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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:
Eurograf 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, predvidoma, izšla aprila 
2022. Upoštevali bomo samo prispevke 
poslane na elektronski naslov: vestiiz-
vasi@gorisnica.eu do 31. marca 2022. 

Julija Ciglarič, 9. a
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počasi se bližamo koncu leta 2021. 
V naši navadi je, da ob izteku kole-
darskega leta preštejemo uspehe, 
ki so zaznamovali iztekajoče se leto, 
obenem pa že zremo v prihodnost in 
si zastavljamo nove cilje, h katerim 
bomo stremeli v letu, ki prihaja.

Kljub epidemiji, ki je močno zazna-
movala to leto, smo v naši lokalni 
skupnosti uspeli narediti marsikaj. 
Kot že leta prej pa tudi letos ob kon-
cu koledarskega leta seveda ne man-
jka načrtov za prihodnje leto. Delov-
ni in pridni ljudje zmeraj najdejo kaj, 
kar je potrebno postoriti, in tako je 
tudi pri nas. Občina Gorišnica se je v 
vseh preteklih letih po svojih najbol-
jših močeh razvijala in nič drugače 
ne bo niti v prihodnje. Dana sta nam 
škarje in platno, zato se bomo po-
trudili, da bomo iz tega, kar imamo, 
ustvarili kar se da najboljši izdelek. 

Slabostim in negativizmu, ki ga je in 
nam ga še prinaša koronavirus, smo 
v tem letu dajali izjemno velik pou-
darek. Želim si, da bi znali situacijo, 
v kateri smo se znašli, pogledati tudi 
z druge, pozitivne strani – zaradi 
preventivnih ukrepov, ki sicer ne de-
lujejo nič kaj praznično, imamo pri-
ložnost, da se imamo lepo s svojimi 

bližnjimi, v ožjem družinskem ali pri-
jateljskem krogu, saj nam ni »treba« 
hiteti na nobeno večje praznovanje, 
zaključke ipd. Praznovati v zavetju 
toplega doma ima prav tako svoj čar, 
če ga le znamo in zmoremo poiskati.

Dovolite, da ta nagovor sklenem z 
voščilom in zahvalo vsem, ki po svo-
jih močeh prispevate k temu, da živl-
jenje v naši občini kljub nenavadnim 
razmeram poteka karseda normal-
no. Ob bližajočih se božično-novo-

letnih praznikih vam želim vse dob-
ro, predvsem pa obilo zdravja, da se 
bomo lahko kmalu spet srečali na 
naših skupnih prireditvah in dogod-
kih ter se spominjali naših dosežkov 
in vsakodnevnih zmag, ki nam boga-
tijo življenje. 

Srečno!

Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica

Zopet je pred nami čas, ko bomo obrnili nov list!
Priložnost za nove odločitve, nove ideje ,za nove 

uspehe, za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre, ideje ustvarjalne 

in sreča brezmejna.

Vesel Božič in srečno  2022!

Jože Kokot
župan Občine Gorišnica
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Občina Gorišnica je na portalu 
javnih naročil na podlagi projekta 
št. 26064-K/GK, ki ga je izdelal 
TMD Invest d. o. o., in izdanega 
gradbenega dovoljenja št. 
351-884/2018-8 pod številko 
001415/2021-B01, objavila 
javno naročilo za izbiro izvajalca 
za Športni center Gorišnica – 
večnamenski objekt z zunanjo 
ureditvijo.
Na rok za oddajo ponudbe, ki 
je bil 19. 4. 2021, do 10. ure, 
je naročnik prejel ponudbe 7 
(sedmih) ponudnikov, ki so bile 
pravočasno oddane. Oddane 
ponudbe so bile v razponu 
vrednosti od 1.768.945,78 € z 
DDV do 2.329.577,75 € z DDV

Dne 25. 5. 2021 je župan podpisal 
pogodbo s Cestnim podjetjem 
Ptuj d. d., ki je s Komunalnim 
podjetjem Ormož d. o. o. oddalo 
skupno ponudbo. Ponudba je bila 
najugodnejša, in sicer v vrednosti 
1.449.955,56 € brez DDV oziroma 
1.768.945,78 € z DDV.

Predvidoma bo izgradnja trajala 
od 1. 6. 2021 do 1. 6. 2022.
Izvajalec je med drugim že izvedel 
naslednja dela:
NA ZAHODNEM STOLPU
• izvedba izkopa za temelje z iz-

vedbo utrjenega nasutja,
• izvedba linijskih arminobeton-

skih temeljev,
• izvedba hidroizolacije in toplotne 

izolacije temeljev, skupaj z za-
sipom temeljev,

• izvedba podbetona pod tlaki,
• AB stene z etažno ploščo objek-

ta,
• jekleno konstrukcijo, ki pred-

stavlja drugo etažo objekta.
NA TRIBUNAH
• izvedba izkopa za temelje z iz-

vedbo utrjenega nasutja,
• izvedba linijskih arminobeton-

skih temeljev,
• izvedba hidroizolacije in toplotne 

Športni center Gorišnica – večnamenski objekt 
z zunanjo ureditvijo

izolacije temeljev, skupaj z za-
sipom temeljev,

• izvedba podbetona pod tlaki,
• zidanje obodnih in predelnih 

opečnih sten 1. etaže skupaj z 
armiranobetonskimi stenami,

• armiranobetonska stropna 
plošča 1. etaže,

• izvedba notranjih armiranobet-
onskih povezovalnih stopnic 1. 
in 2. dilatacije,

• zidanje obodnih in predelnih 
opečnih sten 2. etaže, skupaj z 
armiranonbetonskimi stenami,

• armiranobetonska stropna 
plošča 2. etaže,

•  armiranobetonske tribune na 
jugu objekta,

•  izvedba zunanjih armiranobet-
onskih povezovalnih stopnic na 

tribune,
•  omenjenim gradbenim delom 

je na obeh sklopih vzporedno 
sledila izvedba grobih strojnih in 
elektroinštalacij.

Objekta bosta do druge polovice 
januarja pripravljena za izvedbo 
ravne strehe na armiranobetonski 
stropni plošči 2. etaže, izvedbo 
ločne strehe nad tribunami in 
ravne strehe na jekleni konstrukciji. 
Prav tako bosta do takrat objekta 
s sprotno montažo stavbnega 
pohištva v celoti zaščitena pred 
zunanjimi vplivi, predvsem pred 
vdorom vlage.
Z vzporedno gradnjo oken bodo 
v objektih tekoče potekala ostala 
obrtniška dela.
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Vlada Republike Slovenije je bila 
30. 6. 2021 na obisku v Podravski 
regiji
V proračunu za letos je vlada za 
investicije v Podravju zagotovila 
skoraj dve milijardi evrov. 4,4 
milijone je namenjenih celoviti 
energijski prenovi Šolskega centra 
Ptuj, ki bo zmanjšala obratovalne 
stroške in izboljšala bivalne 
razmere. Prenova se bo začela 
konec leta 2021 in bo končana do 
konca leta 2022. 5,2 milijona evrov 
je namenjenih izgradnji obvoznice 
Kidričevo. Ministrstvo za zdravje 
bo za izvedbo projekta Urgentni 
center Ptuj zagotovilo sredstva v 
višini 4.412.400,00 evrov.
Ob robu vladnega obiska v 
Podravju so našli rešitev glede 
obrambe pred točo z letalom.
Že danes bi letalo lahko poletelo 
nad SV del Slovenije in izvajalo 
dejavnost zaščite pred točo. 
Izpostavljajo, da čeprav ni popolne 

Obisk vlade v Podravju

garancije, je pomembno, da vsaj 
poskusimo preprečiti morebitno 
škodo v kmetijstvu.
V okviru obiska so se predsednik 
vlade in ministri ter ministrice srečali 
s predstavniki podjetij, zavodov, 
občin in drugih deležnikov v 
regiji. Predsednik vlade Janez 
Janša se je tekom dneva srečal 
z županom Občine Ormož, mag. 
Danijelom Vrbnjakom. Obiskal je 
tudi podjetje Skylabs d. o. o. iz 
Maribora. Sledil je obisk Fakultete 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru 
(FERI).
Minister za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek je v naši okolici obiskali 
tudi Dvorec Dornava, Grad Borl, 
podjetje Highfly iz Ormoža in se 
udeležil posveta s predstavniki 
občin in podjetij na temo Programa 
razvojnih spodbud za obmejna 
problemska območja 2021–2024 
v Središču ob Dravi. 

V sklopu obiska Vlade RS je 
na pobudo predsednika SDS 
Gorišnica Janka Ranfla državni 
sekretar na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
Andrej Čuš obiskal podjetje 
Ko-trans v Muretincih, kjer se 
je seznanil z razvojnimi načrti 
podjetja in potrebami za delovanje 
logistike v Sloveniji.

Občina Gorišnica se je s »Tehno-
loško posodobitvijo črpališča« 
na namakalnem sistemu Formin 
–Zamušani prijavila na razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano na 
PODUKREP 4.3: Podpora za 
naložbe v infrastrukturo, povezano 
z razvojem, posodabljanjem 
ali prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva.
OPERACIJA: Tehnološke posodo-
bitve namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom
Vsled navedenega je občinski svet 
na svoji 16. redni seji dne 18. 11. 
2021 sprejel DIIP »Tehnološka 
posodobitev črpališča«, v katerem 
se projekt ocenjuje na 391.500 €, 
od tega naj bi znašali upravičeni 
stroški 386.500 € in strošek 
občine Gorišnica 5.000 €.
Na namakalnem sistemu Formin–
Zamušani (šifra sistema 42631), za 
katerega je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje 351-2058/94-4-NK 
z dne 16. 7. 1994 in uporabno 
dovoljenje 351-2058/93-1-NE z 
dne 29. 6. 1995, bomo z operacijo 
»Tehnološka posodobitev črpa-
lišča« obnovili polnitve natege, 
sesalni cevovod in ležišča, sanirali 
oz. zamenjali strojne instalacije in 
opremo (črpalke, filtri …) v objektu 
črpališča, sanirali gradbeni del 
črpališča in sanirali oziroma 
zamenjali elektroinštalacije in 
opremo.

Z navedeno investicijo moramo 
doseči najmanj 15 % prihranek 
vode in zmanjšati porabo 
energije v višini 10 % glede na 
tehnične parametre obstoječega 
namakalnega sistema.
Občina Gorišnica se zahvaljuje 
vsem lastnikom oziroma 
uporabnikom zemljišč, ki so 
si konec novembra oziroma v 
začetku decembra vzeli čas in 
podpisali pogodbe, ki so jim bile 
posredovane po pošti, in s tem 
omočili izvajanja projekta.

Posodobitev črpališča
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Občina Gorišnica se je z operacijo »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma« z Občino Cirkulane kot 
vodilnim partnerjem in Občino Zavrč prijavila na Javni poziv za izbor operacij za izvajanje strategije lokalnega 
razvoja LAS Haloze 2014–2020 na območju občin: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Žetale in Majšperk za 
leto 2019, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru navedene operacije se 
je v Gorišnici na novo zgradil informacijski center z recepcijo za Dominkovo domačijo. V objektu je zaenkrat 
opremljena recepcija s prodajalno, drugi prostor še čaka svoj namen. V okviru operacije je bila predvidena tudi 
ena nova zaposlitev in tako se je na Občini Gorišnica na novo zaposlila ena oseba.
Ciljne skupine v okviru operacije so: mladi, starejši, invalidi in ostala populacija. Starejši bodo sodelovali pri 
raziskavah in vodili prikaz tradicionalnih znanj, spretnosti, starih običajev – prenos znanja na mlade. Mladi 
bodo pomagali soustvarjati prireditve in dogodke, se izobraževali.
Vrednost investicije je znašala 183.275,56 € z DDV, s strani ESSR bo sofinancirana v višini 100.000,00 €. 
Sredstva je občina prejela 18. 11. 2021.
Vabljeni na Dominkovo domačijo, kjer vam bomo z vodenim ogledom predstavili življenje na kmetiji nekoč. Za 
ogled se je potrebno prijaviti na Občini Gorišnica, tel. št. 02/743 11 10 ali po e-pošti: obcina@gorisnica.eu
Občina Gorišnica

Zavezance za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča 
naprošamo, da v primeru 
prodaje, nakupa, geodetske 
odmere oziroma kakršnih koli 
sprememb, le-te pravočasno 
sporočite na Občinsko upravo 
Občine Gorišnica. Podatke za 
odmero NUSZ vzdržuje občinska 
uprava Občine Gorišnica na 
osnovi uradnih podatkov in lastnih 
evidenc in drugih uradnih virov, 
ki so potrebni za odmero. Vse 
spremembe podatkov, ki vplivajo 
na določevanje odmere za NUSZ 
morajo zavezanci v skladu s 17. 
členom Odloka o nadomestilu 

KULTURNA DEDIŠČINA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA – DEDIŠČINA ZA TURIZEM – INFOR-
MACIJSKI CENTER Z RECEPCIJO ZA DOMINKOVO DOMAČIJO

SPOROČILO ZA JAVNOST

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Gorišnica, 
Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/2017, sporočiti Občini 
Gorišnica najkasneje 15 dni od 
nastanka spremembe. Za tekoče 
odmerno leto se lahko upoštevajo 
le spremembe, ki bodo sporočene 
do 28. 02. tekočega leta, 
naknadne spremembe se bodo za 
odmero upoštevale v naslednjem 
letu.
Prav tako vas obveščamo, da 
je potrebno vloge za oprostitev 
plačila nadomestila za stavbno 
zemljišče (oprostitve so navedene 
v 16. členu Odloka o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Gorišnica, 
Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/2017) vložiti pravočasno, 
in sicer do 28. 02. tekočega leta, 
sicer začnejo odobrene vloge 
veljati naslednje odmerno leto.
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 razpolago v sprejemni 
pisarni Občinske uprave Občine 
Gorišnica.
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SIProjekt izgradnje kolesarske steze ob glavni cesti G1–2 na območjih Mestne 

Občine  Ptuj, Občine Markovci in Občine Gorišnica se nadaljuje.

