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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:
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 glas-
ila Vesti iz vasi bo, predvidoma, izš-
la decembra 2022. Upoštevali bomo 
samo prispevke poslane na elektronski 
naslov: vestiizvasi@gorisnica.eu do 30. 
novembra 2022. 

Moj prijatelj, skupina Balončki

Adam Žnidarič, skupina Balončki Ela Horvat, skupina Balončki

Kian Štagar, skupina Balončki Sara Munda, skupina Balončki
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tako koledar kot tudi narava 
naznanjata jesen. Čas, ko se 
iz vinogradov slišita klopotanje 
klopotcev in pesem beračev, čas, 
ko se z naših polj pridno pospravlja 
pridelke in pripravlja ozimnico 
in čas, ki s svojimi zlato-rjavimi 
barvami in jesenskimi sončnimi 
žarki poboža prav vsako dušo. Ta 
letni čas letos še posebej prinaša 
misel o umirjenosti, počitku in 
navsezadnje tudi minljivosti …
Vsi vemo, vse v življenju je 
minljivo, ima svoj začetek in 
konec. In prav vsak konec prinese 
tudi nov začetek. Tako je tudi z 
obdobjem mojega 20-letnega 
županovanja Občini Gorišnica, ki 
se počasi zaključuje. Z mesecem 
novembrom 2022 boste občanke 
in občani Občine Gorišnica s 
svojim glasovanjem na čelo 
naše občine postavili osebo, ki 
bo vas, spoštovane občanke in 
občane, pa tudi naš kraj, našo 
občino, vodila po novih poteh. 
Želim si, da bo Vaša odločitev 
preudarna, premišljena in prava, 
da bo na mesto prve osebe občine 
postavila nekoga, ki zna in zmore 
voditi naš lep, domači kraj po poti 
razvoja, ki zna prisluhniti ljudem, 
ki v njem živijo in delati v njihovo 
dobrobit, predvsem pa osebo, ki 
ceni in spoštuje to, kar smo uspeli 
do sedaj s svojimi pridnimi rokami 
ustvariti ter obenem začeto delo 
tudi dobro in kvalitetno nadaljevati.
Pravijo, da je vsak začetek težak 
– osebi, ki bo stopila na čelo naše 
občine, je pot nekoliko že uhojena,
nekateri načrti so že zastavljeni, 
saj je čas, ki neusmiljeno beži, 
preprečil, da bi uspeli dokončati 
vse, kar smo si zadali. Tako bo 
začetek vsaj malo lažji, saj bo pot, 

na katero bo treba kreniti, vsaj na 
prvih korakih že začrtana.
Velikokrat sem poudaril, da sem 
mož beseda in za temi besedami 
stojim tudi danes – res je sicer, da
vsi projekti niso dokončani v celoti, 
je pa zanje že sprejet načrt, tako 
da se bodo le-ti kljub temu, da se
sam z mesta župana poslavljam, 
v prihodnje lahko dokončali. 
V mislih imam predvsem dom 
upokojencev v Gorišnici ter širitev 
oz. nadgradnjo vrtca v Gorišnici. 
Srčno si želim, da se vsi načrtovani
projekti izvedejo, saj bodo našim 
občankam in občanom veliko 
doprinesli k lagodnejšemu bivanju 
v domačem okolju.
Preden zapišem še zadnjo piko 
svojega nagovora, ki Vam ga 
kot župan posvečam v našem 
občinskem glasilu, se Vam vsem 
skupaj in obenem vsakemu 
posebej želim še enkrat iskreno 
zahvaliti za podporo, ki ste mi jo 
namenili v dveh desetletjih mojega 
županovanja. Moje poslanstvo na 
mestu župana Občine Gorišnica 

je vselej bilo usmerjeno h 
korektnemu urejanju in upravljanju 
zadev javnega pomena, ki 
ustvarjajo prijazno življenjsko, 
bivalno in delovno okolje za 
občanke in občane. Upam, da so 
doseženi rezultati uspeli zadovoljiti 
želje in potrebe čim večjega števila 
vas, spoštovani občani, in da sem 
z njimi uspel dokazati, da moje 
besede in obljube, ki sem jih dal, 
niso bile prazne. Hvala vam tudi za 
vse spodbude in to, da verjamete 
v naše dobro delo.
Ob koncu svojega nagovora, vam, 
spoštovane občanke in občani, 
želim, da vam jesenski čas kljub 
meglenim jutrom in deževnim 
popoldnevom prinese mnogo 
lepega, naj bo lepa in topla za 
vsakega izmed vas!

Srečno!

Jožef Kokot,
župan Občine Gorišnica
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Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, svetnica in svetniki Občine 
Gorišnica, spoštovani častni ob-
čan, g. lvo Holobar, dragi gostje, 
kolegi župani in podžupani, spo-
štovane dame, cenjeni gospodje, 
v čast in zadovoljstvo si štejem, da 
vas lahko na današnji slovesnosti 
ob našem 27. občinskem prazniku 
ponovno pozdravim tukaj, na 
ploščadi pred športnim centrom 
in vam zaželim prijetno počutje pri 
nas, v Gorišnici.
Mesec julij je za večino ljudi čas 
dopusta in oddiha ter priložnost, ko 
svoje vsakodnevne skrbi ohladijo v 
prijetni senci bodisi pod domačimi 
brajdami, bodisi nekje ob morju. 
Za vse nas, ki pa z veseljem in 
ponosom pričakamo naš julijski 
občinski praznik kar doma, pa 
praznični dnevi tega meseca 
pomenijo priložnost za druženje in 
veselo proslavljanje praznika naše, 
sedaj že 27 let stare občine.
Letošnje praznovanje je še slajše, 
saj smo zaradi epidemije kar dve 
leti bili prikrajšani za takšno obliko 
praznovanja, kot smo je bili vselej 
vajeni. A nič zato. Pridni občani 
in člani različnih domačih društev 
smo poskrbeli, da letošnji občinski 
praznik slavimo v duhu športno-
kulturnih prireditev.
Največja, vendar ne zadnja 
prireditev v sklopu občinskega 
praznika, je današnja osrednja 
prireditev, ki jo bodo tudi letos s 
kulturnim programom obogatili 
domačini in člani domačega 
Prosvetnega društva Ruda Sever 
Gorišnica. Na njej pa bomo poleg 
občinskih odlikovanj podelili še 
najžlahtnejšo občinsko priznanje, 
tj. naziv častnega občana Občine 
Gorišnica.
V nadaljevanju nas čaka torej še 
veliko prijetnih melodij, pohvalnih 
in spodbudnih besed, preden pa 
se jim predamo, dovolite, da se 
na kratko ozrem na večje uspehe, 
dosežke in pridobitve naše Občine 
Gorišnica v zadnjih 20 letih, odkar 

ste me, spoštovane občanke in 
občani, izvolili na mesto župana. 
Skupaj z delavci občinske uprave 
ter svetniki naše občine smo v 
dveh desetletjih uspeli dokončati:
• izgradnjo občinske stavbe,
• izgradnjo občinskega trga,
•  izvesti energetsko sanacijo šole 

z dograditvijo učilnic in kabine-
tov,

•  izgradnjo vrtca,
• izgradnjo poslovno-stanovanjs-

kega objekta v Gorišnici,
• izgradnjo recepcije na Dominkovi 

domačiji,
• odkupiti in rekonstruirati Sokov 

mlin in gospodarski objekt s sta-
novanjskim poslopjem,

• odkupiti in zgraditi ordinacijo za 
splošnega zdravnika,

• zgraditi vaško-gasilski dom Ga-
jevci-Placerovci,

• odkupiti zemljišča in zgraditi 
vaško-gasilski dom v Mali vasi in 
Zagojičih,

• odkupiti zemljišča in zgraditi 
vaški dom v Tibolcih ter

• obnoviti gasilska domova v 
Zamušanih in na Forminu,

• odkupiti zemljišča in pripravi-
ti obrtno cono v Moškanjcih in 
Forminu - nekaj podjetij na teh 
območjih že obratuje.

Poleg tega smo uspeli tudi:

• urediti izgradnjo grobnih parcel s 
postavitvijo križa na pokopališču 
v Gorišnici,

• obnoviti vaške kapele in križe,
• zgraditi kanalizacijsko omrež-

je za 90 % prebivalcev Občine 
Gorišnica z dvema čistilnima 
napravama,

• izgraditi namakalni sistem 
Gorišnica - Moškanjci in prevzeti 
ostale namakalne sisteme v sk-
upni površini 1100 hektarjev,

• zgraditi krožišče V Moškanjcih in 
na Forminu,

• zgraditi nadvoz v Moškanjcih,
• rekonstruirati mostove preko 

kanala na Forminu, v Zagojičih 
in Gorišnici ter preko Pesnice v 
Gorišnici,

• zgraditi javno razsvetljavo na ce-
lotnem območju Občine Gorišni-
ca,

• zgraditi kolesarsko pot oz. pov-
ezavo Markovci-Zamušani ter 
Dravsko kolesarsko pot,

• razširiti, dograditi in rekonstru-
irati lokalne ceste in javne poti 
v skupni dolžini cca. 60 km s 
postavitvijo avtobusnih posta-
jališč,

• dograditi pločnike in parkirna 
mesta, 

• zgraditi nov športni center z 
glavnim in pomožnim igriščem 

27. praznik Občine Gorišnica, nagovor župana
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z atletsko stezo, otroškimi igrišči 
in s parkirnimi mesti s polnilnica-
mi za elektro vozila,

• dvakrat smo dopolnili in spre-
menili OPN Občine Gorišnica in 
OPPN Občine Gorišnica,

• vseskozi smo za šolo in vrtec 
zagotavljali sredstva tako za 
osnovno dejavnost, kot za nad-
standard,

• v okviru proračuna so bila zagot-
ovljena tudi sredstva za socialne 
dejavnosti ter delovanje društev 
na kulturnem in športnem po-
dročju.

Če pod vse pravkar našteto 
potegnem črto, moram reči, 
da niso važna le naštevanja, 
temveč rezultati, ki živijo, in ti nam 
morajo biti vedno, kot skupnosti, 
prioriteta. Moje poslanstvo na 
mestu župana Občine Gorišnica je 
vselej bilo usmerjeno h korektnemu 
urejanju in upravljanju zadev 
javnega pomena, ki ustvarjajo 
prijazno življenjsko bivalno in 
delovno okolje za občanke in 
občane. Upam, da so doseženi 
rezultati uspeli zadovoljiti želje in 
potrebe čim večjega števila vas, 
spoštovani občani, in da sem 
z njimi uspel dokazati, da moje 
besede in obljube, ki sem jih dal, 
niso bile prazne. Na tem mestu se 
vsem, ki ste mi namenili svoj glas 
in me kar 5-krat postavili na mesto 
župana domače občine, še enkrat 
vsem in vsakemu posebej lepo 
zahvaljujem.
Hvala vam tudi za vse spodbude in 
to, da verjamete v naše dobro delo. 

