu madžarske folklore je pris-
otne pozdravila sekretarka Zveze 
Slovencev na Madžarskem. 
Na koncu prireditve so vsi nas-
topajoči z gosti zapeli skupno 
pesem »Gremo na Štajersko«. 
Prireditev so finančno podprli:
glavna sponzorja Občina Gorišnica 
in Urad RS za Zamejske Slovence 
po svetu, medijski sponzor Radio 
Tednik Ptuj in ostali sponzorji Ko-
Trans d.o.o. Muretinci, proizvodnja 
Alpen harmonike Ptuj, Lorbek Mi-
ran, Babošek Branko in Reklamni 
atelje Babošek. Po več kot dveur-
nem meddržavnem koncertu so 
bila podeljena priznanja sponzor-
jem in zahvale nastopajočim.
Namen in želja KD Odpev s sekci-
jami pa bo ostal še naprej ohran-
jati ljudsko izročilo, kulturno ded-
iščino in po vsej  Sloveniji in tujini 
predstavljati KD Odpev Mala vas, 
Občino Gorišnica, ZKD Slovenije, 
Ministrstvo za kulturo RS, Urad 
Vlade RS za zamejce doma in po 
svetu ter ZLTS. 

Konrad Kostanjevec, predsednik KD Odpev

V Muretincih meddržavni koncert ljudskih viž, pesmi in folklore
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Kristalizacija medu

Med je zelo cenjeno živilo in sladi-
lo. V največji meri ga sestavlja-
ta enostavna sladkorja fruktoza 
in glukoza, v manjši meri pa tudi 
saharoza. Poleg sladkorjev med 
vsebuje še vodo, različne kisline, 
encime, aromatične snovi in os-
tale spojine, ki so koristne za de-
lovanje človeškega organizma. 
Zaradi velike vsebnosti enostavnih 
sladkorjev, ki jih naše telo lažje iz-
koristi, in ostalih bioaktivnih snovi 
je med veliko bolj cenjeno sladilo 
v primerjavi z navadnim, belim, 
konzumnim sladkorjem, ki ga ses-
tavlja le saharoza. Velikokrat se 
zgodi, da nam med, še preden ga 
porabimo, kristalizira v kozarcu. 
To pomeni, da se iz tekočega, vis-
koznega stanja spremeni v trdno 
v obliki drobnih kristalčkov. Žal 
še zmeraj veliko ljudi misli, da je 
kristaliziran med pokvarjen. Ven-
dar temu ni tako. Kristalizacija 
medu je popolnoma naraven po-
jav, ki ne vpliva na kakovost medu 
in ne povzroča nobenih kemijskih 
sprememb v medu. V kolikor med 
kristalizira ste lahko prepričani, 
da ste kupili naraven, kakovosten 
med, ki so ga pridelale čebele. Do 
pojava kristalizacije medu pride 
pri vseh vrstah medu. Hitrost po-
java kristalizacije pa je odvisna od 
vrste medu in razmerja sladkorjev 
v njem. Tako med, ki ima več-
jo vsebnost fruktoze, ki je v vodi 
dobro topna, kristalizira počasne-
je (npr. akacijev, kostanjev med), 
medtem ko je kristalizacije hitre-
jša pri medu, ki vsebuje več glu-
koze, ki v vodi ni dobro topna (npr. 
cvetlični med). Kristaliziran med je 
v primerjavi s tekočim tudi za ka-
kšen odtenek svetlejše barve. 
Značilna lastnost medu je, da 
kristalizira. V preteklosti so ga 
imenovali tudi STRD. 
Poleg vsebnosti in razmerja slad-
korjev v medu na hitrost kristal-
izacije vplivajo tudi temperatura in 
čas skladiščenja medu, vsebnost 
vode v medu in prisotnost kristal-