Za izgradnjo omenjenega odseka kolesarske steze sta bila na podlagi javnega 
razpisa izbrana izvajalca »JAVNE SLUŽBE PTUJ d. o. o., Ul. heroja Lacka 3, 
2250 Ptuj« skupaj s partnerjem »HERMES GP d. o. o., Rogozniška cesta 33, 
2250 Ptuj«. 
Ponudbena vrednost izvedbe del za celoten omenjeni odsek ceste »Sklop 3« je 
2.387.641,78 EUR, oziroma 2.912.922,97 EUR z DDV. 
 Pogodbena vrednost za vsa pogodbena dela po tej pogodbi za Občino 
Gorišnica znašajo 642.260,25 EUR brez DDV oziroma 783.557,50 EUR z DDV.

Z deli bodo začeli na začetku prihodnjega leta in se končala konec leta 2022.

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj in Republika Slovenija.« Operacija se izvaja v okviru operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, 
Prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste ob-
močij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multi-
modalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.«

Obvestilo o poteku projekta: ‘Gradnja regionalnih kolesarskih 
povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Po-

dravju, odsek 3: Ptuj–Markovci–Gorišnica’

Urejanje vodotokov - Drava

V sejni sobi Občine Gorišnica so 
za skupno mizo sedli odgovorni na 
državni in občinski ravni za urejanje 
vodotokov. Organiziralo ga je Human-
itarno društvo SV 2021. Povabilu so se 
odzvali predstavniki okoljskega minis-
trstva, republiške direkcije za vode, 
zavoda za varstvo narave, Dravskih 
elektrarn Maribor ter župani oziroma 
predstavniki občin ob spodnji Dravi 
od Markovcev do Središča ob Dravi.
Organizator srečanja Janko Ranfl je 
spomnil na poplavni dogodek izpred 
devetih let, ko je Drava 5. in 6. no-
vember silovito poplavila in razdejala 
pokrajino ob svoji strugi in kanalih. »V 
poplavah od Dravograda do meje s 
Hrvaško je nastalo za 300 milijonov 
evrov škode, od tega je bila škoda 
DEM ocenjena na 11 milijonov evrov. 
Včasih je bila širina dravske struge 
med 150 in 200 metri, pretočnost čez 

2000 m3/s. Danes imam pri pretoku 
800 m3/s na dvorišču vodo. Rokavi 
ob strugi so zaraščeni, rastejo milijoni 
m3 lesa, polno je gramoza, pretočno-
sti ni, narava dela svoje. Medtem, ko 
mi gramoza iz Drave ne črpamo, je 

v Avstriji ob Dravi ena največjih sep-
aracij, separacija je tudi v Petrijancu 
na Hrvaškem,« je v uvodu razprave 
izpostavil Ranf.
Župan občine Gorišnica Jože Kokot 
je spomnil, da je bilo v poplavah 2012 
na območju naše občine največ ško-
de. Poplavna voda je zrušila odvodni 
kanal HE Formin, odnesla gozdove 
in kmetijska zemljišča. »Dosedanje 
rešitve so bile samo parcialne. Nasip v 
Dupleku pomeni, da mi nižje dobimo 
samo še več vode. Dejstvo je, da Dra-
va nima ustrezne pretočnosti, struga 
je zaraščena in zasuta, kakor hitro 
je pretok 1000 m3/s, je voda zunaj 
struge. Od teh poplav imamo sedaj 
še samo več poplavnih območjih in 
omejitev. Formin se ni saniral, tudi 
vodovod ne, edini, ki so nam pomag-
ali, so bile DEM.« 
Svetnik očine Gorišnica g. Miran 
Černesl je opozoril, da je velik prob-
lem čep v dravski strugi na Forminu, 
kjer se voda obrača in teče nazaj. Da 
ne bi Drava v primeru visokih voda od 
Markovcev naprej preveč poplavljala, 
jo zadržujejo v jezeru, to pa povzroča 
večje razlivanje na Dravskem polju, 
kjer imajo težave zlasti kmetovalci, 
ki jim z njiv odnaša rodovitno zemljo. 
»Treba je razumeti sobivanje z naravo, 
tudi napredek, gospodarstvo in iskati 
poti do trajnih rešitev, ki bodo ljudem 
zagotavljale varnost. Kozmetični po-
pravki niso trajna rešitev,« je še opo-
zoril Černesl.
Po razpravi so prisotni zavzeli stališče, 
da je potrebno na osnovi strategije 
izdelati celovito protipoplavno študijo, 
katere izdelavo bodo spremljali z red-
nimi srečanji.
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Aktivnosti v PGD Moškanjci
Gregor Sok

V društvu smo se kljub koronačasu 
vso leto trudili, da smo mnoge 
zastavljene aktivnosti in dogodke 
tudi realizirali. Ob godu naše farne 
zavetnice svete Marjete smo se 
moškanjski gasilci odločili, da 
bomo  v gasilskem domu pripravili 
pečenke in gibanice za naše 
vaščane. Dogodek nam je uspelo 
izpeljati nad našimi pričakovanji. V 
poletnih mesecih smo organizirali 
stand-up prireditev z Urošem 
Kuzmanom in 2. srečanje mladine 
s tekmovanjem gasilskih dvojic, 
ki je potekalo v sodelovanju 
z Gasilsko zvezo Gorišnica in 
gasilsko regijo Podravje. Na 
omenjenem srečanju je sodelovalo 
več kot 140 mladih gasilcev, ki so 
lahko poleg tekmovanja uživali 
tudi v drugih aktivnostih – gasilska 
ZIP-line, gasilske športne igre, 
napihljiva igrala in prikaz dela z 
reševalnimi psi. Kljub težavnim 
okoliščinam za izvedbo vaj 
smo se kar s šestimi ekipami 
udeležili občinskega tekmovanja. 
Čisto vseh šest ekip je v svojih 
kategorijah osvojilo 1. mesto. Še 
posebej nas veseli, da je ekipo 
pionirjev spremljalo veliko mladih 
nadobudnih gasilcev, ki bodo v 
prihodnosti lahko izkazovali svoje 

veščine in pridobivali gasilsko 
znanje.  
Zagotovo najpomembnejši tre-
nutek za naše društvo v letu 2021 
je bil v mesecu oktobru, ko smo 
oddali razpisno dokumentacijo za 
nabavo novega gasilskega vozila 
GVC-1. Po pregledu prispelih 
vlog smo trenutno v zaključni 
fazi oddaje javnega naročila in 
podpisa pogodbe z izvajalcem. 
Gasilsko vozilo, ki zagotovo 

predstavlja pomembno pridobitev 
na operativnem področju tako 
za naše društvo kot za celotno 
lokalno skupnost, bo predvidoma 
dobavljeno v drugi polovici leta 
2022. Na tem mestu bi se radi 
iskreno zahvalili županu, Občini 
Gorišnica, njenim zaposlenim 
in občinskim svetnikom za vso 
administrativno pomoč ob izvedbi 
javnega razpisa in zagotovljena 
sredstva v občinskem proračunu. 

Pionirji PGD Moškanjci
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Nova enota Doma upokojencev Ptuj v Juršincih
Dom upokojencev Ptuj

Naslov prispevka v občinskem 
glasilu Občine Gorišnica: 
“Dom upokojencev Ptuj v kratkem 
odpira novo enoto v Juršincih, 
vabi tudi naše občane.”
Staranje prebivalstva je eden 
največjih družbenih izzivov tega 
stoletja. Slovenija je zagotovo 
med tistimi državami članicami, 
ki so med najbolj izpostavljenimi 
glede na demografske trende. 
Podatki namreč kažejo, da se bo 
starostna struktura prebivalcev 
spremenila in projekcije nas že 
sedaj uvrščajo med države z 
najstarejšo populacijo.

V Domu upokojencev Ptuj smo 
zato v letu 2019/2020 pričeli s 
projektom izgradnje prizidka v 
enoti Juršinci, s pridobitvijo novih 
kapacitet pa odgovarjamo na 
potrebe v širši lokalni skupnosti po 
človeku prijazni oskrbi starih ljudi.

Z investicijo, v skupni vrednosti 
več kot 5 milijonov evrov, smo v 
enoti Juršinci uspeli zagotoviti 
novih 12 enoposteljnih sob in 42 
dvoposteljnih sob, ki so zgrajene 
in opremljene po najsodobnejših 
standardih in bodo našim 
stanovalcem zagotavljale visoko 
kakovost bivanja.
Predvidoma konec tega meseca 
bomo pričeli sprejemati nove 
stanovalce, zato potencialni 
prosilci za sprejem iz Občine 
Gorišnica lahko že oddate vloge za 
namestitev. Za dodatne informacije 
se lahko obrnete na socialno 
službo Doma upokojencev Ptuj, 
vsak delovni dan med 8. in 10 ter 
13. in 15. uro na tel. št. 02 780 
73 00 ali po elektronskem naslovu 
info@doptuj.si

BUČE

Vita Fijan, 1. b Živa Purgaj, 1. b
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Izteka se že drugo leto, ko 
zaradi pandemije in omejitev, 
ki veljajo, živimo brez druženja 
in medsebojnih stikov. Vse to 
se močno pozna pri delovanju 
društva in aktivnostih, ki smo jih 
načrtovali za leto 2021. 
Zaradi neugodnih omejitev 
(covid-19) nismo mogli sklicati in 
izpeljati letnega občnega zbora 
DU.
Odpadla je večina načrtovanih 
dejavnosti: obe razstavi ročnih 
del, večja tekmovanja v visečem 
kegljanju in šahu, dvakrat smo 
prestavili predavanje o cestnem 
prometu, ki ga je organizirala 
Komisija za tehnično kulturo 
pri ZDUS … Na koncu je bilo 
predavanje organizirano preko 
spleta, kar pa veliki večini ni bilo 
dostopno. 
V vmesnem času, ko so 
bile omejitve sproščene, so 
predsednik in poverjeniki obiskali 
nekatere naše člane, ki živijo v 
domovih DSO.
Vsem članom, starejšim od 90 let, 
smo poslali voščilnice ob njihovem 
rojstnem dnevu. Pred božičnimi 
prazniki bomo kot vsako leto 
obiskali in obdarili naše bolne in 
ostarele člane.
Žal smo se v tem letu poslovili 
od trinajstih članov. Med temi 
sta bila tudi zelo aktivna člana 
Marija Zebec in Franc Florjanič, 
ki ju bomo pri našem delu zelo 
pogrešali.
Ko so nam dopuščale razmere, 
smo organizirali izlet v Ljubljano. 
Na Dominkovi domačiji smo 
ob prijetnem druženju izpeljali 
tradicionalno trgatev brajd.
Sekcija za ohranjanje kulturne 
dediščine na Dominkovi domačiji 
je precej postorila pri urejanju 
okolice in vrta. 
Novembra so člani ob upoštevanju 
pogojev letovali v hotelu Delfin 
v Izoli (večina jih je izkoristila 
turistične bone).

Delovanje DU Gorišnica v letu 2021
DU Gorišnica

Brez kakšnih večjih druženj so 
redno ali občasno potekale 
prilagojeno tudi ostale dejavnosti, 
kot so kolesarjenje, kegljanje, šah, 
telovadba na prostem …
Članice sekcije ročnih del Cvetje v 
jeseni so izkoristile vsak trenutek, 
ko niso veljale omejitve, in uspelo 
jim je izpeljati velik projekt izdelave 
voščilnic za potrebe društva. 
V različnih tehnikah so izdelale 
približno 160 voščilnic, večino 
božično-novoletnih.
V društvu aktivno deluje projekt 
Starejši za starejše.
Tako smo se v okviru možnosti 
družili in povezovali na različnih 
področjih od kulture, športa 
do rekreacije in plemenitili svoj 
vsakdan ter s tem koristili sebi in 
družbi.

Društvo bo leta 2022 praznovalo 
70-letnico obstoja. Tudi priprave 
na to slovesnost zaradi omejitev 
ne potekajo po načrtih. Prepričani 
smo, da bo pandemija izzvenela 
in bomo slovesnost ob 70-letnici 
dostojno obeležili, da se bomo 
lahko zopet družili in posvečali 
aktivnostim, ki nam lepšajo 
življenje.  
 Vsem članom želimo, da kljub 
težkim časom ohranite upanje, 
da se bo vse dobro končalo. Čim 
lepše preživimo božične praznike 
in SREČNO leto 2022.