Jeseni, konec meseca novembra, 
nas čakajo nove volitve. Občanke 
in občani boste imeli priložnost na 
mesto župana ali županje izvoliti 
novo osebo. Želim si, da boste 
svoj glas namenili preudarno, da 
bo Občina Gorišnica ob vsem do 
sedaj doseženem tudi v prihodnje 
pripravljena in sposobna poskrbeti 
za skupno dobro. Želim si, da bo 
ob izzivih na številnih področjih tudi 
v bodoče primerno poskrbljeno za 
socialna vprašanja otrok, mladine, 
zaposlenih in upokojencev. Naj 
bodo želje in načrti tudi v bodoče 
veliki, vendar se je pri tem potrebno 
zavedati, da je pri tem, ko si 
želimo veliko, zmeraj treba stati z 
nogami na trdnih tleh ter se vselej 
zanašati na razsodnost, zmernost 
in odgovornost sedanje generacije 
in prihodnjih rodov. Ponosen in 
pomirjen sem, da jeseni našo 
sodobno, modernizirano in prije-

tno Občino Gorišnica poleg 
vseh investicij, ki jih po mojem 
mnenju res ni bilo malo, jeseni v 
roke novo izvoljenemu županu 
ali županji predajam popolnoma 
nezadolženo.
Čisto ob koncu svojega nagovora 
pa dovolite, da namenim besede 
zahvale še vsem vam, s katerimi 
sem v času svojega županovanja 
sodeloval. Spoštovana svetnica 
in svetniki, zahvaljujem se vam za 
vaše delo, bili ste aktivni in kreativni. 
Čeprav naši pogledi, nazori in 
mišljenje niso bili vselej enotni, smo 
nekako uspeli najti skupno rešitev 
v dobrobit naših občanov, ki so 
nam zaupali vodenje občine. Hvala 
tudi vam, dragi sodelavci občinske 
uprave z direktorjem, Matevžem 
Cestnikom. Z vašo pomočjo, 
predanim in korektnim delom je 
bilo ovire lažje premagovati in 
uspešno prikorakati do vsakega 
zastavljenega cilja.
Spoštovane občanke in občani, 
čestitam vam ob našem 27. 
občinskem prazniku. Naj bo to 
praznik naših zadovoljnih ljudi. 
Ljudi, ki ne obupajo, ki so pogumni, 
ustvarjalni, predvsem pa, ki čutijo 
svoj domači kraj - želim si, da bi 
tudi vi bili ponosni na svoj kraj in 
svojo občino, tako kot sem jaz.

Hvala.

Župan Jože Kokot
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V petek, 15. julija, so se na 
prireditvenem prostoru v novem 
Športnem centru ponovno ogla-
sili slavnostni zvoki Godbe na 
pihala iz Dornave, ki v Gorišnici, 
ob občinskih praznovanjih razve-
seljuje že vrsto let in vabili k 
praznovanju 27.  praznika Občine 
Gorišnica.
Z velikim aplavzom so navzoči 
počastili praporščake, ki so že 
bili pripravljeni  na častni prihod 
praporov domačih društev.
Po prihodu praporov, ki jim je 
poveljeval tovariš Janko Erhatič, 
gasilski častnik, in odpeti slovenski 
himni v pevski izvedbi mlade, 
nadarjene glasbene ustvarjalke 
Dore Šandor, ki je v nadaljevanju 
programa še prepevala svojo 
avtorsko glasbo ob spremljavi 
svojega benda, je povabljene 
goste, svoje sodelavce in vse 
zbrane nagovoril župan Jožef 
Kokot, ki že 20. leto uspešno vodi  
Občino Gorišnica.
V svojem nagovoru je poleg iskrenih 
čestitk občankam in občanom  
predstavil tudi prido-bitve in 
realizirane projekte v letih svojega 
vodenja. Ponosen na svoje delo in 
Občino je dal tudi vsem navzočim 
vedeti, da v Gorišnici živijo pridni, 
marljivi in delovni ljudje, ki se 
zavedajo, da le dobro opravljena 
dela pustijo pečat. Zahvalil se je 

vsem, ki se trudijo, da bi baklo 
razvoja ponesli še višje. Izpostavil 
je občinsko upravo, delovanje 
društev ter svetnice in svetnike v 
času dvajsetletnega delovanja.
Za kulturni program so bili 
odgovorni člani Prosvetnega 
društva Ruda Sever Gorišnica, ki 
so bili ta dan še prav posebej veseli 
saj sta oba letošnja prejemnika 
občinskih priznanj, poleg delova-
nja na drugih področjih, iz njihovih 
vrst.
V Gorišnici je praznovanje 
občinskega praznika vedno v 
vrhuncu poletja in sovpada s 
praznovanjem godu svete Marjete, 
farne zavetnice. Že od nekdaj 
je tako in v spomin na izročilo 
prednikov so v nadaljevanju pro-
grama zaplesali člani Folklorne 
skupine domačega kulturnega 
društva, ki bo v letošnjem letu 
praznovala 20 let svojega delo-
vanja, 20 let plesa, petja, druženja 
in ohranjanja domače kulturne 
dediščine.
Po valčku, zibenšritu in ketn-
polki so, s tamburaško korač-
nico, tamburaši domačega Tam-
buraškega orkestra pripeljali 
prireditev do slavnostne točke, 
kjer je g. župan podelil obe visoki 
priznanji Občine Gorišnica za leto 
2022.
Plaketo Občine Gorišnica je prejel 

g. Viljem Horvat, častno priznanje, 
naziv častne občanke, je prejela 
ga. Slavica Citanič (obrazložitev 
sledi v nadaljevanju).
Sledile so županove iskrene 
čestitke in prebrane besede 
zahvale za izjemno opravljena 
dela, ki so v kraju in ljudeh pustila 
poseben pečat.
Domači kulturniki so se zelo 
potrudili in se s svojim nastopom 
še prav posebej poklonili 
prejemnikoma, tamburaši svojemu 
tamburaškemu kolegu in pevci 
svoji zborovodkinji.
Tako so se navzoči lahko prepustili 
božanju zvokov tamburic, na 
katere v Gorišnici igra že četrta 
generacija izvrstnih glasbenikov, 
ki po priznanjih Javnega sklada 
za ljubiteljsko dejavnost RS sodi 
v sam vrh izvajanja tamburaške 
glasbe pri nas. V nadaljevanju pa 
so prisluhnili petju pevcev, ki jih 
je pred 20. leti vodila ga. Slavica 
Cvitanič.
Zaradi spoštovanja in hvaležnosti 
so se namreč zbrali pevci, ki so 
skupaj z njo ustvarjali zadnjih 
desetih letih njenega vodenja 
MePZ, od leta 1992 do 2002. 
Nekateri pevci, ki v zboru pojejo 
še danes in se trudijo, da bi 
se zborovska pesem, ki se je 
v Gorišnici glasi polnih sedem 
desetletij, slišala tudi v bodoče.
Pevce je za nastop pripravil njen 

Osrednja proslava ob 27. prazniku Občine Gorišnica
Bernardka Kolar, predsednica PD Ruda Sever, Gorišnica
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učenec, danes uspešen profesor 
glasbene pedagogike, izreden 
zborovodja s številnimi priznanji in 
nagradami, g. Ernest Kokot.
Vsi, ki ste bili na slavnostni prireditvi 
mi boste zagotovo pritrdili, da so 
nam odpete slovenske pesem 
mehko pobožale duše in zelo 
razveselile ter hkrati počastile go. 
Slavico Cvitanič.
Po spominskem fotografiranju, 
zahvali s strani obeh prejemnikov 
občinskih priznanj so se,  v besedi 
gostov, zvrstile iskrene čestitke 
povabljenih gostov, ki so svojo 
prisotnost na praznovanju zaradi 
neodložljivih obveznosti opravičili.
Navzočim so želeli prijetno 
praznovanje, iskreno čestitali 
vsem, ki sooblikujejo rast Občine 
Gorišnica, še posebej županu, g. 
Jožefu Kokotu, podžupanu, g. 
Jožetu Petku, občinski svetnici 
in svetnikom ter občinski upravi 
z direktorjem g. Matevžem Cest-
nikom na čelu.
Župan Občine Zavrč, g. Slavko 
Pravdič je svoje voščilo strnil takole 
»Želim vam dosti medsebojnega 
razumevanja, sodelovanja in pove-
zovanja, saj je to, v teh negotovih 
časih, polnih nenehnih sprememb 
in izzivov, edini ključ do uspeha.
Iskreno zahvalo je s strani 
uporabnikov namakalnega sis-
tema v Gorišnici g. županu izrazila 
predstavnica uporabnikov Anja 
Pignar.
Domači kulturniki so slavnostno 
prireditev z obilico prazničnih 
občutkov in prijetnih trenutkov 
nato pripeljali do konca, ki pa še 
zdaleč ni bil konec. Sledilo je zelo 
prijetno druženje vseh prisotnih, ki 
so pod velikim šotorom še dolgo 
v noč plesali ob zvokih Ansambla 
Katrca in prijetno klepetali o tem in 
onem.
Veliko besed je bilo ta večer 
namenjenih županu, g. Jožefu 
Kokotu, za njegovo 20 letno delo, 
ki se z jesenskimi volitvami, na 
njegovo željo, zaključuje, zato svoj 
prispevek zaključujem z besedami 
ravnatelja domače OŠ G. Milana 
Šilaka.
Naj dodam le še to: » Iskrena hvala 
spoštovani g. Jožef Kokot.

Spoštovani gospod župan Jožef Kokot, na dan, ko bo Občina Gorišnica z 
osrednjo slavnostno prireditvijo obeležila svoj občinski praznik, bom iz ob-
jektivnih razlogov žal zadržan, zato svojo odsotnost na prireditvi že vnaprej 
opravičujem. Glede na to, da se z letošnjim letom na Vašo odločitev izteka 
Vaš 20-letni mandat županovanja, v katerem ste uspeli premikati tudi gore, 
bi Vam želel nameniti še nekaj besed, za katere ne bom imel nič proti, če jih v 
mojem imenu preberete tudi gostom in obiskovalcem slavnostne prireditve. 
Občina Gorišnica ima z vsem, kar premore, velik sloves in ugled daleč na-
okoli. Vsi, ki nam je kdaj bil zaupan vodilni položaj v katerikoli instituciji, vemo, 
da je za uspeh potrebna dobra, usklajena ekipa, ki dela za skupen cilj. To je 
namreč edina pot do uspeha. Gorišnica je tako svoj sloves uspela zgraditi 
s uspešnim, korektnim in strokovnim sodelovanjem občinskega sveta ter 
občinske uprave z gospodom županom na čelu. In tako danes Gorišnica 
slovi po izjemnem napredku in modernem razvoju na eni ter po uspehih 
naših otrok na drugi strani, na kar sem kot ravnatelj domače šole izjem-
no ponosen. Vsak lahko ustvari mojstrovino, če mu je v roke dano pravo 
orodje in ustrezen material. Veseli me, da je skrb za zagotavljanje ustreznih 
prostorskih in materialnih pogojev ter pomoč pri zagotavljanju spodbudnega 
učnega okolja ena od prednostnih nalog Občine Gorišnica. Zavedam se, da 
imajo vsi, tako učenci kot tudi delavci naše šole, odlične pogoje za učenje 
in poučevanje, kar seveda prinaša tudi pohvale vredne uspehe in zavidljive 
rezultate tudi na državnem nivoju. Na tem mestu se zato v imenu učencev 
in delavcev šole Občini Gorišnica in še posebej Vam, spoštovani gospod 
župan Jože Kokot, iskreno zahvaljujem za neizmeren posluh in zagotavljanje 
odličnih pogojev za delo – v zadnjih desetih letih se je izvedla energetska 
sanacija in nadgradnja šole, zagotovljena so bila sredstva za nakup IKT in 
ostale opreme, vseskozi se je posodabljalo knjižnično gradivo in še bi lah-
ko našteval. A če potegnem črto, lahko rečem, da je bilo vseskozi vzorno 
poskrbljeno za to, da imata šola in vrtec zares dobre pogoje za delo. Takšna 
vsestranska podpora tudi nas zavezuje, da svoje delo opravimo zavzeto in 
po svojih najboljših močeh, da bodo lahko naši učenci zgradili trdne temelje 
znanja, na katerih bodo uspešno gradili svoje znanje tudi naprej, ko bodo 
nadaljevali šolanje v drugih krajih in tako uspeli postati to, kar si želijo.
Spoštovani gospod župan, delo, ki ste ga v svojih dveh desetletjih župano-
vanja opravili, je izjemno ter občudovanja vredno, zato Vam želim, da žu-
panovanje zapustite z dvignjeno glavo in zavestjo, da ste za občanke in 
občane naredili zares ogromno in da smo Vam za vse to tudi iskreno hvaležni. 
Naj vam zdravje služi in naj vam bodo dnevi brez službenih obveznosti, ki so 
pred vami, v veselje in sprostitev. Najdite čas za vse tisto, za kar doslej ob 
svojih obveznostih niste utegnili.