izacijskih jeder. Kristalizacijo medu 
pospešuje shranjevanje medu na 
temperaturi med 10 in 18 °C, nižje 
temperature shranjevanja pa pro-
ces kristalizacije upočasnijo. Rav-
no tako med, ki vsebuje manjšo 
vsebnost vode kristalizira hitreje 
v primerjavi z medom, ki vsebuje 
več vode. Velikokrat se lahko zgo-
di tudi, da med kristalizira nepravil-
no. Govorimo sicer o napakah 
kristalizacije, vendar le te na samo 
kakovost medu v največjem šte-
vilu primerov nimajo prevelikega 
vpliva. Če imate doma v kozarcu 
kristaliziran med in so se po 
kozarcu pojavile bele lise, nikar ne 
bodite zaskrbljeni. Takšna kristal-
izacija nastane v medu, ki ima 
zelo nizko vsebnost vode. Med 
kristalizacijska jedra se ujame zrak 

in površina postane bele barve 
(pojavu belih lis pravimo »cvet«). 
Pojav »cveta« velja za znamenje 
kakovostnega medu, saj gre za 
med z zelo nizko vsebnostjo vode. 
Včasih se kristalizacija medu poja-
vi tudi v obliki razslojevanja. Nevar-
nost razslojevanja je predvsem pri 
medu, ki vsebuje visoko vsebnost 
vode (več kot 18 %), saj spodn-
ji del medu kristalizira, zgornji pa 
ostane tekoč. V tekočem delu je 
tako povečana vsebnost vode, 
kar predstavlja idealno okolje za 
razvoj kvasovk, ki lahko povzročijo 
fermentacijo medu. 
Za domačo uporabo medu se pri-
poroča, da  ga utekočinite v vodni 
kopeli na največ 40 °C. Če je tem-
peratura utekočinjanja previsoka 
se v medu poškodujejo ali celo 

Nataša Lilek, ČZSSvetovalka za zagotavljanje varne hrane

Kristaliziran med

Pestrost slovenskega medu
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Dom upokojencev Ptuj vabi na redna mesečna srečanja ALZHEIMER CAFE, 
namenjena obolelim,
njihovim svojcem in ostalim, ki se kakorkoli (doma, v službi, lokalni skupno-
sti) srečujete z demenco. Na pogovore o tej bolezni bomo povabili strokovn-
jake s tega področja in ljudi, ki želijo pripovedovati o svojih izkušnjah in na 
tak način pomagati tistim, ki se prvič soočajo z boleznijo.
Srečanja so:

• V ENOTI PTUJ vsak zadnji torek v mesecu ob 16.00 na D1.
• V ENOTI MURETINCI vsak prvi četrtek v mesecu ob 16.00 v pavil-

jonu. 
• V ENOTI KIDRIČEVO vsak drugi torek v mesecu ob 16.00 v pavil-

jonu .

Alzheimer Cafe je druženje, namenjeno svojcem oseb z demenco. Svojci v 
sproščenem vzdušju pridobivajo informacije o poteku bolezni ter o predvid-
enih in nepredvidenih težavah, povezanih z le-to. 
Vabljene so tudi osebe z demenco, ki se v takem okolju še počutijo udobno. 
Na Alzheimer Cafejih so prisotni strokovnjaki za demenco, prostovoljci, ki 
zbranim nudijo možnost pogovora, razbremenjevanje stisk in medsebojno 
podporo. 
Svojci najprej prisluhnejo predavanju o demenci, v nadaljevanju imajo 
možnost pridobiti odgovore strokovnjakov, na koncu sledi sproščen pogovor 
in izmenjava izkušenj. Vzporedno se informirajo o oblikah pomoči v skupno-
sti. Alzheimer Europe priporoča, da se Alzheimer Cafeji organizirajo na javnih 
mestih v kavarnah, knjižnicah, bistrojih, tako v mestnih središčih kot tudi v 
manjših krajih. 
Alzheimer Cafeji prispevajo k destigmatizaciji bolezni in socialni vključenosti 
tako svojcev kot tudi oseb z demenco. Svojci so ob skrbi za osebo z demen-
co izpostavljeni hudim fizičnim, psihičnim, čustvenim, finančnim in drugim 
obremenitvam, zato pogosto izgorevajo in se znajdejo v številnih stiskah. V 
kolikor so o bolezni primerno informirani, lažje zdržijo bremena, ki jih sprem-
ljajo skozi dolga leta življenja ob osebi z demenco, obenem pa bolje poskrbijo 
tako zanjo kot sami zase.
Demenca je bolezen tako kot druge, ni je treba skrivati in se je sramovati.
VSTOP  PROST!