ZNATI SE STARATI JE VIŠEK 
MODROSTI IN ENO NAJTEŽJIH 
POGLAVIJ UMETNOSTI 
ŽIVLJENJA (Henri Frederic). 
Društvo upokojencev Gorišnica
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Zbiranje ostankov od zakola 
domačih živali, ki nastanejo pri 
zakolu za lastno domačo porabo, 
se uvršča med naloge državne 
gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi 
proizvodi (v nadaljevanju: ŽSP), 
ki jih opravlja od države izbrani 
koncesionar. 
Za območje celotne države je bila 
z odločbo Vlade RS družbi KOTO 
d. o. o. podeljena koncesija za 
izvajanje državne gospodarske 
javne službe ravnanja s 
živalskimi stranskimi proizvodi (v 
nadaljevanju: ŽSP) kategorije 1 in 
2 (to so ostanki od zakola, ki se 
ne morejo uporabiti za prehrano 
ljudi ali živali). Ostanki od zakola 
oziroma ŽSP se prevzemajo na 
prevzemnih mestih in v zbiralnicah 
oziroma registriranih obratih, ki 
so urejeni in potrjeni v skladu s 
predpisi s strani veterine (klavnice, 
predelovalni obrati), pa tudi na 
kmetijskih gospodarstvih, kjer 
nastanejo odpadki pri proizvodnji 
živil za lastno porabo (zakol 
živali izven klavnice za lastno 
domačo uporabo), ravno tako se 
prevzemajo v primeru množičnega 
pogina živali ali ob naravnih 
nesrečah in drugih nesrečah ter 
v primeru nelegalnega  odlaganja 
ostankov od zakola.
S selitvijo veterinarsko higienske 
službe v Maribor se je zaprl 
dotrajani objekt veterinarsko 
higienske službe in zbiralnica za 
sprejem ŽSP na Ormoški cesti 
28 na Ptuju. Odlaganje tovrstnih 
odpadkov na zbiralnici na Ormoški 
cesti 28 na Ptuju torej od 15. 4. 
2021 naprej ni več mogoče. 
Koncesionar KOTO d. o. o. ima 
za zbiranje ostankov od zakola 
izbranega podizvajalca. To je 
Nacionalni veterinarski inštitut, ki 
ostanke od zakola, ki nastanejo pri 
zakolu za lastno domačo porabo, 
prevzema po sistemu »od vrat do 

Obvestilo občanom glede zbiranja ostankov od zakola domačih živa-
li, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo

Občinski inšpektorat  skupne občinske uprave

vrat« na kmetijskih gospodarstvih, 
ki so vpisana v register KMG-MID 
in ki imajo registrirano rejo prašičev, 
ovc, koz, divjadi v oborah, kuncev 
ali perutnine. 
Odvoz odpadkov, ki nastanejo pri 
zakolu za lastno domačo porabo, 
je mogoče naročiti na naslednjih 
telefonskih številkah: 
• 02 749 36 78
Nacionalni veterinarski inštitut 
Maribor:
• 02 749 36 87
• 02 461 31 50 
Prevzem se izvaja le na delovne 
dni, in sicer od ponedeljka do 
petka med 7. in 15. uro. 
Prevzem na lokaciji nastanka 
(na kmetijskih gospodarstvih) je 
mogoč le proti plačilu. Strošek 
prevzema znaša po uradno 
objavljenem ceniku 9,86 EUR brez 
DDV, dodan pa mu je še strošek 
prevoza, predelave in odstranitve, 
ki znaša brez DDV 0,1924 EUR na 
kg prevzetih ostankov od zakola. 
Strošek prevzema je sofinanciran 
v višini 3,50 EUR s strani Uprave 

za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin. 
Skladno s trajnostnim delovanjem 
družbe KOTO in vsled 
zmanjševanja vpliva na proces 
predelave, se prevzemajo ostanki 
od zakola izključno brez embalaže 
ali v biološko razgradljivih vrečkah.
Podrobnejše informacije glede 
izvajanja gospodarske javne 
službe lahko preberete na 
naslednjih povezavah: 
• h t t p : / / w w w. k o t o . s i / I z v a j a n -

je-storitev-javne-sluzbe 
• https://www.gov.si/teme/rokovan-

je-z-zivalskimi-stranskimi-proizvo-
di-ki-nastanejo-pri-zakolu-za-last-
no-domaco-porabo/ 

• https://www.vf.uni-lj.si/obvestila/
prekinitev-sprejema-zsp-k1-k2-os-
tankov -k l an j a - za - l as tno-po-
rabo-na-zbiralnici-na-ormoski

OTROCI USTVARJAJO

Gozd jeseni, 1. b OPB
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Zabeležili že 260 let šolstva v Gorišnici
Teja Hebar in Klara Hrga, 9. a

V petek, 17. 9. 2021, smo 
praznovali 260. obletnico 
šolstva v Gorišnici. Začeli smo s 
predstavitvijo zbornika, ki so ga 
pripravili naši učitelji. Vanj so vložili 
ogromno truda in svojega časa. 
Deveti razredi smo poslušali 
zanimivo predavanje o bontonu 
ge. Simone Lečnik Očko, 
osmošolcem pa je g. Marjan 
Vertič predaval o varnosti in 
zlorabi na spletu. Petošolce sta 
obiskali upokojeni učiteljici naše 
šole, ga. Slava Šuman in ga. 
Dragica Petrovič, ostali učenci 
pa so se preizkusili v lepopisu 
ter raziskovali, kako je bilo v šoli 
nekoč. 
Učenci 9. razredov smo dobili tudi 
posebno nalogo – okrasili smo 
črke, ki bodo postavljene pred 
našo šolo. Za konec tega dne pa 
so nam učitelji pripravili prireditev, 
na kateri so zapeli in zaplesali. 
Pred odhodom domov smo se 
posladkali s čokoladnimi mafini, ki 
so bili zelo okusni.
Po kulturnem dnevu sva se 
sprehodili po različnih razredih 
naše šole in učence vprašali, 
kakšen se jim je zdel kulturni dan:

Torta velikanka, sestavljena iz mafinov

Ta dan smo preživeli z veliko dobre 
volje. Spoznali smo šolo bolj pod-
robno. Na koncu mi je bila najbolj 
všeč točka učiteljev.
Sara Vozlič, 9. a

Kulturni dan je bil izveden na zelo 
zanimiv način. Nastop učiteljev in 
video, ki smo si ga pogledali, je bil 
zelo dobro pripravljen, pa tudi vse 
dejavnosti, ki smo jih tisti dan imeli.
Meta Vogrinec, 8. b

Kulturni dan se mi je zdel zelo in-
formativen, poučen in za-baven, 
saj sem izvedel veliko novega o 
zgodovini šole.
Miha Valenko, 9. a

Dan šole je bil zanimiv, nekaj za 
spremembo. Najbolj se mi je v 
spomin vtisnil nastop, ki so ga pri-
pravili učitelji, saj sem izvedela, da 
imajo mnogi učitelji dobre talente.
Julija Ciglarič, 9. a

Na 260. letnici šole se mi je najbol-
jša zdela knjiga, ki smo jo dobili. V 
knjigi so bile stare navade in kul-
ture v šoli, v njej pa smo lahko našli 
tudi naše stare slike in slike drugih 
poznanih učencev, na račun kat-
erih smo se nasmejali.
Tibor Bombek, 9. a

Dan dejavnosti ob 260-ih letih šole 
mi je bil všeč in zanimiv.
Taj Kolarič, 9. b

DREVESA

Ijakob Mar, 1. b Max Kraus, 1. b Neja Geč, 1. b
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Vsakega izmed nas v življenju zaznamujejo pomembni, enkratni dogodki. Pred nami, devetošolci, bo kmalu eden 
izmed teh – VALETA.
Ker se zavedamo, da bo takrat na plečih naših staršev veliko finančno breme, smo se odločili, da jih s svojim 
delom in trudom poskusimo vsaj malo razbremeniti. Razredničarki, učiteljici Mateja in Jelka, sta dali idejo, mi pa 
smo jo z navdušenjem sprejeli in zavihali rokave …
Čeprav nam koronavirus omejuje druženje, ni odveč, če se na svoje bližnje v tem prazničnem decembrskem 
času spomnimo z lepim voščilom. Da jih bomo v letošnjem letu lahko napisali čim več, smo se devetošolci 
odločili, da voščilnice izdelamo sami in jih ponudimo občankam in občanom, staršem, sorodnikom, prijateljem 
…, ki bodo svoj čas porabili le za to, da bodo ročno izdelano voščilnico popisali z lepimi željami. 
Našo idejo je v prvi vrsti podprlo vodstvo OŠ Gorišnica, nadalje Občina Gorišnica, ki je financirala nabavo 
materiala za izdelovanje voščilnic, podjetje Alinea, ki nam je prijazno ponudilo pomoč pri razrezu velikih 
šeleshamrov v voščilnice in seveda naši starši, ki so nas pri ustvarjanju podprli. Posebna zahvala velja tudi 
družini Založnik, ki je izdelala unikatne voščilnice za naše donatorje.
Vsem pravkar omenjenim, pa tudi vsem vam, »skritimi med vrsticami«, ki razumete naš dober namen in nas pri 
tem podpirate, IZ SRCA HVALA! Hvaležni smo za vašo podporo in pomoč. 
Želimo vam topel božič, v letu, ki prihaja, pa veliko nepozabnih trenutkov. 

Devetošolci OŠ Gorišnica

SADJE

Vita Marija Kelenc, 1. b Sadje, 1. b N
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je bila osrednja tema letošnjega 
tedna otroka, ki se je začel v 
ponedeljek, 4. oktobra 2021, in 
je trajal ves teden. Kot protiutež 
posledicam epidemije COVID-19 
smo želeli poudariti pomen 
igrivosti, sproščenosti in druženja, 
zato smo teden otroka tokrat 
posvetili igri in igranju.
Teden smo pričeli z napihljivimi 
igrali, ki so nas pričakala pred 
vrtcem. Otroci so neizmerno 
uživali, se razgibali in si krepili 
telo. V torek smo na igrišču izvedli 
jesenski kros, najprej smo se ob 
zvokih otroških pesmic razgibali, 
nato pa tekli po svojih najboljših 
močeh. Prijatelji iz drugih skupin 
so se med seboj spodbujali s 
ploskanjem in veselimi vzkliki. V 
sredo, četrtek in petek nam jo je 
zagodlo vreme, vendar se nismo 
dali. Dejavnosti smo si prilagodili. 
Pred vrtcem smo s pomočjo 
jesenskih darov in čistilke Marinke 
izdelali »tetko Jesen«. V telovadnici 
vrtca smo si pripravili kino, kjer 

Razigran uživaj dan
Valentina Šoštarič, vzgojiteljica

smo si na velikem platnu ogledali 
risanke avtorice Julie Donaldson. 
Po igralnicah smo likovno ustvarjali 
na temo jesen, izdelke pa smo 
razstavili v predprostoru vrtca.  

Kljub omejitvam ter slabšemu 
vremenu nam je uspelo izpeljati 
čudovit teden otroka.

Otroci iz skupine Kapljice

BUČE

Iza Kosi, 1. b Klara Tkalec, 1. b Manuel Šegula, 1. b
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Tole hecno leto, ki mu koronavirus 
še kar kroji naš vsakdan, se 
počasi izteka. Vstopili smo v 
praznični december – čas  radosti, 
veselja in obdarovanja. Z velikim 
veseljem vas obveščam, da sem 
zdrav in fit ter da moji škratje že 
pripravno pripravljajo darila za vse 
predšolske otroke, ki so doma v 
Občini Gorišnica.  
Vse nadobudneže, ki obiskujejo 
Vrtec Gorišnica, bom v teh 
prazničnih dneh obiskal in obdaril 
kar v vrtcu, pri tem pa seveda 
ne bom pozabil niti na vas, ki ne 
obiskujete vrtca, pač pa ostajate 
v zavetju toplega doma. Ostanite 
zdravi, bodite pridni in pripravite 
kakšno pesmico do tačas, ko se 
vidimo.
Ho ho ho, zelo kmalu bo to, ho ho 
ho …

Dragi otroci,  
spoštovani starši!

OBVESTILO
O ZBIRANJU STAREGA PAPIRJA IN

ODPADNEGA ŽELEZA
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 SE SKOZI VSE LETO

ZBIRA STAR PAPIR ZA UČENCE 9. RAZREDA

Kaj sodi v zabvojnike za 
papir?

časopisi, revije, knjige, 
prospekti, katalogi, zvezki, 
pisma, pisemski in ovojni papir, 
arhivski papir, razrezan papir.

PRIPOROČILO
Zaboniki za star papir so pri vrtcu.

V MESECU APRILU BOMO IZVEDLI AKCIJO ZBIRANJA 
ODPADNEGA ŽELEZA ZA UČENCE 9. RAZREDA

Najpogostejši izdelki iz 
železa oz. jekla so:

• razna vrtna orodja
• deli mehanizacije za urejanje 

okolja
• deli kmetijske mehanizacije
• vrtne ograje
• razna okovja
• jeklene posode
• radiatorji
• železni oz. jekleni ostanki pri 

gradbeništvu
• akumolatroji

PRIPOROČILO
Odpadno železo skladiščite čez zimo. Akcija odvoza bo 

potekala v aprilu. Točen datum sporočimo  
pred zbiranjem

Učenci 9. razreda ravnatelj OŠ Gorišnica,
Milan Šilak

Niko Cafuta, 1. b
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Bližamo se koncu leta 2021, ko 
že lahko ocenjujemo uspešnost 
le-tega. Pa vendarle se moramo 
v prvi vrsti osredotočiti na sebe in 
bližnje, da si to vzdušje ustvarimo 
takšno, kot si ga želimo. Že 
nekaj časa nas pestijo težave 
v zvezi z epidemijo, ob tem pa 
še druge vsakodnevne težave. 
Dogajajo se tudi prijetne stvari, 
ki jih moramo nekako združiti 
in se z njimi prebiti skozi prizmo 
našega življenja. Da pa bo vse 
potekalo vsaj približno tako, kot 
si želimo, predvsem mirno in brez 
strahu, je tudi policija tista, 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 
zavedal, kaj je prav in narobe in 
ne bi škodoval drugemu ter mu 
povzročal, bolečine, škode ali celo 
ogrožal življenja. Res je ritem tega 
življenja tako hiter, da mu včasih 
ne moremo tako hitro slediti, 
pa vendarle je potrebno včasih 
zajeti sapo in se zamisliti, preden 
storimo kaj napačnega. 
Ponovno opozarjamo vse občanke 
in občane, da je v prihajajočih 
dneh nekaj več dogodkov, ko se 
proslavlja in zabava, predvsem pa 
prihajajo prazniki, ko se zberemo 
v večjem številu kot običajno. 