Vse dobro in lep pozdrav,
Milan Šilak, ravnatelj OŠ Gorišnica
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Slavica Cvitanič je bila rojena 4. 
aprila 1957 v Gajevcih. Osnovno 
šolo je končala v Gorišnici, 
srednješolsko izobraževanje pa je 
nadaljevala na Srednji vzgojiteljski 
šoli v Mariboru, saj jo je delo z 
otroki vedno zanimalo. Vso srednjo 
šolo je bila članica mešanega 
pevskega zbora Angel Besednjak, 
ki ga je vodil mag. Ivan Vrbančič. 
V vseh letih srednješolskega 
izobraževanja je bila tudi članica 
mladinskega cerkvenega pevske-
ga zbora v domači cerkvi. Po 
končani srednji vzgojiteljski šoli in 
uspešno opravljenih sprejemnih 
izpitih se je vpisala na Pedagoško 
akademijo v Mariboru - smer 
glasbena pedagogika, kjer je leta 
1979 diplomirala. Do leta 1985 
je bila zaposlena na osnovni 
šoli Bratov Štrafela v Markovcih 
kot učiteljica glasbene vzgoje 
in zborovodkinja otroškega in 
mladinskega pevskega zbora. Po 
tem letu pa je svoje znanje razdajala 
učencem na gorišniški osnovni šoli 
kjer je prav tako kot v Markovcih, 
vodila otroški in mladinski pevski 
zbor. S svojimi izkušnjami, znanjem 
in priljubljenostjo je dosegla 
med pevci izjemno spoštovanje. 
Pravzaprav je bilo vse njeno 
delo posvečeno zborovodstvu. 

Zraven otroškega in mladinskega 
pevskega zbora je 15 let vodila 
tudi Mešani pevski zbor PD »Ruda 
Sever« iz Gorišnice. Na pevske 
vaje je prihajala vedno z veliko 
odgovornostjo in spoštovanjem 
do pevcev, ki so žrtvovali veliko 
svojega časa in vestno sledili 
njenim zahtevam, kar je potem 
vedno rodilo uspehe, saj so se njeni 
zbori vedno dostojno predstavljali 
na revijah in tekmovanjih.
Leta 1999 se je porodila ideja o 
ustanovitvi ženskega gasilskega 
pevskega zbora. Zbor naj bi 
popestril kulturne programe na 
gasilskih prireditvah, ki jih ob 
precejšnjem številu društev ni 
bilo malo. Danica Ambrož, vodja 
komisije za delo z gasilkami, je 
ob pomoči Kristine Antolič, začela 
vabiti gasilke s pevskim talentom 
iz vseh društev, da bi sodelovale 
pri ženskem gasilskem zboru. 
Uspelo jima je pridobiti zadostno 
število pevk in 24. maja 1999 je bil 
uradno ustanovljen ženski gasilski 
pevski zbor Gasilske z.veze 
Gorišnica. Kot prva zborovodkinja 
tega gasilskega pevskega zbora, 
ki je združeval 15 pevk, je bila 
Slavica Cvitanič.
Zelo veliko kulturno vrednoto imajo 
njeni prispevki, ki bodo ohranjali 
glasbeno izročilo rodovom, ki se 
bodo bogato kulturno udejstvovali 
tudi v naslednjem veku.
Napisala je tudi 4 knjige, ki imajo 
naslednje naslove: Margetnsko 
pevsko izročilo, Pol stoletja 
zborovskega  petja v PD »Ruda 
Sever« Gorišnica, Slavil bom 
gospoda vekomaj (v tej knjigi 
so zbrani notni zapisi - spomin 
na preminulega gorišniškega 
organista Mira Muleja). Njena 

zadnja med štirimi knjigami pa ima 
naslov Bila sem zborovodkinja, 
kjer je na 338 straneh opisana 
in s slikami popestrena njena 
bogata pot skozi 37 let njene 
poklicne kariere. Kot e-knjigo 
jo lahko berete na spletni strani 
Vinogradništva Cvitanič.
Za zbornik občine Gorišnica je 
prispevala gradivo v obsegu 62 
strani (od 287 do 349) z naslovom 
Kulturno živlienje v Margetnski fari.
Skupaj s svojimi učenci je ustvarila 
in izdala tudi 5 raziskovalnih nalog: 
Pevsko izročilo mojega kraja, ki 
je zaradi velikega zanimanja bila 
natisnjena kot knjiga z naslovom 
Margetnsko pevsko izročilo, 
Margetnčani In tamburaška glas-
ba, v kateri je zapisano vse o 
tamburanju zagojiških tamburašev 
v njihovem 100-letnem delovanju. 
Naslednja raziskovalna naloga ima 
naslov Ali med našimi šestošolci 
še živi slovenska liudska pesem?, 
predzadnja raziskovalna naloga 
ima naslov Lukarija in lukarji. Zadnja 
naloga pa raziskuje značilnosti in 
zgodovino nastanka harmonike in 
ima naslov Harmonika.
Za svoje delovanje na ljubiteljskem 
kulturnem področju je prejela 
bronasto,  srebrno in zlato Galluso-
vo značko, posebno priznanje KS 
Markovci za požrtvovalno delo v 
kulturi, plaketo Tabora slovenskih 
pevskih zborov Šentvid pri Stični, 
srebrno plaketo Zveze kulturnih 
organizacij občine Ptuj, priznanje 
za izjemne dosežke na področju 
ljubiteljske kulture, ki ga podeljuje 
Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, območna izpostava 
Ptuj in plaketo občine Gorišnica. 
Ta ji je še posebno pri srcu, kajti 
priznanje domačega okolja je 

Slavica Cvitanič, častna občanka Občine Gorišnica

Osnovna šola Gorišnica predlaga gos-
po Slavico Cvitanič, rojeno 4. aprila 
1957 v Gajevcih, stanujočo v Gorišni-
ci 62, 2272 Gorišnica, za Naziv Častni 
občan občine Gorišnica, ki ga razpisu-
je Občina Gorišnica.

Gospa Slavica je s svojim delovanjem 
in stvaritvami na posameznih področ-
jih življenja in dela prispevala k iz-
jemnemu razvoju in ugledu občine.
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zanjo najlepša in najbogatejša 
življenjska popotnica.
Dva mandata je bila tudi občinska 
svetnica. V prvem mandatu, 
med letoma 1998 in 2002, je bila 
predsednica Komisije za kulturo 
v občini Gorišnica. Tri leta, v 
času vodenja komisije za kulturo, 
je izdajala časopis z naslovom 
Kulturne novičke, ki je vseboval 
pregled kulturnih dogodkov v 
občini Gorišnica. Njen moto se je 
glasil: »Vse naše domove je nujno 
obogatiti s kulturnim dogajanjem v 
naši občini...«

Slavica Cvitanič na eni od številnih revij otroških pevskih zborov

Kot zborovodkinja otroškega in 
mladinskega pevskega zbora 
je prejela v letu 201O in 2014 
priznanje »odličnost na področju 
glasbe«, ki ga podeljujejo JSKD, 
GEOS in ZKD za izjemne uspehe, 
ki jih je dosegel njen pevski zbor 
na različnih tekmovanjih doma in 
v tujini. Na tekmovanju v Gornji 
Radgoni je prejela prejela nagrado 
za izbiro najboljšega programa 
tekmovalnih pesmi.
V letu 2011 pa ji je JSKD republike 
Slovenije, območna izpostava Ptuj, 
podelil priznanje za nadpovprečne 
rezultate, ki jih dosegata otroški in 
mladinski pevski zbor na področju 
zborovskega petja v osnovni šo-
li. Leta 1995 je prejela srebrno 
plaketo JSKD za izjemne dosežke 
na področju zborovskega petja. V 
oktobru 2013 pa je prejela Žgečevo 
plaketo za izjemne dosežke na 
kulturnem in glasbenem področju.
V svojem poklicu pa je dosegla tudi 
najvišje strokovno napredovanje, 
saj ji je leta 2007 Ministrstvo za 
šolstvo in šport podelilo naziv 
učiteljica svetnica.
Najvidnejši rezultati njenega 
zborovskega dela:
• udeležba otroškega in mladin-

skega pevskega zbora na vseh 
območnih revijah, ki jih je organi-
zirala Zveza kulturnih organizacij 
občine Ptuj.

• udeležba na regiiskih tekmovan-
jih v letih 2005 v Lendavi, 2007 
na Ptuju, 2009 v Šentilju, v letu 
2011 v Gornji Radgoni, na Ptu-
ju 2013. Na teh tekmovanjih sta 
si oba zbora prislužila 5 zlatih 
medalj. Na regijskem tekmo-
vanju sta zbora dobila posebno 
priznanje kot najboljša zbora tek-
movanja v letu 2005, v nasledn-
jem letu pa je mladinski pevski 
zbor prejel posebno priznanje za 
najbolje odpeto ljudsko pesem.

• v letu 2011 pa je otroški pevski 
zbor pobral vse nagrade v Gornji 
Radgoni:

•  zlato priznanje z odliko in osvo-
jenih 93 točk, priznanje za na-
jboljši zbor tekmovanja,

• zborovodkinja pa priznanje za 
najboljši tekmovalni program

• udeležba  otroškega  in  mla-
dinskega  pevskega  zbora  na 
državnih  revijah  in tekmovaniih 
v Zagoriu ob Savi v letih 2000, 
2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 
2012. Na državnih tekmovan-
jih so zbrali 7 zlatih in 2 srebrni 
priznanji.

• udeležba otroškega pevskega 
zbora na 4 mednarodnih tekmo-
vaniih: leta 2001 v Olomucu na 
Češkem, 2005 v Olomucu tek-
movali so v dveh kategorijah, v 
Olomucu leta 2011, tudi takrat 
so tekmovali v dveh kategori-
jah. Dosegli so eno zlato medal-
jo, štiri srebrne in eno bronasto 
medaljo. Leta 2011 ni bila podel-
jena zlata medalja v kategoriji 
ljudske pesmi, gorišniški pev-
ci pa so dosegli najvišje število 
točk in zmagali. Tekmovali pa so 
tudi v Bratislavi leta 2008, kjer so 
osvojili srebrno medaljo.
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zbori so bili prepoznavni tako na 
šolski kot ljubiteljski ravni.
Gorišnica je, tudi po zaslugi 
Slavice in njenih pevcev, postala 
prepoznavna med najboljšimi 
poznavalci zborovske glasbe, pa 
tudi ljubitelji zborovske pesmi so 
se že v naprej veselili nastopa 
gorišniškega pevskega zbora.
Opazili so jo skladatelji zborovske 
glasbe, novinarji, pa tudi večja 
kulturna združenja.
 