Prijazno vabljeni!

Vabilo

ALZHEIMER CAFE

uničijo toplotno občutljive ses-
tavine kot so encimi, hormoni in 
toplotno občutljivi vitamini. Biološ-
ka vrednost medu je tako izgublje-
na in postane uporaben zgolj kot 
sladilo brez dodane vrednosti. 
Da ohranite biološko vrednost 
medu ga nikoli ne dajte v prevroč 
čaj. 
Med pa ni uporaben le kot namaz 
na kruhu in sladilo v različnih 
napitkih ampak se lahko uporablja 
pri pripravi tako zelenjavnih kot 
mesnih jedi, za pripravo različnih 
marinad in pekarskih ter mlečnih 
izdelkov. Med je slajši od sladkor-
ja, zato se ga v receptih dodaja 
manj kot navadnega sladkorja, 
jedem pa podari bogato aro-
mo. Priporočljivo je, da ga jedem 
dodajamo, tam kjer je mogoče, po 
toplotni obdelavi oz. uporabimo 
nižje temperature peke. 
Različne recepte za pripravo jedi iz 
medu najdete v elektronski knjižici 
Jedi z medom od tu in tam, ki je 
dosegljiva na spletni strani http://
www.czs.si.
V kolikor je med ustrezno sk-
ladiščen je njegov rok uporabe 
zelo dolg. Priporoča se uživan-
je medu iz lokalnega, domačega 
okolja, saj ima takšen med za nas 
večjo biološko vrednost. S kristal-
iziranim medom ni popolnoma 
nič narobe, in naj vas kristalizaci-
ja medu ne odvrne pri pokušanju 
in spoznavanju pestrosti okusov 
slovenskega medu.

Kristaliziran med – »cvet«
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Igor Belšak pomočnik komandirja in Marjan Vrtič vodja policijskega okoliša.

Veseli december naj ostane veseli december

Smo že v zadnjem mesecu leta 
2019, ko lahko ocenjujemo us-
pešnost celotnega leta. Vendar se 
moramo v prvi vrsti osredotočiti 
na sebe in bližnje ter si ustvariti 
vzdušje, ki si ga želimo. Vsakod-
nevne težave in problemi se pre-
pletajo s prijetnimi stvarmi, ki jih 
moramo združiti in se prebiti skozi 
prizmo našega življenja. Da bo 
vse potekalo vsaj približno tako, 
kot si želimo, je tu policija, ki želi 
preprečiti in opozoriti na najhujše 
dogodke in pojave, ki bi slabo 
vplivali na vse nas. Vsakodnevna 
opozorila, preventivna dejavnost, 
objave, napotila in tudi represivni 
ukrepi, ki jih izvaja policija, bi bila 
nepotrebna, če bi se vsak zave-
dal, kaj je prav in kaj narobe in ne 
bi škodoval drugemu ter povzročal 
bolečine, škode ali celo ogrožal 
življenj. Res je ritem tega življenja 
tako hiter, da mu včasih ne more-
mo slediti, vendar je potrebno 
včasih zajeti sapo in se zamisliti, 
preden storimo kaj napačnega. 

Ponovno vse občane in občanke 
opozarjamo, da je v veselem de-
cembru veliko dogodkov s pro-
slavljanjem in zabavo ter se zber-
emo v večjem številu. Nekateri 
veselje in navdušenje pokažejo s 
preveč popitega alkohola, kar la-
hko posledično pripelje do kršitev 
javnega reda in miru, vandalizma, 
kršitev cestno-prometnih pred-
pisov, storitev kaznivih dejanj ali 
drugih negativnih deviantnih de-
janj, kjer mora ukrepati policija. 