Naredimo vse za varnost
Igor Belšak, pomočnik načelnika policijski inšpektor specialist III

Nekateri »preveliko« veselje in 
navdušenje pokažejo po zaužitju 
alkohola, kar lahko posledično 
privede do kršitev javnega reda 
in miru, vandalizma, kršitev 
cestno-prometnih predpisov, 
storitve kaznivega dejanja ali drugi 
negativnih deviantnih dejanj, zaradi 
česar mora na koncu ukrepati 
policija. 
Zato vam ta zimski čas podajamo 
nekaj nasvetov. 
1. PRIOTEHNIKA
Ne meči petard! Če se tej izkušnji 
ne moreš upreti, pirotehnične 
izdelke uporabljaj tako, da to 
drugih ne moti in ne ogroža. 
Mnogim državljanom in živalim 
je namreč uporaba pirotehničnih 
izdelkov neprijetna in jim vzbuja 
strah, nelagodje in občutek nevar-
nosti.
Pirotehničnih izdelkov ni dovol-
jeno uporabljati v strnjenih stano-
vanjskih naseljih, v zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v bližini 
bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet in na površinah, na 
katerih potekajo javna zbiranja. V 
stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih je dovoljeno 
uporabljati le ognjemetne izdelke 
kategorije 1, ki so namenjeni takšni 
uporabi. Izdelki so v ta namen 
tudi označeni. Mladoletnikom do 
14. oziroma 16. leta starosti je 
dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod 

nadzorom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, upo-
raba v drugih predmetih, lastna izde-
lava in preprodaja pirotehničnih 
izdelkov. V policiji ugotavljamo, da 
je največ poškodb ravno pri takšni 
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. VOŽNJA 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 pritis-
kom na stopalko, 

• ne spreminjajmo smeri vožnje 
sunkovito, saj lahko vsako tako 
ravnanje povzroči zanašanje vo-
zila. Podobno velja tudi za sun-
kovito speljevanje, 

• zelo pomembna je izbira pravil-
nega prestavnega razmerja, ker 
lahko premajhna moč na pogon-
skih kolesih zmanjša učinkovi-
tost vodenja vozila in onemogoči 
potrebne popravke smeri vožnje, 
prevelika pa povzroči zdrsavanje 
pogonskih koles in zanašanje 
vozila, 

• vozimo čim bolj enakomerno, 
brez premočnega pospeševanja 
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ali zmanjševanja hitrosti, 
• posebej bodimo pozorni na iz-

postavljene dele ceste, kjer se 
pogosteje pojavlja poledica, 

• upoštevajmo daljši čas potovan-
ja, zato se od doma odpravimo 
prej kot običajno, 

• med vožnjo bodimo zbrani, 
predvsem pa strpni do dru-
gih udeležencev v prometu. V 
takih razmerah so še posebej 
pomembni vozniška kultura, eti-
ka in solidarnost. 

3. NASVETI PEŠCEM ZA 
VARNEJŠO UDELEŽBO V 
PROMETU
Pešci so med najbolj ogroženimi 
prometnimi udeleženci. V policiji 
ugotavljamo, da so pogosto 
žrtve nesreč zaradi neustreznega 
ravnanja voznikov motornih vozil 
(kadar vozijo z neprilagojeno 
hitrostjo, pod vplivom alkohola, 
preblizu desnemu robu vozišča, 
vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi 
stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč 
se zgodi tudi zaradi napak ali 
neustreznega ravnanja pešcev, in 
sicer prečka vozišče preden se 
prepriča, če lahko to stori dovolj 
varno, ni označen z odsevnim 
telesom oz. kresničko ali drugim 
odsevnikom. Še posebej pogosto 
so pešci v prometnih nesrečah 
udeleženi v jesenskih in zimskih 
mesecih, ko so vremenske 
razmere neugodne (megla, dež), 
svetli del dneva pa je krajši. 
Zlasti starejši so največkrat žrtve 
prometnih nesreč zaradi svojih 
napak ali kršitev cestnoprometnih 
predpisov.
Pešci:
• poskrbite, da boste v prometu 

vidni; nosite svetla oblačila in 
predmete, ki izboljšajo vidnost 
pešcev (odsevne trakove, brez-
rokavnike, kresničke ...), 

• upoštevajte prometne predpise, 
• prečkajte cesto na označenih 

prehodih za pešce, 
• hodite po pločnikih (če so) oz. 

ob levem robu vozišča v smeri 
hoje, 

• poskusite predvideti ravnanje 
drugih udeležencev v prometu. 

Vozniki:

• upoštevajte, da so na cestah 
tudi pešci, dajte jim prednost, 

• hitrost prilagodite razmeram in 
dosledno upoštevajte omejitve, 

• na območjih, kjer se običaj-
no zadržujejo pešci, vozite še 
posebej previdno (pred šolami, 
v naseljih), 

• izven naselij vozite po sredini 
voznega pasu, da zmanjšate 
možnost trka s pešcem, ki hodi 
ob vozišču. 

4. ALKOHOL UBIJA, NA-
JVEČKRAT NEDOLŽNE
Delež prometnih nesreč, ki jih 
zakrivijo alkoholizirani vozniki, 
predstavlja zelo velik odstotni delež 
vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč. Zaskrbljujoče je, da več 
kot petina voznikov, ki povzročijo 
prometno nesrečo s smrtnim 
izidom, 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 uporabite 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 
alkohola. Sankcije za vožnjo pod 
vplivom alkohola po Zakonu o 
pravilih cestnega prometa so 
globa, kazenske točke, prepoved 
vožnje motornega vozila, začasen 
odvzem vozniškega dovoljenja in 
tudi možnost pridržanja voznika.

5. NASVETI LASTNIKOM 
GOSTINSKIH LOKALOV
Vsem organizatorjem javnih 
prireditev in lastnikom gostinskih 
lokalov priporočamo pazljivost 
pri točenju alkoholnih pijač in 
spoštovanje določb Zakona o 
omejevanju porabe alkohola, saj 

so med gosti tudi vozniki, ki bodo 
po odhodu iz lokala udeleženi 
v cestnem prometu. 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 PRAZNIKI
Praznični dnevi lahko prinesejo 
tudi neljube dogodke, kot so vlomi 
v stanovanja, hiše ali vozila, tatvine 
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 izvršitev 
kaznivih dejanj in zavarujmo 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, pred-
pražniki, lončki za rože ipd.,

• doma ne puščajte dragocenosti 
in denarja,

• o svoji odsotnosti ne puščajte 
sporočil,

• dogovorite se s sosedi ali pri-
jatelji, da vam praznijo nabiralnik, 
povejte jim, kako ste dosegljivi,

• doma parkirana vozila zaklenite 
ter shranite ključe in dokumente 
na varnem mestu (tudi rezervne 
ključe), 

• v okolici hiše ne puščajte orodja 
ali drugih priročnih sredstev, 

• ne pozabite zapreti plina in vode 
ter izklopiti elektrike, predvsem 
na aparatih.

Če ostanete doma:
• zaklepajte vrata,
• neznancem ne odpirajte vrat, 

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 
varno, zdravo, brez skrbi in v 
veselem družinskem vzdušju.
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S športom je življenje lepše

Športna zveza Občine Gorišnica, 
ki združuje klube in društva na 
področju športa, je tudi leta 
2021 hotela organizirati in izvesti 
športni program »S ŠPORTOM 
JE ŽIVLJENJE LEPŠE«. Zaradi 
uspešnega kandidiranja na javnih 
razpisih so izvedbo tega programa 
omogočile Fundacija za šport 
Republike Slovenije, Športna 
unija Slovenije in Sokolska zveza 
Slovenije.
Zaradi omejevanja gibanja ob 
pojavu covid-19 je bila izvedba 
planiranih aktivnosti zelo omejena 
oziroma v celoti onemogočena, 
tako da so bile nekatere aktivnosti 
odpovedane.
Tako smo morali v celoti izpustiti 
spomladanski del rekreacije, ki se 
v večnamenski dvorani Gorišnica 
odvija v obdobju od januarja do 
aprila. Z rekreacijo smo ponovno 
začeli v mesecu oktobru, in sicer 
po naslednjem urniku:

vsak ponedeljek
• ob 20.30 nogomet za vse 

rekreativce Občine Gorišnica;
vsak torek
• ob 17.00 telovadba za otroke
• ob 18.30 in 20.30 odbojka in 

košarka;
• ob 19.30 in 20.30 telovadba za 

ženske;
vsak četrtek
• ob 17.00 telovadba za otroke
• ob 18.30 in 20.30 odbojak in 

košarka
• ob 19.30 in 20.30 telovadba za 

ženske;

Športnih aktivnosti v Občini 
Gorišnica se lahko udeležujejo 
vsi občani in občanke občine 
Gorišnica, vseh starostnih skupin. 
Program športnih dejavnosti 
je namreč pripravljen tako, da 
omogoča sodelovanje najširšemu 
krogu ljudi, tako predšolskim 
otrokom, mladim kot tudi odraslim 
in starejšim, ne glede na spol. 

Z organiziranjem in izvajanjem 
športnih aktivnosti za vse občane 
občine Gorišnica Športna zveza 
Občine Gorišnica uresničuje 
enega od namenov delovanja, 
to je uveljavljanje in povečevanje 
števila športno aktivnih občanov. 
Glede na število udeležencev v 
obdobju od sredine oktobra do 
konca meseca novembra 2021, 
ko se je rekreacije v 203 izvedenih 
urah povprečno udeležilo 152 
občanov, lahko trdimo, da 
smo kljub omejitvam zaradi 
koronavirusa z udeležbo občanov 
zadovoljni. 
Prav tako nam je kljub vsem 
težavam v obdobju od 20. 7. 2021 
do 31. 8. 2021 uspelo organizirati: 

teniški turnir,
ki je bil v petek, 30. 7. 2021, 
na teniškem igrišču Žnidarič v 
Gorišnici v popoldanskem času. 
Prijavljenih je bilo 8 udeležencev. 
Najprej je bil opravljen žreb parov 
– v parih so igrali:
• Janko Žnidarič in Alen Čuš
• Jani Zamuda in Borut Kolar
• Filip Ranfl in Franci Ljubec
• Zlatko Roškar in Jaka Lozinšek
Po žrebu parov so začeli z 
razigravanjem. Vsak par je z 
vsakim igral 6 gemov (iger).
Po končanem razigravanju smo 
dobili vrstni red parov. Nato sta se 
prva dva para, in sicer
Janko Žnidarič in Alen Čuš ter Jani 
Zamuda in Borut Kolar

pomerila za zmagovalca turnirja. 
Ostala dva para 
Zlatko Roškar in Jaka Lozinšek ter 
Filip Ranfl in Franci Ljubec sta se 
pomerila za tretje mesto.
Teniški turnir – igre dvojic – je 
spremljalo precej gledalcev, ki so 
z glasnim navijanjem spodbujali 
vsak svojega favorita.

Končni vrstni red:
1. mesto: Janko Žnidarič in Alen 
Čuš
2. mesto: Jani Zamuda in Borut 
Kolar
3. mesto: Filip Ranfl in Franček 
Ljubec
4. mesto: Zlatko Roškar in Jaka 
Lozinšek 
         
Drugi veliki dogodek v sklopu 
programa S športom je življenje 
lepše je bilo t. i. Kolesarjenje po 
občini, ki je potekalo v soboto, 31. 
7. 2021. 
Zbor kolesarjev je bil na trgu pred 
občino ob 9.00, vendar so se 
kolesarji na trgu začeli zbirati že 
veliko prej.
Še pred startom je vsak udeleženec 
kolesarjenja od predsednika 
športne zveze Občine Gorišnica 
prejel spominsko majico.
Trasa letošnjega kolesarjenja je 
potekala po vseh vaseh občine, in 
sicer na relaciji Gorišnica–Zagojiči–
Muretinci–Mala vas–Gajevci–
Placerovci–Formin–Zamušani–
Tibolci–Moškanjci. Dolžina poti je 

Ratko Matjašič – predsednik ŠZ
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bila 25 km.
Po dogovoru s predsednikom 
Športne zveze Občine Gorišnica 
sta kolesarje vodila predstavnika 
Kolesarskega kluba Muretinci. 
Ob 9.30 je karavana 65 kolesarjev 
krenila na pot proti Zagojičem. 
Sledila je vožnja skozi vas, nato 
še preko kanala HE Formin naprej 
skozi vasi Muretinci, Mala vas, 
Gajevci in Placerovci do prvega 
vmesnega postanka, ki je bil 
organiziran pri ribiškem domu RK 
RAK v Placerovcih.
Po skoraj enournem postanku 
smo pot nadaljevali do Podgorcev, 
kjer smo zavili levo in naprej proti 
Zamušanom in Tibolcem, do 
ribiškega doma Športno-ribiškega 
društva Gorišnica, kjer je bil 
organizirani zaključek letošnjega 
kolesarjenja. Udeležence 
kolesarjenja je pričakala pogostitev 
s toplo malico. 
Zadnja aktivnost, ki smo jo še 
uspeli organizirati, je bil pohod 
po hribovitih obronkih občine. 
Potekal je v soboto, 14. 08. 2021. 
Zbor pohodnikov je bil ob 9.00 na 
parkirnem prostoru pri Dominkovi 
domačiji.