Zveza kulturnih organizacij Ptuj ji je 
podelila srebrno plaketo. Prejela je 
plaketo Tabora slovenskih pevskih 
zborov Šentvid pri Stični. Dobila 
je kar dve Gallusovi priznanji, ki 
jih podeljuje Sklad za ljubiteljsko 
kulturo za aktivno udejstvovanje 
na področju glasbe.
Zanjo najlepšo in najbogatejšo 
življenjsko popotnico v obliki 
priznanja pa je dobila s podelitvijo 
plakete Občine Gorišnica.
Po prejemu visokega odličja s 
strani Občine Gorišnica pa Slavica 
ni zaspala na lovorikah minulega 
dela. Še naprej je zelo aktivno 
sodelovala v lokalni politiki in kot 
svetnica Občine Gorišnica skupaj 
z vodstvom občine še naprej 
aktivno delovala v dobro vseh 
občanov, pisala kroniko Občine 
Gorišnice, 70 strani zbornika 
Gorišnica skozi čas je zapisanih 
izpod njenega peresa in se na 
vseh področjih svojega delovanja 
trudila za ugled in prepoznavnost 
domače občine.
S svojim marljivim delom in 
spoštljivim odnosom delovanja 
ostaja vzor in navdih za bodoči 
rod, ki bo baklo razvoja našega 
kraja ohranjal in nosil še višje.
Prav zaradi vsega zgoraj 
omenjenega in vsega tistega, ki 
ga Gorišničani in člani kulturnih 
društev na ptujskem poznamo, 
člani Prosvetnega društva Ruda 
Sever Gorišnica, gospo Slavico 
Cvitanič predlagamo za dobitnico 
najvišjega priznanja Občine 
Gorišnica, naziv častnega občana 
Občine Gorišnica.

Člani Prosvetnega društva Ruda Sev-
er Gorišnica, na razpis za podelitev 
občinskega priznanja, naziv častnega 
občana Občine Gorišnica, prijav]jamo 
kandidatko, upokojeno učiteljico glas-
be, ga. Slavico Cvitanič iz Gorišnice. 
roj. 4.4. 1957 v Gajevcih.

Njeno najplodnejše področje 
delovanja je glasba, natančneje, 
zborovska glasba.
Med ljudmi je že od nekdaj tako, da 
so nekateri obdarjeni z več darovi 
in so jih sposobni deliti tako, da to 
ugodno odmeva v okolju.
Gospa Slavica je ne le delila svoj 
izjemen dar, ki ga je ob nenehnem 
izobraževanju pripeljala na najvišjo 
možno raven, temveč ga je tudi 
zapisala in ga s tem ohranila za 
bodoči rod.
Zelo veliko kulturno vrednost imajo 
njeni, v obliki seminarskih nalog in 
knjig natisnjeni prispevki, ki bodo 
glasbeno izročilo Gorišnice ohranili 
rodovom, ki se bodo, v kar je 
gospa Slavica trdno prepričana, 
bogato kulturno udejstvovali tudi v 
naslednjem veku.
S svojimi izkušnjami, znanjem in 
srčnostjo je med nami, ki delamo 
in živimo z ljubiteljsko kulturo, 
pa tudi vsemi tistimi, ki jo samo 
sprejemajo, poskušajo razumeti 
in v njej uživajo, dosegla izjemno 
priljubljenost in spoštovanje.
V času svojega aktivnega delovanja 
je bila cenjen koordinator, ki lahko 
doseže moč povezovanja različnih 
struktur delovanja v dobro cele 
občine, v dobro vseh.
Njene ročno zapisane cerkvene 
ljudske pesmi, na porumenelih 
velikih plakatih, še vedno lahko 
služijo namenu, iz njenih knjig in 
seminarskih nalog lahko študentje 
trenutnega študijskega leta še 
vedno obdelujejo podatke o 
margetinskem tamburaškem in 
margetinskem pevskem izročilu, 
diplomsko nalogo nato predajo 
v uporabo številnim bralcem, 
tudi preko spleta, kjer, kot primer 
odlične prakse v Gorišnici, ostane 
za zmeraj.
Veliko je zapisanih seminarskih 
nalog s strani učencev domače 

osnovne šole, katerim je bila 
mentorica in vzornica pri razi-
skovalnem delu prav gospa 
Slavica. Vse te učence je ob 
raziskovalnem delu učila, spod-
bujala in vzgajala s srcem.
Pa dovolite da omenimo le njene 
najodmevnejše, v obliki knjige za-
pi  sane prispevke:
• Margetnsko pevsko izročilo,
• Margetnčani in tamburaška 

glas ba v njihovem stoletnem de-
lovanju,

• Pol stoletje zborovskega petja,
• 70 strani zbornika Gorišnica 

skozi čas,
• Bila sem zborovodkinja
Res je, Gorišničani imamo ob-
čanko, ki bi si jo želel sleherni kraj 
pod soncem.
Vsem številnim generacijam 
šolarjev in odraslih pevcev, ki 
jih je kot učiteljica glasbe in 
zborovodkinja popeljala v pre-
čudoviti svet glasbe, je s svojo 
odgovornostjo do dela dala vedeti, 
da jih spoštuje.
In prav ta njena vrlina je dosegla, 
da so žrtvovali veliko svojega 
prostega časa, vestno sledili 
njenim zahtevam, glasovno 
napredovali, posegali po najvišjih 
odličjih in s tem več kot dostojno 
predstavljali sebe in domač kraj.
Naš Mešani pevski zbor, ki 
neprekinjeno deluje že 70 let, 
je vodila skoraj dve desetletji. V 
času njenega vodenja se je zbor 
vsako leto udeležil revij odraslih 
pevskih zborov, ki jih je organiziral 
Javni sklad za ljubiteljsko kulturo 
Slovenije. Med več kot dvajsetimi 
pevskimi zbori, ki so takrat delovali 
na ptujskem je naš, prav zaradi 
Slavice, posegal po najvišjih 
priznanjih in se skoraj praviloma 
uvrščal na revije višjih nivojev.
Med dobitniki najvišjih priznanj 
pa je Slavica, skupaj z otroškim 
pevskim zborom domače osnovne 
šole, na najvišjih stopničkah stala 
tudi v tujini.
Njeno veliko delo na področju 
zborovske glasbe so opazile tudi 
strokovne komisije, ki so spremljale 
nastope doma in po svetu. Njeni 



11

Ob
či

ns
ki

 p
ra

zn
ik

VE
ST

I I
Z 

VA
SI

Po sklepu komisije za priznanja DU 
Gorišnica, z dne 26. 4. 20022, predla
gamo gospoda Viljema HORVATA za 
prejemnika občinskega priznanja.

OBRAZLOŽITEV:

Gospod Viljem Horvat, roj. 18. 11. 
1942, stanujoč Gorišnica 21, je 
član DU Gorišnica od leta 2008, 
od leta 201O pa je predsednik 
društva. Glede na njegove 
organizacijske sposobnosti, pris-
ten pristop in odnos do ljudi, se 
je izkazalo, da smo za funkcijo 
izbrali pravega človeka. Skrbi, 
da se realizira plan dela društva, 
budno spremlja delo naših sekcij, 
delo poverjenikov, komisij in vseh 
tistih, ki imajo kake druge delovne 
zadolžitve.
Je povezovalni člen med 
sosednjimi društvi, Pokrajinsko 
zvezo Sp. Podravje, ZDUS-om in 
občino Gorišnica. Da res skrbi, da 
društvo aktivno deluje, je dokaz 
ZDUS-ovo priznanje, ki ga je 
predsednik svečano prejel v Izoli, 
v hotelu Delfin, za najaktivnejše 
društvo na področju ZDUS-a.
Vsako leto skupaj s poverjeniki 
društva obiskuje naše člane v 
domovih za starejše, bodisi pri nas 
ali na Hrvaškem. Ob rojstnih dnevih 
naših starejših nad 90 let na njihov 

rojstni dan, skupaj s poverjenikom 
vasi, obišče slavljenca na domu s 
skromnim darilom.
V mlajših letih je bil gospod 
Horvat  zelo aktiven v delovanju 
krajevne skupnosti Gorišnica, saj 
je bil aktiven član v prenekateri 
komisiji. Aktivno je sodeloval v 
različnih društvih tedanje krajevne 
skupnosti, še prav posebno na 
športnem področju, saj je bil 
šest let predsednik Športnega 
društva Gorišnica. Bil je med 
ustanovnimi člani Judo kluba 
Gorišnica, bil je dolgoletni aktivni 
gorišniški tamburaš, znano je, da 

Vili Horvat, prejemnik Plakete Občine Gorišnica

so tamburaši širili to zvrst glasbe 
po celi Sloveniji in izven. Da je bil 
g. Horvat res aktiven na področju 
kulture je dokaz, saj je bil prejemnik 
GALUSSOVE značke za 30-letno 
delovanje na kulturnem področju.
Bil je dolgoletni sodnik porotnik 
na Ptuju in član občinske volilne 
komisije.
Komisija meni, da je v svojem 
življenjskem obdobju doprinesel 
mnogo dobrega v svojem kraju 
in širši okolici in si za to zasluži 
občinsko priznanje.

Vili Horvat na 70–letnici DU Gorišnica
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Zamušani deluje že 70 let. Visok 
jubilej so obeležili s slovesno 
prireditvijo in gasilsko veselico. 
Ob tej priložnosti pa so svojemu 
namenu predali tudi defibrilator.
Slovesnost se je pričela s parado 
gasilcev in gasilk, zastavonoš 
s praporji, mladine in pionirjev 
ter nadaljevala na platoju pred 
gasilskim domom, kjer je zbrane 
nagovoril predsednik PGD 
Zamušani, Bojan Vozlič. V svojem 
govoru je povzel zgodovino 
delovanja društva in izpostavil 
pomembne mejnike. 
Gasilska četa je bila v vasi 
ustanovljena leta 1952, štiri leta 
kasneje so zgradili prvi gasilski 
dom. Skozi leta so nabavljali 
potrebno opremo in tehniko ter 
zgradili in kasneje adaptirali nov 
sodobni dom, ki še danes služi 
gasilcem in vaščanom. Nazadnje 
so leta 2020 pridobili nov gasilski 
kombi, ki se je izkazal kot dobra 
naložba. »Četudi je PGD Zamušani 
srednje veliko društvo, je z vidika 
aktivnosti in povezanosti s krajem 
še kako pomembno, saj smo 
dejavni na področju operativne in 
preventivne dejavnosti, članom 
omogočamo usposabljanje, skr-
bimo za podmladek in širimo 
gasilsko miselnost. Ob vsem tem 
pa sodelujemo pri aktivnostih 
krajevne skupnosti. V preteklih 
letih smo ogromno prostovoljnega 
dela, energije in finančnih sredstev 
vložili v nabavo gasilske opreme 
in temeljito prenovo  vaško-
gasilskega doma. V teh 70. letih 
smo prehodili veliko poti, veliko 
dobrega dela je bilo narejenega, 
pomagali smo sočloveku, si 
bogatili um in duha z dobrimi 
deli ter pridobivali nova znanja.« 
Še posebej ponosni so na 
dosežke tekmovalnih ekip, ki 
na raznih tekmovanjih dosegajo 
lepe rezultate. Sicer pa gasilci 
skrbijo tudi za povezanost ljudi in 

70 let PGD Zamušani
Bojan Vozlič, predsednik PGD Zamušani

Člani in članice PGD Zamušani z gasilsko mladino in pionirčki.  Foto: Arhiv PGD Zamušani

družaben utrip na vasi. 
Čestitke ob jubileju so izrazili 
podžupan občine Gorišnica, Jožef 
Petek, predsednik GZ Gorišnica, 
Sandi Obran, ter predstavnik GZS, 
Janez Liponik.
Ob  tej priložnosti so namenu 
predali defibrilator, ki so ga nabavili 
s pomočjo občine. Podelili so 

zahvale za sodelovanje prijateljskim 
društvom ter še posebni zahvali za 
prispevek članoma Martinu Vozliču 
in Davorinu Kolenku. Prireditev so 
obogatili s kulturnim programom, 
v katerem so prepevali in igrali 
talentirani mladi gasilci Lara Tušak, 
Matjaž Cajnko in Žiga Vozlič. 