Zato vam za ta zimski čas podaja-
mo nekaj nasvetov. 

1. NE MEČI PETARD, OBDRŽI 
VSE PRSTE
Ne meči petard! Če se tej izkušn-
ji ne moreš upreti, pirotehnične 
izdelke uporabljaj tako, da to dru-
gih ne moti in ne ogroža. Mnogim 
državljanom in živalim je namreč 

uporaba pirotehničnih izdelkov 
neprijetna in jim vzbuja strah, nela-
godje in občutek nevarnosti.
Uporaba pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1, katerih glavni učinek 
je pok, je dovoljena le od 26. de-
cembra do 2. januarja. Tudi takrat 
teh izdelkov ni dovoljeno upo-
rabljati v strnjenih stanovanjskih 
naseljih, v zgradbah in vseh zapr-
tih prostorih, v bližini bolnišnic, v 
prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih 
potekajo javna zbiranja. V stano-
vanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati 
le ognjemetne izdelke kategorije 
1, ki so namenjeni takšni uporabi. 
Izdelki so v ta namen tudi označe-
ni. Mladoletnikom do 14. oziroma 
16. leta starosti je dovoljeno up-
orabljati pirotehnične izdelke kat-
egorij 1 in 2 le pod nadzorstvom 
staršev ali skrbnikov.
Prepovedane so predelava, up-
oraba v drugih predmetih, lastna 
izdelava in preprodaja piroteh-
ničnih izdelkov. Pri policiji ugotavl-
jamo, da je največ poškodb pri 
prepovedani uporabi izdelkov in 
uporabi pirotehničnih izdelkov, ki 
niso bili kupljeni v prodajalnah z 
dovoljenjem pristojnega organa 
oz. so bili kupljeni na črnem trgu. 
Policisti bodo dosledno ukrepali 
proti vsem, ki bodo kršili določbe 
o uporabi pirotehničnih izdelkov.

2. PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V 
ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI:
hitrost vozila zmanjšajmo in jo 
prilagodimo razmeram ter stanju 
vozišča, 
povečajmo varnostno razdaljo 
med našim vozilom in vozilom, ki 
vozi pred nami, 
zavirajmo narahlo in po potrebi 
postopno, z večkratnim pritiskom 
na stopalko, 
ne spreminjajmo smeri vožnje 
sunkovito, saj lahko vsako tako 
ravnanje povzroči zanašanje vo-

zila; podobno velja tudi za sunko-
vito speljevanje, zelo pomembna 
je izbira pravilnega prestavnega 
razmerja, ker lahko premajhna 
moč na pogonskih kolesih zmanjša 
učinkovitost vodenja vozila in one-
mogoči potrebne popravke smeri 
vožnje, prevelika pa povzroči zdrs 
pogonskih koles in zanašanje vo-
zila, vozimo čim bolj enakomerno, 
brez premočnega pospeševanja 
ali zmanjševanja hitrosti, posebej 
bodimo pozorni na izpostavljene 
dele ceste, kjer se pogosteje po-
javlja poledica, računajmo na daljši 
čas potovanja, zato se od doma 
odpravimo prej kot običajno, med 
vožnjo bodimo zbrani, predvsem 
pa strpni do drugih udeležencev v 
prometu; v takih razmerah so še 
posebej pomembni vozniška kul-
tura, etika in solidarnost. 
     