Ob napovedanem času se je 
na parkirišču pred Dominkovo 
domačijo zbralo 25 pohodnikov, 
ki so po krajšem čakanju na 
morebitne zamudnike prešerno 
krenili na pot.
Pot nas je vodila preko mostu čez 
reko Pesnico proti Zamušanom 

in naprej skozi gozd »Brezje« 
proti zidanici vinogradnika Jurija 
Cvitaniča st. Vroče, soparno 
vreme in hoja v hrib sta nas prisilila, 
da smo še pred prihodom na cilj 
opravili krajši postanek v hladni 
senci gozda Brezje.
Po dobri uri hoje po hribovitem 
predelu Občine Gorišnica smo 
končno le prispeli do mesta 
postanka, ki je bil pri zidanici 
vinogradnika Jurija Cvitaniča. 
Utrujeni od naporne poti in 
zadihani smo kar popadali po 
zelenici pred zidanico. Zatem je 
po nekajminutnem posedanju v 
hladni senci sledila pokušnja vin, 
pridelanih v vinogradu Jurija in 
Slavice Cvitanič.
Po polurnem postanku in nekaj 
kapljicah žlahtne tekočine je 
sledilo nadaljevanje pohoda 
po Zamušanskem bregu in se 
nadaljevalo po hribovitem delu 
Tibolcev proti stolpu, imenovanem 
»Franc Jožefov stolp« v naselju 
Prerad.
Po krajšem postanku in 
spominskem fotografiranju 
smo krenili do najvišje točke 
v občini Gorišnica, in sicer na 
hrib »Čoklečeva gora«, kjer se 
razprostira čudoviti pogled na 
bližnje letališče v Moškanjcih  in 
celotno Ptujsko polje.
Po krajšem postanku je sledil 
spust do ribnika Moškanjci, 
katerega upravitelj je Športno-
ribiško društvo Gorišnica. Tam nas 
je pričakala topla malica.
Glede na število udeležencev tako 
na rekreaciji kot na enodnevnih 
organiziranih prireditvah lahko 
rečemo, da zastavljene cilje v celoti 
izpolnjujemo. Občani se vse bolj 
zavedajo, da je športna aktivnost, 
bodisi profesionalna ali rekreativna, 
pomembna prvina kakovostnega 
življenja v vseh pojavnih oblikah 
in okoljih in je prirejena vsem 
starostnim obdobjem življenja, saj 
njenim izvajalcem prinaša uspeh, 
zdravje in nenazadnje tudi veliko 
veselja., 
Naj športni duh še naprej krepi 
telo in duha in vse dobro tudi v 
prihodnje!
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ŠD Gorišnica

Po lanski drobtinici igranja (igralo 
se je le pol sezone) v najmočnejši 
ligi pod okriljem MNZ Ptuj smo 
letos že opozorili nase. Stalni člani 
Super lige so lahko spoznali ekipni 
duh, željo in motivacijo naše
ekipe. V tej ligi nam manjka še 
kilometrina in kanček športne 
sreče. V klubu smo z dosedanjimi 
rezultati zadovoljni. Postopno 
želimo napredovati po lestvici in se 
kot izkušena ekipa prebiti v tretjo 
slovensko ligo. Zavedamo se, 
da to ne bo ne danes in ne jutri, 
verjamemo pa, da se lahko zgodi 
pojutrišnjem. Tudi veteranska 
ekipa se uspešno kosa z ostalimi 
klubi v njihovi ligi. Zasedajo
zadovoljivo 4. mesto. Ne smemo 
pozabiti na nogometno šolo.
Šola nogometa Gorišnica letos 
ima letos že krepko preko 100 
članov. V sezoni 2021/2022 
tekmujemo pod okriljem MNZ Ptuj 
v sedmih selekcijah in sicer vse 
od U7 do U15. Naši nogometaši 
so nas skozi celotni jesenski del 

UO ŠD Gorišnica

sezone razveseljevali z odličnimi 
predstavami in rezultati. Seveda 
je pri mlajših selekcijah v ospredju 
vključevanje v družbo, spoznavanje 
ekipne igre, posledično privajanje 
na disciplino in športni duh. Sam 
rezultat je pri teh selekcijah v 
drugem, če ne v tretjem planu. 
Tako kot ima
dolgoročne načrte članska ekipa, 

jih imamo tudi pri Šoli nogometa. 
V bližnji prihodnosti želimo, da bi 
se v Gorišnici igral tako kadetski 
kot tudi mladinski nogomet.
Vztrajno se gradijo tudi dolgo 
pričakovane tribune, ki nam bodo 
omogočale kvalitetno preživljanja 
časa v naši občini namenjenega 
športu nasploh.

Rokometno društvo Moškanjci Gorišnica

Koronačas je močno posegel tudi v 
delovanje športa, treninge in tekme 
rokometašev. Ukrepi so zahtevali pre-
kinitev treningov vseh selekcij, ki se s 
športom ne ukvarjajo profesionalno.
Po sprostitvi ukrepov so se dela lotili 
tudi v vseh selekcijah RD MG.
Člani, ki v jesenskem času niso odi-
grali niti ene tekme, so najprej gostili 
ekipo iz Ajdovščine. Ta tekma je bila 
velik dokaz, kako pomemben je ritem 
treningov in tekem, posebej v ekip-
nem športu. Zaradi pomoči boginje 
Fortune in dobrih obramb vratarja so 
uspeli premagati nasprotnike. Zmaga 
je postala navdih za naslednje tekme, 
kjer so bili vsi nasprotniki poraženi. 
Najbolj velja izpostaviti tekmo z Ve-
liko Nedeljo v Ormožu, ki je postregla 
s kakovostnim rokometom in velikim 
preobratom. Po sistemu tekmovanja 
je bilo potrebno odigrati še končnico, 

Marta T Ranfl, predsednica RD MG

“Zmagovalni ples” po zmagi nad ekipo iz Hrastnika
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kjer je za napredovanje zadostovala 
samo ena zmaga.
Veselje ob napredovanju v višjo ligo 
so spremljale tudi skrbi – po izključno 
doma vzgojenih igralcih, ki so napre-
dovali, je bilo potrebno okrepiti ekipo. 
1. B DRL ima 27 krogov tekmovanja, 
zato so okrepitve več kot potrebne. 
Višji nivo tekmovanja spremljajo seve-
da tudi veliko višji stroški – najbližja 
ekipa je oddaljena 107 km.
Jesenski del tekmovanja so igralci RD 
Moškanjci Gorišnica začeli z odliko. 
Dobre igre so bile dobro sprejete tudi 
pri gledalcih, ki jih je bilo iz tekme v 
tekmo več. Koronavirus je posegel 
tudi v jesenski del tekmovanja, saj 
morajo ob okužbi igralca neceplje-
ni v karanteno – prestavljene so bile 
že 3 tekme. Po prikazanem je ekipa 
RD Moškanjci Gorišnica sposobna 
uvrstitve v sredino 1. B DRL. Strateg 

ekipe je trener Siniša Radujković.
 Tudi pri treningih mlajših selekcij se 
je močno odrazila koronakriza. Zara-
di ukrepov, ki niso dovoljevali šport-
nega udejstvovanja, so se zmanjšale 
motorične sposobnosti. Potrebno bo 
veliko ur, da se zamujeno nadoknadi. 
Trenirajo:
 Selekcija kadetov, ki se meri 
z vrstniki iz cele Slovenije. Treninge 
imajo trikrat na teden, trenira jih Darko 
Žnidarič.
 Starejši dečki A – tekmujejo v 
ligi VZHOD, trenirajo trikrat na teden 
pod vodstvom Branka Bratuše in Dar-
ka Žnidariča.
 Mlajši dečki in deklice A – 
trenirajo trikrat na teden, tekmujejo 
po vzhodni Sloveniji, rezultati niso 
pomembni. Lepote rokometa in tims-
kega športa jim posredujeta Nikita in 
Sanja Potočnjak.

 Mini rokomet – skozi vaje 
motorike, koordinacije, igro jih v ro-
komet dvakrat na teden uvaja Ines 
Žnidarič.
Leta 2021 bi morali praznovati 30 let 
ponovne oživitve rokometa v Gorišni-
ci. Obletnice so lepe tudi zato, da 
se jih primerno obeleži. Že večkrat 
omenjena koronakriza je vzrok, da ni 
bilo tako. To pa ne spremeni dejstva, 
da imamo v Gorišnici odlične pogo-
je, lepo dvorano in zanimanje za ro-
komet. Upam, da se bo denar, ki je 
sveta vladar in nujno potreben za na-
daljevanje delovanja kluba, našel in 
omogočil delovanje še naprej. Hvala 
vsem, ki nam prisluhnete.
Ljubitelji rokometa tudi leta 2022 va-
bljeni v dvorano – ob spoštovanju 
aktualnih ukrepov – da s svojo pris-
otnostjo vzpodbujate domačo ekipo 
in uživate v športu.

Konferenca o prihodnosti Evrope
Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Konferenca o prihodnosti Evrope 
je nova odprta in vključujoča ob-
lika posvetovalne demokracije, njen 
namen pa je Evropejcem omogočiti 
večji vpliv pri oblikovanju evropskih 
politik. Začela se je maja letos, po-
tekala bo pa do junija 2022. Skup-
no predsedstvo (Evropska komisija, 
Evropski parlament in Svet EU) se je 
zavezalo, da bo spremljalo njen potek 
in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo 
pritegniti čim večje število ljudi vseh 
starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne 
skupnosti, nevladne organizacije, izo-
braževalne in kulturne ustanove, so-
cialne zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
Na spletni platformi objavite svo-
je zamisli in predloge na kakršnokoli 
temo o prihodnosti Evrope
Platforma je večjezična, vse obja-
vljene zamisli in ideje pa računalnik 
avtomatično prevede v izbran EU 
jezik.
Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže 
k spoštovanju temeljnih načel konfer-
ence.
Komentirajte, delite ali podprite že ob-
javljene ideje
Udeležite se dogodkov o prihodnosti 
Evrope
Na platformi poiščite dogodke v vaši 

bližini ali spletne dogodke, ki potekajo 
pod okriljem konference. 
Organizirajte in objavite lasten do-
godek o prihodnosti Evrope
Primeri vključujočih in sodeloval-
nih dogodkov v živo ali prek spleta: 
pogovor, debata, srečanje…
Na platformi lahko objavite tudi že 
načrtovane dogodke, ki se dotikajo 
tem, ki so pomembne za prihodnost 
Evrope.
Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati listino konference o pri-
hodnosti Evrope, ki določa standarde 
za spoštljivo vseevropsko razpravo.
Po koncu dogodka zapišite zamisli 
in ideje, ki so jih udeleženci podali na 
dogodku.
Za napotke se lahko obrnete na 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji ali na EUROPE DIRECT in-

formacijske točke v šestih slovenskih 
regijah.
Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 
Ključne ideje in priporočila s plat-
forme bodo prispevala k omizjem z 
evropskimi državljankami in državljani 
ter plenarnim zasedanjem Evropske-
ga parlamenta, kjer se bo razpravljalo 
o teh zamislih in priporočilih, vse sk-
upaj pa bo pripomoglo k oblikovanju 
zaključkov konference. 

Več na spletu:
futureu.europa.eu (spletna platforma 
konference o prihodnosti Evrope)
slovenia.representation.ec.europa.eu 
(Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji)
europedirect.si (informacijske točke 
EUROPE DIRECT)
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20. obletnica društva Korant Forum
Robert Mairin

Člani Društva Koranti Forum iz 
Formina smo v začetku leta 2021 
obeležili 20. obletnico obstoja 
društva. V luči spomina na staro 
sejno sobo Vaško-gasilskega 
doma Formin, mestu snovanja in 
ustanovitve društva, so pogledi na 
doživetja in izkustveno pot društva 
kar privreli na plano in podoživljali 
preteklo prehojeno pot. Skrbno 
pripravljena in podana poročila, 
v duhu doživete simbolike, vse 
seveda v okvirjih omejitev zaradi 
koronavirusa, so izpričala delovno, 
zavzeto in požrtvovalno preteklo 
društveno življenje. 
Ustanovni občni zbor društva je 
bil 11. januarja 2001. Takratnih 
18 ustanovnih članov je zastavilo 
usmeritvene smernice, cilje in 
prizadevanja v smislu ohranjanja 
pustnega lika koranta, njegovega 
obredja in poslanstva, ki ga nosi 
v sebi. Skupina je v neformalni 
obliki delovala že vrsto let prej, a 
potrebe in namere skupinskega 
udejstvovanja so privedle do 
uradne, društvene podobe. Danes 
matična knjiga članstva izkazuje 
48 članov, ki v pretežni meri 
izhajajo iz Formina, preostali del 
članstva pa prihaja iz okoliških vasi 
občine Gorišnica. Društvo Koranti 
Forum skuša s svojim delovanjem 
ohraniti starodavno tradicijo, 
ljudske šege, navade in običaje 
prednikov. Prvenstvena naloga 

društva je zagotoviti avtohtono 
podobo koranta, njegovo izvirno 
podobo, predvsem pa v smislu 
izvajanja etnografskega obredja 
slediti starodavnim običajem in 
pustni zapuščini naših prednikov. 
Demonski lik koranta nosi v sebi 
veliko poslanstvo prepoznavnosti 
kraja, iz katerega izhaja, 
promocijsko pooseblja svoje 
korenine in daje velik prispevek k 
ohranitvi kulturne in etnografske 
dediščine. Z izrazno enkratnostjo 
in edinstveno podobo pooseblja 
izstopajoči demonski subjekt, 
ki s svojo pojavnostjo v deželo 
prinaša pomlad, radost in 
veselje. Kamorkoli pride, žanje 
spoštovanje, ljudje ga poznajo 
domala po vsem svetu, predstavlja 
enkratno promocijo naše občine in 
države. 
Temeljna ugotovitev 20. rojstnega 
dne društva se je v gotovosti 
nagibala v smeri, da je preteklo 
delovanje društva, številna 
gostovanja širom Slovenije in 
izven meja naše domovine, 
krepitev delovanja članstva na 
raznovrstnih kulturnih prireditvah 
in nastopih, negovanje in razvijanje 
kulturne zavesti, prirejanje 
srečevanj ljubiteljev ljudskih 
običajev in pustnih šeg, izvedba 
tradicionalnega pustnega sejma, 
prispevalo k prepoznavnosti 
matičnega kraja in občine. Člani 