Moja šolska torba

Urban Zamuda, 1. b Timeja Sok, 1. b
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V sklopu 27. občinskega praznika 
občine Gorišnica je v nedeljo, 3. 7. 
2022 v Zagojičih potekal 24. dan 
gasilcev GZ Gorišnica in otvoritev 
novega Vaško-gasilskega doma.  
Za to svečanost smo gasilci iz 
celotne GZ Gorišnica pripravili 
parado gasilcev po ešalonih  in 
parado vozil. Na slavnostnem odru 
se je zvrstilo več govornikov, ki so 
orisali vlogo in pomen dela gasilcev 
v naši lokalni skupnosti in širši regiji. 
Ob tej priložnosti smo zaslužnim 
gasilcem podelili priznanja, odliko-
vanja in napredovanja za njihovo 
delo, ki ga vlagajo pri delovanju v 
društvih. V kulturnem programu so 
nastopili tamburaši Prosvetnega 
društva Ruda Sever Gorišnica.  
Veliko presenečenje je domačim 
gasilcem pripravila sovaščanka 
Irena Žganjar, ki nam je podarila 
veličasten kvačkani grb našega 
društva, v izmeri 2,5 m x 1,8 m. 
Temeljni kamen za novi Vaško-
gasilski dom smo položili leta 
2017, ko smo v društvu praznovali 
osemdesetletnico delovanja. Gra-
dnjo doma smo uspešno zaključili 
že pred dvema letoma, vendar 
zaradi epidemioloških ukrepov 
nismo mogli organizirati uradne in 
svečane otvoritve.  Končno nam je 
uspelo izvesti slavnostno otvoritev, 
novi objekt pa je blagoslovil farni 
župnik Ivan Holobar
V vasi smo bili zelo veseli, ko je 
pred nekaj leti občina Gorišnica 
prisluhnila željam vaščanov in 
gasilcev ter finančno podprla idejo 
o gradnji novega doma, za kar se 
ji še enkrat v imenu vseh iskreno 
zahvaljujem. Ta dom je »srce« 
naše vasi, saj so v njem urejeni 
prostori za gasilce, vaščane, 
mladino, Društvo upokojencev 
Zagojiči in tamburaše. Tako je 
naša vas bogatejša za lepo urejen 

in sodoben objekt, na katerega 
smo vsi vaščani in gasilci zelo 
ponosni.

24. dan gasilcev GZ Gorišnica in
otvoritev Vaško–gasilskega doma Zagojiči

Danijel Modlic, predsednik PGD Zagojiči

Mavrica

Ajda, skupina Zmajčki Ajda, skupina Zmajčki
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Obvestila in napotki v zvezi prijave javnih prireditev

Prijava javne prireditve 
oziroma shoda

Javna prireditev je vsako 
organizirano zbiranje oseb zaradi 
izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraževalne, verske 
ali druge aktivnosti tako, da je 
udeležba brezpogojno ali pod 
določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur.
Javni shod  je vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izražanja 
mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena na 
prostem ali v zaprtem prostoru, 
kjer je dostop dovoljen vsakomur.
Na javno prireditev oziroma shod 
se vabi udeležence, z javno objavo 
oziroma vabili. 
Vse dogodke, ki štejejo za javno 
prireditev oziroma shod, za katere 
ni potrebno dovoljenje upravne 
enote, mora organizator prijaviti na 
pristojni policijski postaji najmanj 5 
dni (3 dni za shod) pred dnevom 
prireditve na predpisanem 
obrazcu/vlogi, v dveh izvodih. 
Vloga se lahko vloži pisno, 
osebno, lahko tudi elektronsko. 
Možno je podati skupno prijavo za 
več prireditev, ki jih organizirate v 
obdobju šestih mesecev vnaprej.
Za prijavo javne prireditve na 
policijski postaji se upravna taksa 
ne plača oziroma ni posebnih 
stroškov.
V vlogi se določi časovno trajanje 
prireditve/shoda, organizator, 
vodja prireditve, vodja rediteljev, 
opis programa, načrt varovanja 
(lahko ga tudi priložite), koliko 
udeležencev se pričakuje.
Vlogi se mora priložiti:
• soglasje lastnika oziroma upra-

vljalca prostora, na katerem se 
prireditev/shod organizira,

• dokazilo o obvestilu lokalne sk-
upnosti o prireditvi/shodu,

• dovoljenje pristojnega organa, 
če se na prireditvi z napravami 
povzroča čezmeren hrup,

•  izpolnjen obrazec o preso-
ji zdravstvene ogroženosti na 
prireditvi.

V kolikor pa obstajajo okoliščine, 
zaradi katerih bi bila lahko 
ogrožena varnost in zdravje 
oseb ter premoženja, pa mora 
organizator zaprositi za dovoljenje 
pristojno upravno enoto.

Vir: www.policija.si

Prijava gosta 

Posameznika, ki se nastani v 
turističnem ali gostinskem objektu 
mora stanodajalec prijaviti oziroma 
odjaviti pristojni policijski postaji 
v 12 urah po njegovem sprejemu 
oz. odhodu, kot določa Zakon o 
prijavi prebivališča (ZPPreb). 
Tisti gostitelji, ki imajo svoje 
nastanitvene obrate vpisane v 
register nastanitvenih obratov 
(RNO), sp dolžni o gostih in 
prenočitvah poročati preko novega 
sistema (eTurizem). Pri tem je 
pomembno, da gostitelj posreduje 
točne podatke o gostih in njihovih 
nastanitvah. Če gostitelj gosta 
ne prijavi ali pa so dani podatki 
napačni, je za kršitev predvidena 
globa od 500 od 1.500 evrov.

Preko elektronskega sistema 
policije se lahko prijavi tujce (če 
niso državljani Republike Slovenije) 
na pristojni policijski postaji, kateri 
se ne nastanijo pri stanodajalcih 
oziroma gostiteljih, torej za prijavo 
sorodnikov, prijateljev, znancev, ki 
pridejo k vam na obisk in bivajo pri 
vas. Ob tem pa opozarjamo, da je 
odgovornost za prijavo na strani 
tujca, ki se je dolžan prijaviti na 
policijsko postajo v roku treh dneh 
po vstopu v Republiko Slovenijo in 
odjaviti pred odhodom, ne glede 
na trajanje nastanitve. 

Vir: www.policija.si

Igor Belšak, pomočnik načelnika PP Gorišnica

Živali jeseni

Inja Belšak, skupina Zvezdice Lovro Juričinec, skupina Zvezdice
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Prvič v šolo

V četrtek, 1. 9. 2022, je 
44 otrok prvič prestopilo 
šolski prag, postali so 
prvošolci. V občinski 
dvorani sta starše 
in prvošolce najprej 
nagovorila g. ravnatelj, 
Milan Šilak in podžupan 
občine Gorišnica, g. 
Jožef Petek.  Staršem  
je uvodne informacije 
o varnosti otrok podal 
policist, g. Marjan Vrtič. 
Po spodbudnih besedah 
je vsak prvošolec 
dobil darilo Občine 
Gorišnica: nahrbtnik, 
rumeno rutico, knjigo in 
peresnico. Učenci so si 
nato ogledali tudi svoji 
učilnici in se posladkali. 
Spoznali so lutki Lili 
in Bine, ki sta jim s 
čudežnim napitkom za 
pogum polepšali prvi 
šolski dan. Poslovili so 
se z nasmehom in polni 
pričakovanja, kaj jim 
bo prineslo prvo šolsko 
leto.    
    
Učiteljice 1. razredov

Moja šolska torba

Tia Muhič, 1. b Nia Pevec, 1.a Maj Frangež, 1.ab
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Športno društvo Gorišnica

Evgen Muhič

Za vse ekipe, ki delujejo pod 
okriljem ŠD Gorišnica, se je prva 
polovica letošnjega leta uspešno 
končala. Veterani in člani so na 
sredini lestvice svojih kategorij, NŠ 
Gorišnica pa je še enkrat dokazala,
kako se s trdim in načrtnim delom 
pride do zavidljivih rezultatov v 
domačem in tujem prostoru.
Uspešno so nas zastopali v 
domači ligi in turnirjih, kakor tudi 
na turnirjih izven naših meja. V 
Avstriji in na Hrvaškem so ob 
boku stali ekipam, kot so Dinamo 
Zagreb, Partizan Beograd, SK 
Sturm Gradec, Olimpija Ljubljana, 
Maribor …
Rdeča nit prve polovice leta je bilo 
dokončanje izgradnje Športnega 
centra Gorišnica in otvoritev le-
tega. Otvoritev je bila 2. julija 
2022. Po dogovoru z županom je 
uradni del prevzela občina, tekme 
in pogostitev z zabavnim delom pa 
naše društvo. S svojo navzočnostjo 
nas je počastil predsednik NZS 
Radenko Mijatović in nogometna 
reprezentanca veteranov Slovenije 
s Klitonom Bozgom na čelu. 
Ker smo prvič organizirali tako 
zahtevno prireditev, smo v društvu 

zadovoljni z realizacijo.
Športni center Gorišnica je sedaj 
odprt in služi svojemu namenu. 
Potrebni so še manjši dodatki, 
ki bodo dorečeni in izvedeni 
do konca leta. Objekt ima pet 
slačilnic, dve pisarni, eno glavno 
in dve priročni skladišči, dve 
sejni sobi, telovadnico, garažo za 
kosilnice, multimedijski prostor, 
gostinski lokal, sanitarije, VIP ložo 
in tribuno s približno 400 sedeži.
Že teden zatem smo prevzeli 
organizacijo vaške olimpijade, ki 
smo jo tudi uspešno izpeljali.
20. in 21. avgusta 2022 smo 
organizirali turnir, na katerem so 

sodelovale ekipe Ormoža, Grajene, 
Središča in domača ekipa.
Tudi ta projekt je zahteval veliko 
dela in truda ljubiteljev našega 
društva. Na vseh prireditvah je 
skupno delalo preko 150 naših 
članov, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.
Hvala tudi županu, podžupanu, 
direktorju občinske uprave, Alešu 
Zavcu in celotni občini za pomoč 
in podporo našemu društvu. 
ŠD Gorišnica se zavezujemo, 
da bomo pridobljeno s pridom 
izkoriščali, vzdrževali, cenili in 
skrbeli, da celoten objekt dobi 
dušo in živi.