3. BODI PREVIDEN – NASVE-
TI PEŠCEM ZA VARNEJŠO 
UDELEŽBO V PROMETU
Pešci so med najbolj ogroženimi 
prometnimi udeleženci. V polici-
ji ugotavljamo, da so pogosto 
žrtve nesreč zaradi neustreznega 
ravnanja voznikov motornih vo-
zil (kadar vozijo z neprilagojeno 
hitrostjo, pod vplivom alkohola, 
preblizu desnemu robu vozišča, 
vozijo z neočiščenimi ali zarošen-
imi stekli na vozilu ipd.). Veliko 
nesreč se zgodi tudi zaradi napak 
ali neustreznega ravnanja pešcev, 
kot so prečkanje vozišča preden 
se prepriča, če je dovolj varno, ni 
označen z odsevnim telesom oz. 
kresničko ali drugim odsevnikom. 
Pogosteje so pešci v prometnih 
nesrečah udeleženi v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so vremen-
ske razmere neugodne (megla, 
dež), svetli del dneva pa je krajši. 
Zlasti starejši so večkrat žrtve pro-
metnih nesreč zaradi svojih na-
pak, ali ker kršijo cestnoprometne 
predpise.
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Pešci:
poskrbite, da boste v prometu vid-
ni; nosite svetla oblačila in pred-
mete, ki izboljšajo vidnost pešcev 
(odsevne trakove, brezrokavnike, 
kresničke ...), 
upoštevajte prometne predpise, 
prečkajte cesto na označenih pre-
hodih za pešce, 
hodite po pločnikih (če obstajajo) 
oz. ob levem robu vozišča v smeri 
hoje, 
poskusite predvideti ravnanje dru-
gih udeležencev v prometu. 

Vozniki:
upoštevajte, da so na cestah tudi 
pešci, odstopite jim prednost, 
hitrost prilagodite razmeram in 
dosledno upoštevajte omejitve, 
na območjih, kjer se običajno za-
držujejo pešci, vozite še posebej 
previdno (pred šolami, v naseljih), 
izven naselij vozite po sredi-
ni voznega pasu, da zmanjšate 
možnost trka s pešcem, ki hodi 
ob vozišču. 

4. ALKOHOL UBIJA, NA-
JVEČKRAT NEDOLŽNE
Delež prometnih nesreč, ki jih 
zakrivijo pijani vozniki, predstavl-
ja zelo velik odstotni delež vseh 
povzročiteljev prometnih nesreč. 
Zaskrbljujoče je, da več kot peti-
na voznikov, ki povzročijo smrt-
no prometno nesrečo, vozi pod 
vplivom alkohola.

Nasveti voznikom:
vozite le trezni! Če boste uživa-
li alkoholne pijače (ne glede na 
zaužito količino), se ne odločite za 
vožnjo v cestnem prometu.   

Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, 
ki alkoholnih pijač ni užival, ali upo-
rabite javna prevozna sredstva. 
Dosledno upoštevajte tudi dru-
ga cestnoprometna pravila, še 
zlasti pravila o hitrosti, prednosti, 
prehitevanju, uporabi varnostnih 
pasov in mobilnih telefonov ter 
varnostni razdalji. 

Sankcije za vožnjo pod vplivom 
alkohola
Prisotnost alkohola v izdihanem 
zraku pokažejo indikatorji alko-
hola. Sankcije za vožnjo pod 
vplivom alkohola po Zakonu o 
pravilih cestnega prometa so glo-
ba, kazenske točke, prepoved 
vožnje motornega vozila, začasen 
odvzem vozniškega dovoljenja in 
tudi pridržanje voznika.

5. NASVETI LASTNIKOM GOS-
TINSKIH LOKALOV
Vsem organizatorjem javnih 
prireditev in lastnikom gostinskih 
lokalov priporočamo pazljivost pri 
točenju alkoholnih pijač in spošto-
vanje določb Zakona o omejevan-
ju porabe alkohola, saj so med go-
sti tudi vozniki, ki bodo po odhodu 
iz lokala udeleženi v cestnem pro-
metu. Ne točite alkoholnih pijač 
mladoletnim, tistim, ki so že pod 
vplivom alkohola, še posebej pa 
tistim, za katere veste, da bodo 
zatem sedli v vozila.