Društva Koranti Forum smo 
ponosni na svojo pojavnost, 
na urejeni, slikoviti in nazorni 
društveni mozaik delovanja, na 
ohranjanje tradicionalnega obiska 
domače in okoliških vasi ter 
krepitev osebnostne zavesti glede 
etnografskega izročila.
Društvo se zaveda, da so 
aktualne epidemiološke razmere 
in omejevanje medsebojnih 
kontaktov v preteklem obdobju 
korenito posegle v delovanje 
in svojstvo društva. Tempo 
delovanja društva ter koncept 
prikazovanja avtohtone dediščine 
in udejstvovanja je bil zadnji dve leti 
v veliki meri omejen. Pomembno 
je, da je članstvo skozi 20-letno 
izkustveno obdobje zmoglo 
in znalo iti čez čeri vzponov in 
padcev ter ob tem kulturno in 
moralno raslo, predvsem pa 
korantovo podobo, njegovo 
izraznost predstavljalo kot živo 
tradicijo naših prednikov. Dana je 
bila zaveza, da mora s svojo držo, 
zgledom in društveno pojavnostjo 
še naprej krepiti medprijateljske 
vezi in najmlajšim privzgojiti čut, 
da bodo ponosni na identiteto 
kraja, iz katerega izhajajo. 
Ob dvajsetem jubileju društva je 
bila vsem jubilantom, vodstveni 
strukturi, aktivnim in zaslužnim 
članom ter donatorjem izrečena 
zahvala za izkazano delo, trud in 
prizadevanja.
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Ajda – vsestransko uporabna kulturna rastlina
Nataša Klemenčič Štrukelj

Ohranjanje ajde, ki so jo še pred 
pol stoletja naši predniki pridelali 
v velikih količinah in posledično 
skrb za čebele, pomen lokalno 
pridelane hrane, osveščanje, 
povečanje izkoriščenosti kmetijski 
zemljišč,…so le nekateri od 
razlogov, zaradi katerih je 
Čebelarska zveza Slovenije, kot 
pobudnik in koordinator projekta 
»Kar sejemo, to žanjemo«,   leta 
2014 skupaj s partnerji, začela s 
spodbujanjem setve medovite 
ajde.  Ajda je kulturna rastlina, ki 
je pomembna tudi pri kolobarjenju 
in ne potrebuje škropljenja, kar 
pomembno prispeva tudi k 
ekološkemu kmetijstvu. Je tudi 
uspešna v boju proti plevelom.   
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« 
je povezoval številne partnerje. 
Sodelovali so  Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, kmetijske šole 
in ostali partnerji. Vsak od njih je po 
svojih najboljših močeh prispeval 
k povečanju prepoznavnosti 
medovite ajde. Po podatkih 
Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so se kmetijske 
površine posejane z ajdo povečale 
iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 
ha v letu 2020. To pomeni, da so 
se kmetijske površine, posejane z 
ajdo v zadnjih petih letih v Sloveniji 
podvojile. V tabeli so prikazani 
podatki po letih.
Ajdo lahko sejemo kot glavni 
ali strniščni posevek. Glavni 

posevek sejemo od začetka do 
konca maja, ko je dovolj toplo za 
kalitev in ni več nevarnosti slane. 
V maju sejana ajda do spravila 
potrebuje od 11 do 12 tednov. 
Setev ajde kot glavnega posevka 
se še posebej priporoča za 
območja, ki jih pogosto prizadene 
suša. Strniščna ajda se seje po 
spravilu ozimnih žit, to je od 10. 
in najkasneje do 25. julija. Cveti v 
avgustu ali septembru, ko v naravi 
začne primanjkovati hrane za 
čebele. Za čebele so pomembne 
medovite sorte ajde, to so Darja, 
Čebelica in Črna gorenjska. Ajdo 
sejemo na njive, kjer predhodne 
poljščine niso bile premočno 
gnojene z dušikom. Podrobnejše 
nasvete v zvezi s pridelavo ajde 
najdete v publikaciji Tehnologija 
pridelave ajde, ki so jo pripravile 
strokovne službe Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije je kot 

pobudnik in koordinator projekta 
»Kar sejemo, to žanjemo« skupaj 
s partnerji pomembno prispevala k 
povečanju setve ajde, spodbudila 
sodelovanje med čebelarji in kmeti 
ter posredno vplivala na pridelavo 
tako zaželene domače, slovenske 
ajde. Z vključevanjem kulinarike 
smo obudili tradicionalne jedi 
iz ajde in navdihnili sodobne 
kuharske mojstre ter povečali 
pridelavo ajdovega medu. 
Čebelarska zveza Slovenije 
skupaj s partnerji nadaljuje s 
spodbujanjem setve medovitih 
kulturnih rastlin, kot so sončnice, 
buče in facelije. 
Ponosni smo, da lahko prispevamo 
k ohranjanju narave in čebel!

Podatki o prijavljenih kmeti-
jskih površinah posejanih z 
ajdo v zbirnih vlogah za leta 

2015-2020 v ha

LETO AJDA

2015 3021,65

2016 4024,94

2017 4528,18

2018 4992,71

2019 6440,57

2020 6431,69
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja

Ajda pred Dominkovo domačijo v Gorišnici
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Ansambel Upanje

Nekateri nas že poznate, drugi 
še ne. Naj vam predstavimo našo 
zgodbo od začetka in vse do 
danes.
Ansambel smo ustanovili Niko, 
Klemen in Žiga. Dobri prijatelji 
smo že od otroštva, saj smo kot 
sosedje skupaj odraščali. Ko smo 
se kot otroci skupaj igrali, še niti 
slutili nismo, kaj nas čaka. Niti 
sanjalo se nam ni, da bomo čez 
nekaj let skupaj godli, peli in igrali 
ter razveseljevali ljudi na različnih 
zabavah.
Prvič smo skupaj zaigrali že zelo, 
zelo mladi. Imeli smo rosnih 10 in 
11 let. Ampak, le predstavljajte si, 
kako so takrat potekale naše vaje 
– malo smo igrali na glasbila, nato 
še več pretekli za žogo in se igrali 
skrivalnice, se lovili in podobno. 
Zanimivo je, da je takrat vsak od 
nas vedel zaigrati mogoče od 10 
do 20 pesmi, a smo jih že hoteli 
zaigrati skupaj.
Tako je bilo še nekaj let. Leto 2013 
je bilo za nas prelomno in od takrat 
uradno štejemo naš začetek. Tedaj 
smo imeli prvi javni nastop na 
televiziji v oddaji Raketa na Planet 
TV. Takrat smo si za prihodnost 
našega ansambla zastavili jasne in 
visoke cilje.
Nadeli smo si ime Ansambel 
Upanje, saj trdno upamo v naš 
uspeh in v to, da bi nas ljudje 
sprejeli za svoje in nas spremljali 
po celotni Sloveniji. Saj veste: 
»UPANJE UMRE ZADNJE«.
Sedež ansambla je v ZAGOJIČIH, 
v občini Gorišnica.
Niko, Žiga in Klemen smo začeli 
kot tričlanska fantovska zasedba. 
Za vaje nikoli ni bilo problema, 
ker smo vsi trije eden od drugega 
oddaljeni manj kot kilometer, kar je 
naša velika prednost. Za vaje smo 
se poklicali in čez 5 minut smo že 
lahko bili skupaj z glasbili.
Ker na nastopih igramo tudi 
zabavno glasbo, smo hitro 
začutili potrebo po kvalitetnejšem 

izvajanju le-te. K sodelovanju smo 
zato povabili bobnarja, ki se nam 
je na odru pridružil le pri rundah 
zabavne glasbe. Med letoma 2016 
in 2019 je bil tako z nami Matej 
Plesnik, ki je leta 2019 začutil, da 
bi šel naprej po drugi poti.
Po Matejevem odhodu smo bili 
primorani poiskati novega člana. 
Ker smo že od nekdaj hrepeneli 
po štiriglasnem fantovskem petju, 
smo imeli veliko željo najti člana, 
ki bo igral bobne in bo hkrati imel 
globok glas. Tako bi pri narodni 
glasbi pel najnižjo štimo, bas, in 
izpopolnil naše petje.
Se strinjate z rekom: »Kdor išče, 
ta najde?« Mi se zagotovo. Ob 
iskanju smo imeli tudi nekaj 
sreče, saj smo izvedeli za fanta, ki 
popolnoma ustreza našim željam. 
To je Marcel Šafarič, ki prihaja iz 
Radencev. Ko smo se prvič dobili 
na vajah, nas je fasciniral s svojim 
nizkim vokalom. Hitro smo se ujeli 
in vsi smo že na prvih skupnih 
vajah začutili, da je to to. Lahko 
bi rekli, da se je zgodila nekakšna 
čarovnija. In vedeli smo, da želimo 
našo pot nadaljevati s takšno 
zasedbo.
Ansambel  UPANJE sestavljamo 
štirje člani:
• Niko ZORKO (vodja ansambla, 
diatonična harmonika, klavirska 
harmonika, klaviature, vokal),

• Žiga VIHER (bas kitara, bariton, 
vokal),
• Klemen ZAVEC (ritem kitara, 
električna kitara, vokal),
• Marcel ŠAFARIČ (bobni, klarinet, 
vokal).
Najbolj nas povezuje ljubezen 
do narodno-zabavne in 
zabavne glasbe ter večglasnega 
fantovskega petja. Srca nam 
zaigrajo, ko skupaj ubrano 
zapojemo, ljudje pa z nami. Kar 
je še bolj pomembno; tako na 
odru kot pod njim smo vsi zelo 
dobri prijatelji, postali smo kot 
nerazdružljiva družina. 
Nastopamo na vseh 
vrstah prireditev, veselicah, 
rojstnodnevnih zabavah, 
abrahamih, okroglih obletnicah, 
zabavah v klubih, zaključkih, 
občnih zborih, birmah, obhajilih, 
skratka vsepovsod, kamor nas 
povabijo.
Izvajamo narodno-zabavno 
(od najrazličnejših izvajalcev: 
Modrijani, Gadi, Slak, Avsenik, 
Mihelič itd.) in tudi zabavno 
(slovensko, hrvaško, jugo rock) 
glasbo. Poleg glasbe poskrbimo 
tudi za razvedrilni program.
Leta 2015 smo posneli naše prve 
tri lastne skladbe: Daj mi gumico 
nazaj, Za ljubezen in Sanjal sem. 
Trenutno imamo izdanih 12 
lastnih skladb, 1 priredbo in 6 
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videospotov.
Sodelujemo z renomiranimi 
slovenskimi glasbeniki, med 
drugim največ z go. Vero Šolinc, 
ki je tudi naša mentorica, ter z 
Modrijanoma Petrom in Franjem 
Osetom.
Dosedanji dosežki:
• Festival Cerkvenjak 2015: 1. 
mesto strokovne komisije – »Sanjal 
sem«.
• Festival Vurberk 2016: 3. mesto 
za besedilo – »Ptujske ulice« 
(Avtor: Primož Kirič).
• Šov »Glasbeni skavt« na TV 
GOLICA: 2. mesto.
• Festival Loborfest 2017 
(Hrvaška): Srebrni bariton in 
nagrada za najboljši aranžma 
lastne skladbe – »Daj, daj«.
• Festival Graška Gora poje in igra 
2019: Srebrni pastirček.
• Festival Cerkvenjak 2019: 
zmagovalci občinstva.
• Festival Dolenjske Toplice 
2019: nagrada za najboljšo 
instrumentalno izvedbo.
• Festival NZG Ptuj 2021: najboljša 
skladba po izboru občinstva – 
»Nedosegljiva«.
Leto 2021 je bilo za tako za nas 
kot za vse ostale glasbenike spet 
leto, v katerem nam je bilo zaradi 
trenutnih epidemioloških razmer 
ogromno odvzetega. Proti temu 
smo žal nemočni. Kljub nastalim 
razmeram smo celo leto pridno 
vadili, naredili teh nekaj nastopov, 
ki smo jih lahko, ustvarjali smo 
nove skladbe in posneli dva 
videospota. 
Meseca septembra nam je 
uspelo stopiti na oder, o katerem 
smo sanjali in si ga želeli že kot 
otroci, sprejeti smo bili na Ptujski 
festival. Na festival smo prišli 
dobro pripravljeni, a brez velikih 
pričakovanj. Očitno smo nastop 
odlično opravili, saj smo po izboru 
občinstva postali zmagovalci 
Festivala NZG Ptuj 2021, kar nam 
zares ogromno pomeni in nam 
daje še veliko večjo motivacijo za 
naprej. Občinstvo smo prepričali 
s krasnim valčkom z naslovom 
»Nedosegljiva«, za katerega smo 
še isti mesec izdali videospot, 

posnet v sodelovanju s produkcijo 
TV Veseljak. 
Meseca decembra smo 
izdali še priredbo Avsenikove 
inštrumentalne skladbe »Prijateljem 
harmonike«, za katero smo prav 
tako izdali videospot, posnet v 
Občinski dvorani Gorišnica, za 
kar se vodstvu Občine Gorišnica 
iskreno zahvaljujemo. Skladbo 
smo posneli na malce drugačen 
način, in sicer je v naši izvedbi 
glavno glasbilo ksilofon (igra ga 
Marcel). Glavno melodijo igra 
Marcel na ksilofon, spremlja ga trio 
s klavirsko harmoniko.
Če pod letom 2021 potegnemo 
črto, smo fantje glede na 
veliko mero onemogočenega 
udejstvovanja zelo zadovoljni. 
Hkrati si želimo, da bo prihodnje 
leto za glasbenike bolj prijazno. 