Moja šolska torba

Iva Zorki, 1. a Edi Korpar, 1. a Aleks Kukec, 1. b
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Poletne športne aktivnosti 2022
Ratko Matjašič

Športna zveza Občine Gorišnica, 
ki združuje klube in društva na 
področju športa, je tudi v letu 
2022 organizirala in izvedla športni 
program  »POLETNE ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI«, katerega izvedbo 
so v letu 2022 razen Občine 
Gorišnica in sponzorjev, zaradi 
uspešnega kandidiranja na javnih 
razpisih, omogočili Fundacija za 
šport Republike Slovenije, Športna 
unija Slovenije in Sokolska zveza 
Slovenije.
V ta namen je v času od 9. 7. 2022 
do 20. 8. 2022 organizirala več 
športno-rekreativnih prireditev, in 
sicer:
• 22. vaško olimpijado
• Teniški turnir dvojic
• Gorišnica teče in nordijsko hodi
• Kolesarjenje po občini
• Pohod po obronkih občine
• Spust po reki Dravi

22. vaška olimpijada
V novem Športnem centru Gorišni-
ca, kegljišču sekcije visečega keg-
ljanja DU Gorišnica, ribniku  Šport-
no-ribiškega društva Gorišnica ter 
Večnamenski dvorani Gorišnica je v 
soboto, 9. 7. 2022 potekala 22. vaš-
ka olimpijada.
Tekmovalci so se zbrali v novem 
športnem parku v Gorišnici, kjer se 
je ob 9. uri pričela otvoritev vaške 
olimpijade.
Po uvodnem nagovoru sta tekmoval-
ke in tekmovalce pozdravila predsed-
nik Športne zveze Občine Gorišnica, 
g. Ratko Matjašič ter župan Občine 
Gorišnica, g. Jože Kokot. 
Sledil je dvig zastave vaške olimpi-
jade, katero so na prizorišče olimpi-
jade prinesli člani Aero kluba Ptuj ter 
predaja majice Športne zveze Občine 
Gorišnica županu, g. Jožetu Kokotu.
Po dvigu zastave ter predaji ma-
jice Športne zveze Občine Gorišnica 
županu je le-ta dal znak za pričetek 

športnih iger, ki so ga udeleženci 
olimpijade simbolično naznanili z iz-
pustom enajstih golobov.
V 19 športnih panogah je sodelova-
lo 1140 tekmovalcev iz vseh vaških 
odborov Občine Gorišnica. Športne 
discipline, v katerih so udeleženci tek-
movali, so bile:

zš Panoga ekip tek
1 Nogomet do 16 let 10 52
2 Nogomet nad 16 let 10 57
3 Košarka 12 72
4 Namizni tenis – m. 36
5 Namizni tenis – ž. 10
6 Streljanje z zrač. p. – m 117
7 Streljanje z zrač. p. – ž. 44
8 Streljanje z fračo – m. 136
9 Streljanje z fračo  –  ž. 86
10 Šah 7 21
11 Met kamna – m. 31
12 Met kamna – ž. 12
13 Vleka vrvi 4 42
14 Tek na 60 m  – m. 15
15 Tek na 60 m – ž. 13
16 Odbojka 8 48
17 Speed badminton 24
18 Ribiško tekmovanje 8 32
19 Viseče kegljanje  – ž. 8 40
20 Viseče kegljanje. – m. 8 40
21 Skok v daljino  – ž 5
22 Skok v daljino  – m 13
23 Peteroskok deklice – ml. 11
24 Peteroskok deklice – st. 12
25 Peteroskok dečki ml. 19
26 Peteroskok dečki st. 13
27 Skok z vrečo deklice 21
28 Skok z vrečo dečki 14
29 Med dvema ognjema 

mlajši
6 28

30 Med dvema ognjema 
starejši

8 40

31 Streljanje na gol  – 
deklice

5

32 Streljanje na gol  –  
dečki

31

skupaj 1140

Ob koncu je sledil zaključni del 
prireditve z razglasitvijo rezultatov in 
podelitvijo medalj. 
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Rezultati 22. vaške olimpijade

Nogomet do 16 let
Na letošnji vaški olimpijadi je 
sodelovalo 10 ekip. 
Po končanem tekmovanju so prva 
tri mesta zasedle naslednje ekipe:                       
1. MOŠKANJCI SOSEDI, VO  

Moškanjci
2. MALOVESCI iz VO Mala vas
3. MALI CUCKI iz VO Gorišnica

Nogomet nad 16 let
Tradicionalna disciplina vaške 
olimpijade, v kateri je sodelovalo 
10 ekip. Prva tri mesta so osvojile 
naslednje ekipe:
1. HITRI KOT BLISK, VO  Gorišni-

ca
2. ZAGOJIČI, VO Zagojiči
3. FORMINČANI, VO Formin

Košarka
Standardna disciplina vaške 
olimpijade, v kateri  je sodelovalo 
12 ekip, prva tri mesta pa so si 
razdelile naslednje ekipe:
1. TUNF iz VO Mala vas
2. GAMSI iz VO Zamušani
3. GREGOR IN PRIJATELJI iz VO 

Moškanjci

Namizni tenis - moški
Standardna disciplina vaške 
olimpijade, v kateri je sodelovalo  
36 tekmovalcev, prva tri mesta pa 
so osvojili:
1. SAŠO MAJERIČ, VO Moškan-

jci
2. ANDREJ HUNJET, VO Formin
3. ALEN MUHIČ, VO Moškanjci

Namizni tenis - ženske
Še ena od standardnih ženskih 
disciplin vaške olimpijade, v kateri 
je sodelovalo 10 tekmovalk . 
Zmagovalka je branilka naslova 
zadnje olimpijade.
1. EMA HUNJET, VO Formin
2. VESNA HOLCER, VO Moškan-

jci
3. SUZANA FAJFARIČ, VO 

Gorišnica

Streljanje z zračno puško - 
ženske
Tudi nežnejši spol je dokazal, da 
je vešč ravnanja z zračno puško, 
saj se je tekmovanja udeležilo 44 
tekmovalk, prva tri mesta pa so si 
razdelile:
1. PETRA PURGAJ, VO Gorišnica
2. SANJA KRAJNC, VO Zagojiči
3. MARJANA PRELOG, VO Zag-

ojiči

Streljanje z zračno puško - 
moški
Disciplina vaške olimpijade, v kateri 
je sodelovalo 117 tekmovalcev, 
prva tri mesta pa so si razdelili:
1. DOMEN HORVAT, VO Muretinci
2. MARKO STRELEC, VO Gajev-

ci-Placerovci
3. FILIP PETEK, VO Gorišnica

Streljanje s fračo - moški
Disciplina vaške olimpijade, v 
kateri je sodelovalo kar 136 
tekmovalcev. Prva tri
mesta so si razdelili:                                        
1. UROŠ MENDAŠ VO Moškanjci
2. MIHAEL LEBEN, VO Formin
3. MATEVŽ ŽNIDARIČ, VO 

Gorišnica

Streljanje s fračo - ženske
Tako kot pri moških je tudi pri 
nežnejšem spolu sodelovalo 
rekordno število tekmovalk, in 
sicer kar 86. Prva tri mesta so si 
razdelile:
1. INES SOK, VO Gajevci –

Placerovci
2. KATARINA BEZJAK, VO Gajev-

ci - Placerovci
3. MAJDA ROŠKAR, VO Mala vas
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Met kamna - moški
Tradicionalna disciplina vaške 
olimpijade, v kateri je sodelovalo 
23 tekmovalcev. 
1. MITJA KOSTEVC, VO  Gorišni-

ca
2. MARKO SLANA, VO Formin
3. TOMAŽ BRUMEN, VO  

Moškanjci

Met kamna - ženske
Tradicionalna ženska disciplina 
olimpijade, v kateri nežnejši spol 
pokaže svoje mišice. Sodelovalo 
je 8 tekmovalk, prva tri mesta pa 
so si razdelile:
1. ANA ŠKERJANEC, VO Tibolci
2. VERONIKA ŽNIDARIČ, VO 

Tibolci
3. MONIKA CVETKO, VO Formin

Vleka vrvi
Še ena tradicionalna disciplina 
vaške olimpijade, ki predstavlja 
vrhunec celodnevnega tekmovanja 
občanov in občank. Ker gre za 
zadnjo disciplino, ko so glave 
udeležencev že precej razgrete, 
tekmovanje sodijo sodniki, ki 
sodijo v državni ligi. Prva tri mesta 
so si razdelili:
1. VO GORIŠNICA
2. VO MOŠKANJCI
3. VO FORMIN

Tek na 60 m - moški
15 tekmovalcev se je podilo za 
naslov najhitrejšega. Naslov je 
pripadel:
1. ANEJ ČURIN, VO Gorišnica
2. FINN KOKOL, VO Formin
3. SERGEJ ŠTIBERC, VO Formin

Tek na 60m - ženske
Tudi 13 občank si je želelo pridobiti    
naslov najhitrejše občanke, 
osvojila pa ga je: 
1. ANA ČURIN, VO Gorišnica
2. LARA BEZJAK, VO Gajev-

ci-Placerovci
3. INES SOK, VO Gajevci - 

Placerovci

Speed badminton
Še ena od tradicionalnih disciplin, 
v kateri pa zadnja zmagovalka ni 
uspela ponoviti uspeha izpred dveh 
let, zato smo izmed 24 tekmovalk 
dobili novo zmagovalko:
1. INES HORVAT, VO Tibolci
2. MARTINA VALENKO, VO 

Tibolci
3. VESNA HOLCER, VO Moškanj ci

Odbojka
Revija gibčnih občank, ki so 
tekmovale v 8 ekipah. Prvih treh 
mest so se veselile:
1. OLDIS GOLDIS iz VO Gorišni-

ca
2. KMEČKE DIKLINE iz VO Gaje-

vci-Placerovci
3. FORMIN  iz VO Formin

Ribiško tekmovanje
Disciplina z 8 ekipami, v kateri so 
ribiči iz VO Moškanjci opravičili 
vlogo favorita. 
1. MOŠKANJCI, VO Moškanjci
2. ZELENKA, VO Gorišnica
3. MALA VAS, VO Mala vas

Šah
Disciplina, v kateri so na zadnji 
olimpijadi sodelovale samo 4 
ekipe, na letošnji olimpijadi pa 
skoraj enkrat več, in sicer 7. Ob 
odsotnosti glavnih favoritov so 
si mesta na zmagovalnem odru 
razdelili: 
1. VO MALA VAS
2. VO GORIŠNICA
3. VO MOŠKANJCI
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Viseče keglanje - ženske
Že uveljavljena disciplina na vaški 
olimpijadi, v kateri je nastopalo 8 
ekip, žal pa med njimi ni bilo ekipe 
iz VO Cunkovci in VO Zamušani.
1. VO MOŠKANJCI
2. VO ZAGOJIČI 
3. VO GORIŠNICA 

Viseče keglanje - moški
V moški konkurenci, prav tako v 
že     uveljavljeni disciplini na vaši 
olimpijadi, je nastopilo 8 ekip. Prav 
tako kot v ženski kategoriji tudi v 
moški ni bilo ekipe iz VO Cunkovci 
in VO Zamušani. 
1. VO GORIŠNICA 
2. VO MALA VAS 
3. VO FORMIN 

Skok v daljino - ženske
Disciplina, ki ni še doživela pravega
razcveta med občankami, a se je 
discipline udeležilo nekaj več 
tekmovalk kot prvo leto.
1. ANA ČURIN, VO Gorišnica
2. LINA TAŠNER, VO Tibolci
3. LARA BEZJAK, VO Gajev-

ci-Placerovci

Skok v daljino - moški
Disciplina, ki tudi med občani še 
ni doživela pravega razcveta, saj 
se je tekmovanja  udeležilo le 13 
tekmovalcev. 
1. LEON MAR, VO Formin
2. RENE MURKOVIČ, VO Muretinci
3. DARKO VALENKO, VO Tibolci

Rezultati mlajše selekcije

Seveda pa ni prave olimpijade, če na njej ne nastopajo tudi naši najmlajši. 
Kako so se odrezali pa v nadaljevanju.