6. PRIPOROČILA ZA ČAS MED 
BOŽINO-NOVOLETNIMI PRAZ-
NIKI
Praznični dnevi lahko prinesejo 
tudi neljube dogodke, kot so vlomi 
v stanovanja, hiše ali vozila, tat-

vine vozil, drzne tatvine, ropi ipd. 
Da bi se jim izognili, lahko veliko 
naredimo že sami, predvsem s 
preventivnim ravnanjem. Kar se 
da zmanjšajmo priložnosti za iz-
vršitev kaznivih dejanj in zavaruj-
mo svojo lastnino.
V stanovanjih in stanovanjskih 
hišah ob odhodu od doma:
zaklenite vrata in zaprite okna, 
vklopite alarmno napravo, ključev 
ne puščajte na skritih mestih, kot 
so nabiralniki, predpražniki, lonč-
ki za rože ipd., doma ne puščajte 
dragocenosti in denarja, o svoji 
odsotnosti ne puščajte sporočil, 
dogovorite se s sosedi ali prijatelji, 
da vam praznijo nabiralnik, pove-
jte jim, kako ste dosegljivi,
doma parkirana vozila zaklenite 
ter ključe in dokumente shranite 
na varnem mestu (tudi rezervne 
ključe), ne puščajte orodja ali dru-
gih priročnih sredstev v okolici 
hiše, ne pozabite zapreti plina in 
vode ter izklopiti elektrike, pred-
vsem na aparatih.

Če ostanete doma:
zaklepajte vrata, ne odpirajte vrat 
neznancem, varnostno verižico 
pa imejte vedno zataknjeno, še 
zlasti, če ste sami, uporabljajte 
domofone in video domofone ter 
kukala na vhodih.

 
Kolektiv Policijske postaje 
Gorišnica želi vsem občankam in 
občanom, da bi prazniki minili var-
no, brez skrbi in v veselem družin-
skem vzdušju!

OTROCI USTVARJAJO

Hana Štalcer, 8. a Žana Kolednik, 8. a
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Lokalna tržnica v Gorišnici

Vsak petek med 14. in 17. uro ste 
lepo vabljeni na lokalno tržnico kot 
kupec ali ponudnik (po predhodni 
najavi na Občinski upravi Občine 
Gorišnica, tel. 02/743 11 10, ob-
cina@gorisnica.eu )!
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Terminski plan odvoza odpadkov

KOLEDAR ODVOZOV za leto 2020

Občina  GORIŠNICA,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. MKO MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE EMB MEŠANA EMBALAŽA
BIO STE PAP MKO BIO BIO BIO BIOLOŠKI ODPADKI

EMB STE STEKLO (odvoz samo za pravne osebe, ne gospodinjstva ) 
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC PAP PAPIR

SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO  ZC ZBIRNI CENTER IND. CONA MOŠKAJNCI
STE PAP MKO BIO BIO

EMB Zbirni center je odprt  ob delovnikih,ki so
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC na koledarju označeni z modrim kvadratkom ZC 
NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO in sicer ob naslednjih urah 

STE PAP MKO BIO BIO DELOVNIK ZBIRNEGA CENTRA 
EMB Ponedeljek 10,00-18,00 ( kadar je center odprt v soboto, 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC  delovni čas v ponedeljek od 14,00-18,00 )

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE Sreda 10,00-18,00

BIO PAP MKO BIO BIO BIO BIO Četrtek 9,00-16,00

STE EMB Petek 10,00-18,00

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC Sobota 8,00-12,00 ( samo 2x mesečno )

PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE ZIMSKI DELOVNI ČAS, ZC ODPRT DO 16,00 URE 
PAP MKO BIO BIO BIO BIO
STE EMB  ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV:
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC Preko naročilnice-1 x letno

PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO

PAP MKO BIO BIO BIO BIO PAP MKO Predviden termin odvoza  :

STE EMB EMB od meseca aprila, do meseca septembra 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE * O točnih terminih boste naknadno obveščeni preko položnjice

BIO STE BIO BIO BIO PAP MKO BIO
EMB  ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO Na zbirnih mestih 1x letno

STE BIO BIO BIO PAP MKO BIO Predviden termin zbiranja ** :