Verjamemo, da se bodo razmere 
kmalu normalizirale in bomo spet 
večino vikendov v letu lahko 
preživeli na odru.
Vabimo vas k spremljanju našega 
ansambla na socialnih omrežjih 
Facebook in Instagram. Obiščite 
tudi našo spletno stran, kjer lahko 
najdete vse o delovanju ansambla. 
Naj vam namignemo še to, da 
že razmišljamo o samostojnem 
koncertu ob 10-letnici delovanja, 
ta bo leta 2023. Vse ostalo pa naj 
zaenkrat ostane še skrivnost. 
Obenem vam UPANJE iskreno 
želimo lepe in blagoslovljene 
praznike ter srečno 2022. Naj vas 
spremljajo sreča, zdravje, ljubezen 
in pozitivne misli.
Vaše Upanje
Marcel, Niko, Klemen in Žiga
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20. obletnica delovanja KD Odpev, Mala vas
Konrad Kostanjevec

Ob praznovanju 20. obletnice 
delovanja je v nedeljo 7. 11. 
2021, KD ODPEV v vaški dvorani 
Muretinci organiziralo meddržavni 
koncert ljudskih viž in pesmi.
V pozdravnem govoru je predsednik 
KD pozdravil vse goste, vabljene, 
nastopajoče in poslušalce. 
Posebej se je zahvalil za finančno 
podporo in sponzorstvo pri izvedbi 
koncerta, in sicer Občini Gorišnica, 
Ministrstvu za kulturo, Uradu RS 
za zamejce doma in po svetu ter 
Radiu tednik Ptuj. To praznovanje 
in koncert bi morala biti prejšnje 
leto 2020, vendar to zaradi 
koronavirusa ni bilo mogoče. Še 
letos je bilo to ob vseh omejitvah 
izvedeno na hitro. KD in skupine 
v njem so to leto kljub temu 
aktivno delovale. To dokazujejo 
nastopi pri JSKD na Ptuju, 
kulturni program pri zamejskih 
Slovencih ob praznovanju 30. 
obletnice samostojnosti Slovenije. 
Prav tako tudi kulturni program 
ob praznovanju 25. obletnice 
zamejskih Slovencev, ki je bil 14. 
11. 2021.
Od ustanovitve KD ODPEV Mala 
vas je minilo 21 let. Za nami je 
uspešno obdobje dela na področju 
ljubiteljske kulture. Še pred 21 
leti so nasprotovali KD Mala vas, 
češ, da ni dobro, da je kulturno 
društvo v vsaki vasi in naj bo samo 
eno kulturno društvo v Gorišnici. 
Vendar smo dokazali drugače. To 
dokazuje tudi toliko let uspešnega 
delovanja tako v občini Gorišnica, 
Sloveniji kot tudi tujini. 

Skupine in posamezniki zelo 
uspešno predstavljajo občino 
Gorišnica, Ministrstvo za kulturo, 
Urad vlade RS, JSRS za kulturne 
dejavnosti in ZLTS Slovenije tako 
širše po Sloveniji kot tudi v tujini v 
Avstriji, Madžarski, Hrvaški in tudi 
že Švici. 
Ob ustanovitvi leta 2000 je bil 
cilj KD čim boljše delovanje v 
ljubiteljski kulturi in ohranjanje 
ljudskega izročila in dediščine. 
Tako smo delali do zdaj in bomo 
tudi v bodoče, če bo to dopuščalo 
zdravje. Doseženi so odlični 
rezultati na raznih tekmovanjih 
posameznikov in priznanja ter 
zahvale na nastopih, ki jih je na 
leto okrog 30. O dosežkih KD 
v teh 21 letih bi se dalo napisati 
celo knjigo, zato se bo KD ODPEV 
obširno razpisal v  kroniki KD.
Na meddržavnem koncertu v 
Muretincih so program z nastopi 
popestrile skupine iz Madžarske, 
s katerimi sodelujemo že vrsto 
let, in širše Slovenije. Tako so 
sodelovali ljudski godci Trio 
Vetrnica, pevski zbor zamejskih 
Slovencev iz Madžarske, 
Podravski trio, Prešmentani faloti, 
Kvartet iz Jurovec in Štajerski 
frajtonarji, ki so pod vodstvom 
Primoža Kelenca še posebej 
navdušili občinstvo. Nastopa se 
zaradi zdravstvenih razlogov niso 
udeležili Pevci vasi. Program je 
zelo uspešno vodila novinarka 
Karolina Putarek. Poslušalci, ki so 
napolnili dvorano, so bili navdušeni 
nad izvajanjem nastopajočih. 

Celoten koncert so snemali TV 
SIP Branko Veselič. Koncert so si 
gledalci že lahko ogledali na SIP 
TV. Med programom je udeležence 
nagovorila tudi predsednica JSKD 
OI Ptuj, ki je kulturnemu društvu 
ODPEV podelila Priznanje za 
dolgoročno delovanje v ljubiteljski 
kulturi. Zaradi delovnih obveznosti 
se koncerta nista udeležila minister 
za kulturo RS in ministrica Urada 
RS za zamejce doma in po svetu, 
za kar sta se tudi pisno opravičila. 
Poudarjam, da obe ministrstvi 
odločno podpirata delovanje in 
prepoznavnost KD ODPEV doma 
in v tujini.
Pred zaključno skupno pesmijo  
V dolini tihi so bile podeljene 
zahvale in priznanja KD ODPEV 
za dolgoročno sodelovanje in 
pomoč: Občini Gorišnica, JSKD OI 
Ptuj, Ministrstvu za kulturo, Uradu 
vlade RS za zamejce doma in po 
svetu, Radiu tednik Ptuj, Vaškemu 
odboru Mala vas in Muretinci, PGD 
Mala vas in Muretinci, Ribiškemu 
klubu Tunf in vsem nastopajočim.
Namen KD ODPEV bo še naprej 
ostal delavno ohranjati ljudsko 
izročilo in s sekcijami predstavljati 
občino Gorišnica, Urad vlade RS, 
Ministrstvo za kulturo RS in ZLTS 
Slovenije.
Na koncu pred pogostitvijo se je v 
imenu KD in v svojem imenu vsem 
zahvalil predsednik KD ODPEV, 
z mislijo da se naslednje leto 
ponovno vidimo in srečamo ob 
boljših pogojih.
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Obogatite svojo vsakdanjo prehrano  
s cvetnim prahom- osmukancem

Dr. Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Cvetni prah oziroma pelod je osno-
va spolnega razmnoževanja rastlin, 
saj predstavlja moške mikroskopsko 
velike spolne celice, ki so po obliki 
značilne in specifične za vsako bo-
tanično vrsto. Cvetni prah nastaja v 
prašnikih rastlin. Med rastlinami ga 
prenašajo tudi čebele, saj se ob obi-
sku cveta oprime dlačic na njihovem 
telesu. Ko cvetni prah dospe na 
pestič, ga opraši. Čebele pri letanju s 
cveta na cvet oprašujejo rastline.
Čebele cvetni prah nabirajo tudi za 
lastno prehrano. Med letenjem se čis-
tijo in drobna zrnca cvetnega prahu 
z dodatkom sline in medičine (tako 
cvetni prah obogatijo s svojimi encimi) 
med seboj zlepijo in oblikujejo grudi-
ci cvetnega prahu, ki ju na zadnjem 
paru nog odnesejo v panj. Čebele la-
hko nabirajo cvetni prah na različnih 
rastlinah, večinoma pa je grudica 
cvetnega prahu sestavljena iz peloda 
ene rastline. Cvetni prah je nujno po-
treben za razvoj čebelje družine, saj 
predstavlja nenadomestljiv vir različnih 
hranil. Čebelarji ga pridobivajo tako, 
da na žrela panjev namestijo posebne 
naprave imenovane osmukalniki.
Cvetni prah - osmukanec je v obli-
ki grudic različnih oblik in velikosti. 
Barva, vonj in okus sta specifična za 
posamezno rastlinsko vrsto, na kateri 
so čebele nabirale cvetni prah. Okus 
je lahko sladek, kisel, pa tudi grenek.
Cvetni prah osmukanec vsebuje ogl-
jikove hidrate, med katere sodi tudi 
prehranska vlaknina, ki ugodno de-

luje na peristaltiko debelega črevesa. 
Uživanje hrane, bogate s prehransko 
vlaknino, zmanjšuje tveganje za pojav 
nekaterih bolezni. V cvetnem pra-
hu osmukancu so tudi beljakovine, 
aminokisline, maščobe in maščobne 
kisline ter vitamini (A, D, E, vitamin 
C in nekateri vitamini B kompleksa). 
Osmukanec je vir različnih elementov, 
vsebuje največ kalija, fosforja, kalcija, 
železa, mangana in cinka. Dodano 
vrednost pa mu dajejo fenolne spo-
jine, saj imajo le te vlogo antioksidan-
tov. 
Uživanje cvetnega prahu priporoča-
mo ljudem v vseh starostnih obdobjih. 
Vključujete ga lahko tudi v prehrano 
otrok od prvega leta starosti naprej. 
Energijska vrednost cvetnega prahu 
je nizka, zato ga lahko uživamo tudi 
pri nizkoenergijski prehrani in v preh-
rani sladkornih bolnikov. Primeren 
je tudi za vegetarijance. Alergijske 
reakcije pri uživanju cvetnega prahu 
so sicer redke. Vendar priporočamo, 
da cvetni prah začnete uživati v man-
jših količinah (par grudic) in vsak dan 
količino povečujete do željene. Na 
takšen način preverite, da niste nanj 
morebiti alergični.
Če uživamo samostojno posušen 
cvetni prah osmukanec, ga čim dlje 
žvečite oz. dobro mehansko zdrobite 
z zobmi. Priporočamo tudi namakanje 
pred uživanjem. Posušen cvetni prah 
osmukanec namočite v tekočino vsaj 
2–3 ure pred uživanjem, pri svežem 
pa je dovolj pol ure prej. Z mletjem ali 

namakanjem dosežete, da se hranila, 
ki jih cvetni prah vsebuje, lažje spros-
tijo, kar privede do večje in lažje ab-
sorpcije in dosegljivosti hranil našemu 
organizmu.
 Uživamo ga lahko skozi celo leto ali 
večkrat na leto s prekinitvami, nepre-
kinjeno pa najmanj od enega do treh 
mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu 
ni možno predoziranje. Kljub temu pa 
kot dodatek v vsakodnevni prehrani 
priporočamo od 20 do 40 g (cca. 1–2 
jedilni žlici) cvetnega prahu za odraslo 
osebo. 
Pripravite si odličen napitek z 
dodatkom cvetnega prahu
• 1 jedilna žlica svežega cvetnega 

prahu
• 1 čajna žlička medu
• 3 dcl vode
• Sveže stisnjen sok pomaranče/

grenivke/limone
Cvetni prah lahko dodate tudi različnim 
živilom. Uživate ga lahko v kombinaciji 
z mlečnimi izdelki (jogurt, kefir, mleko 
…), sadjem (banane, hruške, mare-
lice, jabolka, kaki …), dodate ga lahko 
v sadne in zelenjavne napitke, čaje, 
ga primešate različnim vrstam medu 
ali medeni raztopini. Dodate ga lahko 
tudi kosmičem, pšeničnim kalčkom 
ali z njim enostavno posujete kakšno 
sladico, kot so to sirovi štruklji, različni 
pudingi, palačinke, carski praženec ali 
sladoled.
Uživajte cvetni prah iz okolja, v kate-
rem živite.