Peteroskok, mlajše deklice
Disciplina, v kateri je nastopalo 
13 tekmovalk, zmage pa se je 
veselila tekmovalka iz VO Gajevci-
Placerovci:
1. EVA JANŽEKOVIČ, VO Gajev-

ci-Placerovci
2. MAŠA LUKAŠEV, VO Gajev-

ci-Placerovci
3. SOFIJA KOLAR, VO Gorišnica

Peteroskok, mlajši dečki
Med 19 najmlajšimi udeleženci 
vaške olimpijade so si stopničke 
razdelili:
1. JAKOB MAR, VO Zamušani
2. VID PODGORŠEK, VO Gorišni-

ca
3. JAŠA FIRBAS, VO Gorišnica

Peteroskok, starejši dečki
Nekoliko starejši fantje pa so si 
stopničke razdelili takole:
1. ROK JANŽEKOVIČ, VO Gajev-

ci-Placerovci
2. MIHA KELENC, VO Formin
3. OŽBEJ BROMŠE, VO Gorišni-

ca

Peteroskok, starejše 
deklice
12 nekoliko starejši deklic ni dovolilo 
dvojne zmage tekmovalkam iz VO 
Gorišnica. 
1. NIKA KOREZ, VO Gorišnica
2. KATARINA KRAJNC, VO Gajev-

ci-Placerovci
3. INJA ZORKO, VO Zamušani

Skok z vrečo, deklice
21 tekmovalk, ena velika vreča, 
zmagovalka pa iz VO Gajevci-
Placerovci:
1. ŽANA DEŽMAN, VO Gajev-

ci-Placerovci
2. TILA ŽNIDARIČ, VO Gorišnica
3. NIA MAJCENOVIČ, VO 

Moškanjci
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Med dvema ognjema - 
starejši
Pri nekoliko starejši in številčnejši 
zasedbi (8 ekip) so se zmage 
veselili tekmovalci iz VO Moškanjci.
1. OGENJČKI iz VO Moškanjci 
2. AVENGERS iz VO Gorišnica 
3. RDEČE STRELE  iz VO Gajev-

ci-Placerovci

Streljanje na gol - deklice
Skoraj nova otroška disciplina na 
vaški olimpijadi – letos je doživela 
drugo izvedbo. Udeležilo se je je 
5 tekmovalk, zmagovalka pa je iz 
VO Tibolci.
1. ALJA ARNUŠ, VO Tibolci 
2. ŽIVA MEZNARIČ, VO Formin
3. VALENTINA VALENKO, VO 

Tibolci

Streljanje na gol - dečki
Tako kot pri deklicah je tudi 
pri dečkih drugič zapored bila 
izvedena otroška disciplina 
streljanje na gol. Tekmovanja 
se je udeležilo 31 tekmovalcev, 
zmagovalec pa iz VO  Gajevci-
Placerovci.
1. MATEVŽ CIGLARIČ, VO Gajev-

ci-Placerovci
2. ŽIGA TRUNK, VO Zamušani
3. VAL MARIN, VO Formin

S slavnostno podelitvijo medalj ter uradnim zaključkom iger s strani 
podžupana Občine  Gorišnica, g. Jožefa Petka, smo 22. vaško olimpijado 
izpeljali po planu. 

Z udeležbo občanov na sami vaški olimpijadi smo lahko več kot zadovoljni, 
saj je na letošnji vaški olimpijadi tekmovalo 15 % več tekmovalcev kot 
v letu 2019 ( leta 2019 je tekmovalo 997 tekmovalcev, 2022 pa 1140 
tekmovalcev), če pa k temu dodamo še število obiskovalcev, ki so si 
tekmovanja samo ogledali (približno 350 obiskovalcev), lahko zaključimo, 
da je ta dan na prireditvi sodelovalo skoraj 30 % vseh občanov.
O športnem duhu vseh tekomvanj na vaški olimpijadi pa priča dejstvo, 
da častno razsodišče v času iger ni prejelo nobene pritožbe s strani vodij 
ekip.

TENIŠKI TURNIR DVOJIC

V ponedeljek, 11. 7. 2022, je v 
sklopu poletnih športnih aktivnosti 
potekal teniški turnir dvojic na 
teniških igriščih Žnidarič v Gorišnici. 
Na turnir dvojic se je prijavilo 16 
igralcev, in sicer: Tomaž Brumen, 
Primož Mikša, Klemen Mikša, 
Uroš Mendaš, Janko Marin, Miha 
Ciglar, Franček Ljubec, Nejc Sok, 
Leon Mar, Leon Šterbal, Borut 
Kolar, Marjan Vrtič, Marko Bezjak, 
Tona Merc, Dejan Kelenc in Žan 
Horvat. Izžrebali smo 8 dvojic in 
jih razdelili v 2 skupini po 4, kjer 
so igrali vsaki z vsakim, prva dva iz 
skupine sta se uvrstila v polfinale 
in potem križem za 3. mesto in 
finale. Vsaka tekma se je igrala kot 
en set do 9, brez izenačenja – po 
pravilih dvojic.

Skok z vrečo dečki
11 tekmovalcev, ena velika vreča 
in skoraj trojna zmaga za VO 
Moškanjci: 
1. ENEJ RAKUŠA, VO Moškanjci
2. VAL MARIN, VO Formin
3. GAŠPER TEMENT, VO 

Moškanjci

Med dvema ognjema - 
mlajši
Kljub temu, da so igre z žogo med 
najmlajšimi najpopularnejše, se je 
tekmovanja v tej disciplini udeležilo 
le šest ekip. Zmage so se veselili:
1. ROŽICE iz VO Gorišnica
2. RDEČE ŽELVICE iz VO Gajev-

ci-Placerovci
3. GORIŠNIŠKI PRVAKI iz VO 

Gorišnica

KONČNI VRSTNI RED:

1. Žan Horvat/Janko Marin
2. Marko Bezjak/Uroš Mendaš
3. Dejan Kelenc/Leon Šterbal
4. Miha Ciglar/Marjan Vrtič

Teniški turnir dvojic si je ogledalo 
veliko število gledalcev – občasno 
je bilo na prizorišču več kot 50 
gledalcev. Turnir se je zaključil ob 
0.55 uri.
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GORIŠNICA TEČE IN NORDIJSKO HODI

Tek je potekal v četrtek, 14. 7. 
2022, v poznih popoldanskih urah, 
ko so se ob 17. uri v Športnem 
centru Gorišnica pričeli zbirati 
tekači.
Kot je že v navadi, je pred samim 
startom teka bil organiziran in 
izpeljan tek za predšolske otroke 
pod vodstvom Saša Majeriča, 
imenovan »mini tek«. Start za 
najmlajše tekače je bil na atletski 
stezi, tekli pa so en krog v dolžini 
400 m.
Teka se je udeležilo 61 mladih 
tekačev, ki so progo uspešno 
premagali ter za nagrado prejeli 
spominsko majico Športne zveze 
Občine Gorišnica, medaljo ter 
kuponček za sladoled.
Nato je sledil start teka za odrasle, 
ki se ga je udeležilo 40 tekačev iz 
domače občine, severovzhodne 
Slovenije in Prekmurja.
Trasa teka v skupni dolžini 7 km 
je letos prvič potekala s Športnega 
centra Gorišnica proti Forminu 
in nadalje proti Placerovcem. 
Na prvem križišču v naselju 
Placerovci je proga zavila proti 
kanalu hidroelektrarne Formin, 
potekala ob kanalu do ceste 
Gajevci–Gorišnica in nato nazaj 
proti Športnemu centru Gorišnica.
Po startu teka je sledil še start 
nordijske (trije pohodniki) in hitre 
hoje (en udeleženec). Proga je 
potekala po isti trasi kot tek.
Vse udeležence na teku in nordijski 
hoji so spremljali tudi reševalci 
Javnega zdravstvenega doma 
Ptuj.
Letošnji tek se je zaključil s 
slavnostjo podelitvijo medalj in 
praktičnih nagrad ter uradnim 
zaključkom s strani podžupana 
g. Jožka Petka.

REZULTATI
ABSOLUTNA KATEGORIJA 
– moški

1. DAMIR ŽINKO iz Ormoža s 
časom 23.13

2. ŽIGA KRAMBERGER iz Žalca 
s časom 24.05

3. FRANJO KOLARIČ iz Lenarta s 
časom 24.18

OBČINSKA KATEGORIJA – 
moški do 40 let

1. VAL FIRBAS iz Gorišnice s 
časom 29.04

2. MIHA KOVAČEC iz Male vasi s 
časom 29.17

3. ADRIAN MUNDA iz Gajevcev s 
časom 30.45

OBČINSKA KATEGORIJA – 
moški nad 40 let

1. BOJAN VOZLIČ iz Zamušanov 
s časom 21.46

2. MARKO LAPORNIK iz 
Gorišnice s časom 29.25

3. DAMJAN PETEK iz Gorišnice s 
časom 31.27

ABSOLUTNA KATEGORIJA 
– ženske

1. PETRA JENKO iz Žerovincev s 
časom 26.28

2. EVA ČAGRAN iz Gorišnice s 
časom 29.23

3. MAJA TUŠ KOLARIČ iz Zago-
jičev s časom 36.51
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KOLESARJENJE PO OBČINI

Četrti veliki dogodek v sklopu 
poletnih športnih aktivnosti je 
predstavljalo Kolesarjenje po 
občini, ki je potekalo v soboto, 16. 
julija 2022. 
Zbor kolesarjev je bil na ploščadi 
pred vaško-gasilskim domom v 
Muretincih ob 8. uri, vendar so 
se kolesarji pričeli zbirati že veliko 
prej.
Še pred startom je vsak udeleženec 
kolesarjenja od predsednika 
športne zveze Občine Gorišnica 
prejel spominsko majico ter 
plastenko osvežilne pijače.
Trasa letošnjega kolesarjenja je 
potekala po vseh vaseh občine, 
in sicer na relaciji Muretinci – Mala 
vas – Gajevci – Placerovci – Formin 
– Tibolci – Moškanjci – Cunkovci – 
Zagojiči – Muretinci v dolžini cca. 
25 km.

POHOD PO OBRONKIH OBČINE

Predzadnjo aktivnost projekta 
»Poletne športne aktivnosti 2022«, 
ki jih ob občinskem prazniku 
organizira in izvaja Športna zveza 
Občine Gorišnica, predstavlja 
t.i. pohod po hribovitih obronkih 
občine. Potekal je v soboto, 23. 
7. 2022. Zbor pohodnikov je bil 
ob 8. uri na parkirnem prostoru pri 
Dominkovi domačiji.
Ob napovedanem času se je 
na parkirišču pred Dominkovo 
domačijo zbralo 30 pohodnikov, 
ki so po krajšem čakanju na 
eventualne zamudnike prešerno 
krenili na pot.
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 nekaj minutnem 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 je 
sledilo nadaljevanje pohoda do 
najvišje točke v Občini Gorišnica, in 
sicer na hrib, imenovan Čoklečeva 
gora, od koder se razprostira 
čudovit pogled na bližnje letališče 
v Moškanjcih ter celotno Ptujsko 
polje. Po uspešnem vzponu na 
vrh hriba je sledil ogled zidanice 
g. Branka Goloba ter pokušina 
domače kmečke gibanice.
Po enournem postanku je nato 

Ob 9. uri je karavana 70 kolesarjev 
v spremstvu gasilcev PGD 
Muretinci, ki so kolesarje spremljali 
na poti, krenila na pot proti Mali 
vasi. 
Sledila je vožnja skozi vasi Gajevci, 
Placerovci, Formin, Zamušani, 
Tibolci do prvega postanka, 
ki je bil organiziran pri ribniku 
Moškanjci Športno-ribiškega 
društva Gorišnica.
Po krajšem postanku in osvežitvi 
s hladno tekočino je sledila vožnja 

skozi vasi Moškanjci, Cunkovci, 
Zagojiči vse do Muretincev,  kjer 
je udeležence kolesarjenja čakala 
topla malica.