EMB september/oktober
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ** O točnih terminih boste naknadno obveščeni, preko položnice

BIO STE BIO BIO PAP MKO BIO
EMB Prosimo, da posode oz. vrečke pripravite na odjemno mesto

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC najkasneje do 6. ure zjutraj
ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO

BIO STE BIO BIO PAP MKO BIO BIO URADNE URE BLAGAJNE: 

EMB Vsaki delovni dan:

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC 7:30    do  14:00

NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO Urnik velja od 01.01.2020 dalje 
STE BIO PAP MKO BIO

EMB    Komunalno podjetje Ptuj d.d.
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC    Puhova ulica 10, Sl 2250 Ptuj

TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE    Telefon: (02) 787 51 11
STE BIO PAP MKO BIO    Telefax: (02) 771 36 01 

EMB    ID: SI65735676
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Maj

Junij

Julij

naselja: CUNKOVCI, ZAGOJIČI, GORIŠNICA, TIBOLCI, ZAMUŠANI, BRESNICA 

Januar

Februar

Marec

December

Avgust

September

Oktober

November

April

KOLEDAR ODVOZOV za leto 2020

Občina  GORIŠNICA,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. MKO MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE EMB MEŠANA EMBALAŽA
BIO STE PAP MKO BIO BIO BIO BIOLOŠKI ODPADKI

EMB STE STEKLO (odvoz samo za pravne osebe, ne gospodinjstva ) 
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC PAP PAPIR

SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO  ZC ZBIRNI CENTER IND. CONA MOŠKAJNCI
STE PAP MKO BIO BIO

EMB Zbirni center je odprt  ob delovnikih,ki so
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC na koledarju označeni z modrim kvadratkom ZC 
NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO in sicer ob naslednjih urah 

STE PAP MKO BIO BIO DELOVNIK ZBIRNEGA CENTRA 
EMB Ponedeljek 10,00-18,00 ( kadar je center odprt v soboto, 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC  delovni čas v ponedeljek od 14,00-18,00 )

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE Sreda 10,00-18,00

BIO PAP MKO BIO BIO BIO BIO Četrtek 9,00-16,00

STE EMB Petek 10,00-18,00

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC Sobota 8,00-12,00 ( samo 2x mesečno )

PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE ZIMSKI DELOVNI ČAS ZC ODPRT DO 16,00 URE 
PAP MKO BIO BIO BIO BIO

STE EMB  ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV:
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC Preko naročilnice-1 x letno

PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO

PAP MKO BIO BIO BIO BIO Predviden termin odvoza  :

STE EMB od meseca aprila, do meseca septembra 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE * O točnih terminih boste naknadno obveščeni preko položnjice

PAP MKO BIO STE BIO BIO BIO PAP MKO BIO
EMB EMB  ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO Na zbirnih mestih 1x letno

STE BIO BIO BIO PAP MKO BIO Predviden termin zbiranja ** :

EMB september/oktober
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ** O točnih terminih boste naknadno obveščeni, preko položnice

BIO STE BIO BIO PAP MKO BIO
EMB Prosimo, da posode oz. vrečke pripravite na odjemno mesto

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC najkasneje do 6. ure zjutraj
ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO

BIO STE BIO BIO PAP MKO BIO BIO URADNE URE BLAGAJNE: 

EMB Vsaki delovni dan:

ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC 7:30    do  14:00

NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO Urnik velja od 01.01.2020 dalje 
STE BIO PAP MKO BIO

EMB    Komunalno podjetje Ptuj d.d.
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC    Puhova ulica 10, Sl 2250 Ptuj

TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE PE SO NE PO TO SR ČE    Telefon: (02) 787 51 11
STE BIO PAP MKO BIO    Telefax: (02) 771 36 01 

EMB    ID: SI65735676
ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

December

Januar

Februar

Marec

Junij

Julij

Avgust

naselja: MOŠKANJCI, GAJEVCI, MALA VAS, FORMIN, PLACEROVCI, MURETINCI

April

Maj

September

Oktober

November
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