Julija Ciglarič, 9. a
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Nalezino se dobrih navad - cepimo se 

Epidemija covida-19 je povzročila 
eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se epidemija ne bo 
ponovila tudi v naslednji hladni 
sezoni. 
Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa 
lahko pomembno prispeva vsak od 
nas. Pri tem je najpomembnejše, 
da upoštevamo priporočena 
zaščitna ravnanja: vzdržujemo 
medosebno razdaljo vsaj 2 metra, 
pravilno nosimo masko, skrbimo 
za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi in v 
primeru bolezni ostanemo doma. 
Najučinkovitejši ukrep za zaščito 
našega zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja 
najboljšo zaščito pred boleznijo ter 
težavami, tveganji in posledicami, 
ki jih prinaša covid-19. 
Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko 
okuži vsak, tako starejši kot tudi 
mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo 
težji potek bolezni starejše osebe 

in osebe s kroničnimi obolenji 
(kot so kronične bolezni dihal, 
sladkorna bolezen, srčno-žilne 
bolezni, rak ipd.). Med skupinami, 
ki jim Svetovna zdravstvena 
organizacija in Centri za nadzor 
bolezni še posebej priporočajo 
cepljenje, so zato tudi kronični 
bolniki in starejši od 60 let, ki 
predstavljajo več kot 30 odstotkov 
vseh okuženih v Sloveniji.
Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti 
cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo 
namreč skozi enake, točno 
določene, postopke testiranja 
in ocenjevanja, kjer se preverja 
njihova učinkovitost in varnost. 
Cepiva proti covidu-19 so bila 
preizkušena v kliničnih testiranjih, 
v katerih je sodelovalo več deset 
tisoč ljudi in čeprav bila časovnica 
strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti 
covidu-19 je vsekakor v 
rokah vsakega posameznika, 
odgovornost do drugih pa je v 
rokah nas vseh. Ne pozabimo, 
da je cepljenje proti covidu-19 
tudi izkaz odgovornosti do tistih, 
ki so lahko krhkega zdravja in 
podvrženi resnim zapletom. Ko 
bomo na vrsti, se torej cepimo. S 
tem namreč izkazujemo skrb zase 
in za vse okoli nas. 
Pomembno je namreč, da za 
uspešno obvladovanje epidemije 
stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih 
navad in se cepimo v čim večjem 
številu.
Dodatne informacije o cepivih 
in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani 
Nacionalnega inštituta za zdravje, 
www.cepimose.si. 
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3D - kranjica
Marko Borko, ČZS

Nova visokotehnološka čebelarska 
atrakcija 3D-kranjica predstavljena 
javnosti
Letos, 27. avgusta, sta v 
Čebelarskem centru Slovenije 
predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor in predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč razgrnila 3D-kranjico. 
Dogodek je predstavljal prispevek 
Čebelarske zveze Slovenije 
ob predsedovanju Republike 
Slovenije Svetu Evropske unije. 
Razgrnitve so se udeležili številni 
visoki gosti, veleposlaniki oz. njihovi 
namestniki iz Češke, Indije, Irske, 
Japonske, Kosova, Madžarske in 
Rusije, nekateri evropski poslanci 
in poslanci Državnega zbora 
Republike Slovenije, župani oz. 
podžupani Slovenskih občin. Na 
razgrnitvi so zbrane nagovorili 
dr. Jože Podgoršek, minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Boštjan Noč, 
predsednik ČZS, prof. dr. Janez 
Bogataj, etnolog in ambasador 
Evropske gastronomske regije 
Slovenija in Marko Borko, vodja 
izobraževanja in usposabljanja pri 
Čebelarski zvezi Slovenije in vodja 
projekta 3D-kranjica.
3D-kranjica je 170 cm dolg 
fizični model čebele v razmerju 
1:100 z več kot 90 % morfološko 
podobnostjo z resnično čebelo 

delavko Apis mellifera carnica, torej 
našo avtohtono kranjsko čebelo. 
Kot taka je edinstven poučni in 
promocijski pripomoček, katerega 
izdelava je bila kompleksna, tako 
v umetniškem, kot v tehnološkem 
smislu. Za osnovo je služila resnična 
kranjska čebela slikana z Mikro CT 
napravo, do mikrona natančno. 
Iz tega sestavljen digitalni model 
čebele je služil izdelavi fizičnega 
modela s pomočjo 3D tiska. Vanjo 
smo vgradili gibljive dele (rilček, 
tipalnice, želo, voskovne žleze), ki 
jih poganjajo mehatronski sestav 
z računalniškim krmiljenjem. 
Postavljena je na vrteči se 
platformi, vgrajeni v repliko 
tipičnega slovenskega čebelnjaka 
in vsebuje devet poučnih animacij 

v slovenskem ali angleškem jeziku 
(1. Rilček in medni želodček, 
2. Tipalnice, 3. Sestavljene in 
pikčaste oči, 4. Notranji organi, 
5. Cvetni prah, 6. Propolis, 7. 
Voskovna žleza, 8. Varoja in 9. 
Želo), simulacijo čebeljega vida 
ter taktilni didaktični pripomoček 
– model čebele v velikosti 20 cm 
za slepe in slabovidne, ki ga bodo 
lahko občutili v rokah.
3D-kranjica je stalno na ogled v 
Čebelarskem centru Slovenije. 
Ogled animacij je v okviru 
čebelarskih usposabljanj in 
predstavitev ČZS brezplačen. 
Ogled je brezplačen tudi za 
organizirane skupine vrtčevskih 
otrok oz. šolarjev, dijakov in 
študentov, še zlasti v okviru 
enodnevnega programa dnevnega 
centra CŠOD, naravoslovnega 
čebelarskega dne: Od cveta do 
medu. Za splošno javnost je ogled 
animacij možen z nakupom žetona 
v delovnem času gostišča Čebelica. 
Predogled 3D-kranjice je možen 
na tej povezavi: https://www.
youtube.com/watch?v=OmyBW-
lXrgA. Dobrodošli v Čebelarskem 
centru Slovenije na Brdu pri 
Lukovici, kjer vas bo 3D-kranjica 
ponesla v osupljiv svet čebel.
Marko Borko, Čebelarska zveza 
Slovenije
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Okrepimo se s čebeljimi prideliki in izdelki iz čebeljih pridelkov
Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ

Med in cvetni prah sta živili, ki 
sta nepogrešljivi za preventivno 
krepitev imunskega sistema v 
jesenskem in zimskem času, 
ko je večja možnost pojava in 
širjenja virusov, prehladov in 
drugih zdravstveni nevšečnosti. 
Ljudje smo bili že v preteklosti 
inovativni pri oblikovanju in 
izražanju idej, ki so se odražale 
na raznovrstnih izdelkih iz medu 
in čebeljih pridelkov. Poznamo 
tradicionalno izdelavo lectovih 
src in medenjakov. Čedalje bolj 
je priljubljen kremni med, ki mu 
dodajajo raznovrstne sestavine, 
kot so cvetni prah, propolis, 
matični mleček, liofilizirano sadje, 
kakav, oreščki in podobno. 
Nekateri izdelujejo propolisovo 
tinkturo, medeni kis in raznovrstne 
medene pijače, kot so medica, 
medeno žganje, medeni liker, 
medeno pivo in peneča medica.
MED – SLADILO NAMESTO 
SLADKORJA
Vsaka vrsta medu ima 
svojevrstne značilnosti in daje 
jedi ali pijači posebno aromo. 
Lahko ga uporabimo v različnih 
kombinacijah in pri vseh dnevnih 
obrokih kot nadomestek sladkorja 
ali kot dodatek k jedem. Svojo 
hrano lahko popestrimo z 
nakupom različnih vrst medu. 
Temne vrste medu, kot so 
kostanjev, gozdni, smrekov in 
hojev med, so primernejše za 
medenjake in močnejše jedi, kot 
so obare in mesne jedi. Kostanjev 
med vsebuje obilo cvetnega 
prahu, zaradi katerega ima tudi 
bolj grenko aromo in posebno 
vrednost. Svetlejše vrste medu, 
kot so lipov, cvetlični in akacijev 
med, pa so primerne za nežnejše 
pecivo v kombinaciji z mandlji, 
lešniki, marcipanom, za zavitke, 
sadne solate, zelenjavne juhe, 
zelenjavne jedi, solate in medene 
napitke. 
Med deluje protibakterijsko, 

Čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov, 
vir: arhiv ČZS

Vrste slovenskega medu, vir: arhiv ČZS

vsebuje minerale, beljakovine, 
encime, organske kisline, 
aminokisline in je vir antioksidantov, 
ki krepijo imunski sistem in 
povečujejo odpornost. Poleg čaja 
lahko sladkamo tudi druge pijače, 
kot so kava, limonada, ledeni čaji 
in sadni sokovi. Pri sladkanju jedi 
in pijač z medom moramo biti 
pozorni na to, če jih želimo zgolj 
osladiti. V tem primeru jim dodamo 
cvetlični ali akacijev med. Kadar 
jim dodamo kostanjev ali gozdni 
med, pa bodo imele jedi in pijače 
posebno aromo.
Pomembno je, da v kuhinji 
uporabljamo lokalno pridelan 
med, ki smo ga vajeni. Pri nakupu 
lokalnega medu ne gre le za 
podporo slovenskemu čebelarju, 
ampak tudi za manj možnosti 
za razvoj alergij, ki so reakcija 
ob zaužitju tujih snovi, ki jih naš 
organizem ni vajen. 
CVETNI PRAH – 
NEPOGREŠLJIV 
PREHRANSKI DODATEK
Poleg nektarja ali mane, ki jo 
v mednem želodčku čebele 
prinašajo v panj in nato predelajo 
v med, pa se ob obisku cveta na 

dlačice čebele oprime tudi cvetni 
prah različnih rastlin. Med poletom 
ga čebela s pomočjo sprednjih 
nog prečeše in shrani v posebnih 
koških na zadnjih nogah. Cvetni 
prah je raznolikih barv. Barva je 
odvisna od rastline, na kateri ga je 
čebela nabrala. 
Cvetni prah je lahko dodatek naši 
vsakodnevni prehrani. Vsebuje 
idealno razmerje vseh sestavin, 
ki jih organizem potrebuje za 
delovanje, povečanje odpornosti 
in ohranjanje zdravja. Uživajo ga 
lahko tako zdravi kot tudi bolni 
ljudje. Pred uživanjem cvetnega 
prahu se je treba prepričati, da 
nismo nanj alergični. Pri zdravih 
ljudeh je priporočljivo uživanje 
cvetnega prahu v prehodnih 
obdobjih leta, torej na prehodu 
iz poletja v jesen in na prehodu 
iz zime v pomlad. Cvetni prah 
lahko uživamo samostojno, lahko 
pa ga namakamo in zaužijemo v 
kombinaciji s čajem, naravnim 
sokom, jogurtom, mlekom ali 
medom, saj s tem dosežemo 
boljši izkoristek hranilnih snovi, ki 
jih vsebuje cvetni prah. 
Med in drugi čebelji pridelki in izdelki 
iz čebeljih pridelkov so koristni, 
naravni ter obujajo slovensko 
tradicijo in kulturno dediščino. 
Poleg tega, da jih uživamo in 
vključujemo v vsakodnevno 
prehrano, so tudi lično in uporabno 
darilo ob prihajajočih praznikih, 
tako za prijatelje in sorodnike kot 
tudi za poslovne partnerje. 

Pijmo kavo in čaj z medom, vir: arhiv ČZS
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V zimi 2020 in pomladi 2021 tudi 
tukaj na vasi nismo držali rok 
»križem«. Sledili sta dve »zelo lepi 
stvaritvi«. V naši kleti smo v zid 
vklesali podobico Lurške Marije, 
ki smo jo že leta 1995 prinesli iz 
Lurda. 15. oktober je dan, ko se 
vsi obračamo tja.
Druga stvaritev je mozaik »Drevo 
življenja«, narejeno je v mozaiku 
različnega kamna v višino pa meri 
2,4 metra. Drevo življenja je že 
leta 1243 razložil tedanji teolog 
Bonaventura (danes svetnik).

Anica

ZAŽIVELA KARTICA 
POMAGAM ČEBELAM IN 
OSTALIM OPRAŠEVALCEM
Kartica »Pomagam čebelam 
in ostalim opraševalcem« je 
namenjena splošni javnosti in 
podjetjem kot poslovno darilo. 
Projekt je usmerjen k spodbujanju 
sajenja medovitih rastlin in 
posledično zagotavljanja večje 
količine hrane za čebele in ostale 
opraševalce. Hkrati je namenjen 
ozaveščanju javnosti o pomenu 
čebel in ostalih opraševalcev ter 
njihove ekosistemske storitve 
opraševanja, ki je ključna za 
prehransko varnost. Z nakupom 
kartice bodo imeli posamezniki in 

podjetja možnost, da pripomorejo 
k izboljšanju stanja. Ob nakupu 
podporne kartice v vrednosti 20€ 
bo del sredstev namenjen nakupu 
ter sajenju sadik medovitih dreves 
in semen medovitih rastlin, 
posameznik pa bo prejel tudi 
darilo, ki je naravnano trajnostno 
v skladu z ohranjanjem narave in 
sajenjem medovitih rastlin.  
Ob nakupu kartice posameznik 
prejme e-potrdilo Posvojitelj 
medovitega drevesa, USB-kartico 
Pomagam čebelam in ostalim 
opraševalcem za podpornike 
čebel in ostalih opraševalcev, 
vrečko semen medovitih rastlin, 
ki so vir hrane za čebele in ostale 

opraševalce, ročno izdelano 
trajnostno nakupovalno vrečko, 
izdelano na način ponovne 
uporabe, knjigo o učinkoviti rabi 
čebeljih pridelkov – Zdravnik 
svetuje, avtorja prim. Petra Kapša, 
dr. med., nogavice Brez čebel ni 
življenja in svinčnik za podpornike 
čebel in ostalih opraševalcev. 
Kartico lahko naročite s 
skeniranjem QR kode, ki je 
na fotografiji ali na e-mail tina.
zerovnik@czs.si . 
Vabljeni posamezniki, društva in 
podjetja, da z nakupom kartice 
postanete podporniki čebel in 
ostalih opraševalcev!

DELO PRIDNIH ROK
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Priprava prazničnega vzudšja pred občinsko zgradbo v Gorišnici