sledil spust do ribnika Moškanjci, 
katerega upravitelj je Športno-
ribiško društvo Gorišnica, kjer nas 
je pričakala topla malica.
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SPUST PO REKI DRAVI

Po dveh neuspelih poskusih 
(zaradi slabega vremena) nam je v 
soboto, 20. 8. 2022, v sodelovanju 
z Rafting klubom iz Maribora le 
uspelo izpeljati spust po reki Dravi 
od Markovcev do Placerovcev.
Udeleženci spusta so se pri 
gostišču Palaska pričeli zbirati ob 
9. uri.
Ko so bili zbrani vsi udeleženci 
spusta, je sledil pozdravni govor 
predsednika Športne zveze 
občine Gorišnica, g. Ratka 
Matjašiča, predsednika Sokolske 
zveze Slovenije g. Dušana 
Gerloviča ter g. Uroša Lorenčiča, 
ki je udeležence spusta seznanil z 
napotki glede ravnanja na samem 
spustu. Še preden pa so se 
udeleženci razdelili v tri skupine, je 
vsak udeleženec prejel spominsko 
majico ter okrepčilo v obliki 
doma pripravljenih marmeladnih 
rogljičkov.
Po zaužitih rogljičkih ter nekaj 
kapljicah žlahtne tekočine je 
sledilo formiranje treh skupin, 
in sicer rdeče, modre ter črne 

Z udeležbo občanov v programu 
»POLETNE ŠPORTNE AKTIV-
NOSTI«, smo lahko več kot 
zadovoljni, saj se je letošnjih 
prireditev udeležilo:

• 22. vaške olimpijade udeležilo 
15 % več tekmovalcev kot v letu 
2019 (leta 2019 je tekmovalo 
997 tekmovalcev, 2022 pa 1140 
tekmovalcev), 

• teniškega turnirja dvojic enkrat 
več kot v letu 2021 (leta 2021 je 
tekmovalo 8 tekmovalcev, 2022 
pa 16 tekmovalcev),

• Gorišnica teče in nordijsko hodi 
105 udeležencev,

• Kolesarjenje po občini 70 
udeležencev,

• Pohod po občini 30 udeležencev,
• Spust po reki Dravi 25 

udeležencev.
Če pa k temu dodamo še število 
obiskovalcev, ki so si tekmovanja 

skupine ter prevzem rešilnih 
jopičev in vesel, nakar je sledil 
prenos raftov do mesta, kjer je 
bilo predvideno vkrcanje na rafte. 
Sledilo je vkrcanje. Še preden pa 
so se udeleženci začeli spuščati 
po reki Dravi, se je udeležencem 
pridružil tudi supar iz Ptuja.
Po treh urah spuščanja po reki 
Dravi so udeleženci prispeli v 
Placerovce, kjer je bil predviden 
izstop. Po sestopu z raftov je sledilo 
še prenašanje le-teh na mesto, 
kjer je bilo možno rafte naložiti na 
avtomobilsko prikolico ter prevoz 
udeležencev do ribiškega doma 
RK Rak v Placerovcih, kjer je 
udeležence spusta čakala topla 
malica.

samo ogledali (vaško olimpijado 
približno 500 gledalcev, teniškega 
turnirja 50 gledalcev in teka 100 
gledalcev), lahko zaključimo, 
da je na prireditvah sodelovalo 
skoraj 50 % vseh občanov Občine 
Gorišnica.

Naj športni duh še naprej krepi 
telo in duha in vse dobro tudi v 
prihodnje!

Ratko Matjašič, predsednik ŠZ
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V vasi Zamušani smo postavili nov 
koš za košarko.
Za konstrukcijo koša je poskrbela 
občina Gorišnica, beton je 
prispevalo podjetje Žiher, pripravo 
temelja in postavitev konstrukcije 
pa so izvedli vaščani vasi 
Zamušani.
Najlepša hvala vsem mojstrom, 
delavcem in sponzorjem.

Vabljeni vsi vaščani vasi Zamušani, 
kakor tudi vaščani ostalih vasi 
občine Gorišnica, da se preizkusite 
v veščinah košarke na novem košu 
v Zamušanih.

Nov košarkaški koš v Zamušanih
Silvo Sok

Občinski redarji in občinski 
inšpektorji Skupne občinske 
uprave občin v Spodnjem Podravju 
v jesenskih mesecih, ob spravilu 
poljščin, pogosteje nadziramo 
stanje občinskih cest in državnih 
cest v naselju, na območju občin 
iz naše krajevne pristojnosti. 
Večji del kmetijskih površin 
leži neposredno ob lokalnih ali 
regionalnih cestah, zato je nujno 
potrebno pred vključevanjem v 
promet na prometno površino 
očistiti kolesa traktorjev in druge 
kmetijske opreme. Posamezni 
vozniki traktorjev in tovornjakov to 
ne storijo in posledično na cesto 
navozijo zemljo, blato ali gnoj, 
navoženi material pa cesto zaradi 
velike vlažnosti zraka, hitro naredi 
spolzko in nevarno za ostale 
udeležence v cestnem prometu. 
V četrti točki, drugega odstavka 5. 
člena Zakona o cestah (ZCes-1A) 
je določeno: 
» Prepovedano je orati na razdalji 
manj kot 4 metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto 

ali na razdalji manj kot 1 meter od 
roba cestnega sveta vzporedno s 
cesto.«
V peti točki drugega odstavka 
5. člena Zakona o cestah je 
določeno: 
» Na cestišču javne ceste je 
prepovedano:
• razsipati sipek material, razen 

posipnih materialov v času iz-
vajanja zimske službe, nanaša-
ti blato ali ga kako drugače 
onesnaževati;

• puščati sneg ali led, ki pade ali 
zdrsne naj;

• onesnažiti cestišče z olji in mazili 
ali drugimi snovmi;

• vlačiti hlode, veje, skale in 
podobne predmete kot tudi 
pluge, brane in drugo kmetijsko 
orodje ter druge dele tovora.«

Tretji odstavek 5. člena  Zakona 
o cestah pa določa, da mora 
voznik preden se vključi v promet 
na javno cesto s kolovozne 
poti, nekategorizirane ceste,…..
odstraniti z vozila zemljo ali blato, 
ki bi onesnažilo vozišče.

Onesnaženje cest
Robert Brkič, vodja medobčinskega redarstva

Predpisana globa, zaradi 
neupoštevanja navedenih določb 
je 1000 evrov za posameznika 
in 4000 evrov za pravno osebo. 
Pristojnost za nadzor teh določb 
pa imajo poleg policije tudi občinski 
redarji in občinski inšpektorji.

Vse občane naših občin pozivamo, 
da po koncu del na polju in preden 
se vključijo v promet očistijo večje 
kose zemlje in blata s koles. 
V primeru, da kljub temu pride 
do onesnaženja vozišča javne 
ceste, je potrebno onesnaženje 
čim prej odpraviti ter poskrbeti, da 
je nevarni del ceste do odprave 
nevarnosti ustrezno označen s 
prometno signalizacijo, ki druge 
voznike opozarja na nevarnost.
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Udeležba voznikov lahkih motornih vozil v cestnem prometu

Lahka motorna vozila so invalidski 
vozički in vozila na motorni pogon, 
pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h in niso 
širša od 80 cm. 
Posebna prevozna sredstva 
so invalidski vozički, prevozna 
sredstva ter pripomočki in 
naprave, ki jih uporabnik poganja 
z lastno močjo in omogočajo 
gibanje hitrejše od hoje pešca, kot 
so: skiro, kotalke, rolerji,…
V zadnjih letih so postali pogosto 
prevozno sredstvo mopedi, katerih 
konstrukcijska hitrost ne presega 
25 km/h (registrska tablica z 
rdečimi črkami in številkami) in 
električni skiroji. 
Električni skiroji so lahko motorno 
vozilo, njihova uporaba pa pelje v 
smer zmanjšanja prometne gneče 
in izpustov plinov. Električni skiroji 
so lahko nevarni za voznika in 
druge udeležence v prometu saj 
so izredno tihi, zaradi manjših 
koles so manj stabilni, razvijajo 
pa hitrost, ki je bistveno višja od 

hitrosti gibanja pešca.
Občinski redarji opažamo 
pogostejšo uporabo lahkih 
motornih vozil na celotnem 
območju naše krajevne 
pristojnosti, posebej se je uporaba 
tovrstnih prevoznih sredstev 
povečala v času poletnih počitnic.
S spremembo Zakona o pravilih 
cestnega prometa, je urejeno 
področje električnih skirojev 
in ostalih lahkih motornih vozil 
(invalidski vozički in vozila na 
motorni pogon, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 km/h in niso širša od 
80 cm) in sicer:
Vožnja z njimi je dovoljena po 
kolesarskem pasu, kolesarski 
stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni ali niso 
prevozne, je dovoljena vožnja ob 
desnem robu smernega vozišča v 
naseljih, z omejitvijo hitrosti vožnje 
do 50 km/h. Vožnja z električnimi 
skiroji po pločniku je prepovedana.
Električni skiro mora biti opremljen 

s sprednjim žarometom, ki oddaja 
belo svetlobo, na zadnji strani 
pa rdečo pozicijsko svetilko in 
nameščen rdeč odsevnik, na 
obeh bočnih straneh pa mora 
imeti rumeni ali oranžni odsevnik.
Kršiteljem zgoraj navedenih 
določb v zvezi z uporabo lahkih 
motornih vozil se izreče globa 40 
evrov.
Tako kot pri kolesarjih je obvezna 
uporaba ustrezno pripete 
zaščitne kolesarske čelade, do 
dopolnjenega 18. leta starosti. 
Lahko motorno vozilo v cestnem 
prometu, sme voziti otrok od 
dopolnjenega 12. do 14. leta 
starosti, ki ima pri sebi kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša 
od 14 let.
Uporaba lahkih motornih vozil, pri 
katerih konstrukcijsko določena 
hitrost presega 25 km/h ali so 
širša od 80 cm, lahkih motornih 
vozil brez krmila in miniaturnih 
motornih vozil, v cestnem prometu 
ni dovoljena. Kršitelju te določbe 
se izreče globa 250 evrov.

Spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa

Dne 11. 8. 2021 je začela veljati 
sprememba Zakona o pravilih 
cestnega prometa, ki vsebuje 
pomembna določila na področju 
mirujočega in dinamičnega 
prometa. Upamo, da vam bodo 
v pomoč informacije o nekaterih 
spremembah in novostih, s 
katerimi se vsakodnevno srečujete 
kot udeleženci v prometu. 

Znižale so se denarne kazni zaradi 
prekoračitve najvišje dovoljene 
hitrosti, V spodnji tabeli so prikazani 
zneski glob v evrih in stranska 
sankcija izrek kazenskih točk, pred 
uveljavitvijo spremembe zakona in 
po uveljavitvi spremembe zakona. 
Pomembna sprememba zakona 
je dvig globe zaradi nepravilne 
uporabe mobilnega telefona 
med vožnjo, ki je za voznika 
motornega vozila, učitelja vožnje 
in spremljevalca voznika iz 
dosedanjih 120 evrov povečana 
na 250 evrov, slednjim se izreče 

tudi stranska sankcija treh 
kazenskih točk, prav tako se z 
globo 120 evrov zaradi nepravilne 
uporabe mobitela kaznuje voznik, 
ki ne potrebuje vozniškega 
dovoljenja (kolesar, voznik lahkega 
motornega vozila,…).
Prav tako se je povečala globa 
zaradi neupravičenega parkiranja 
na parkirnih prostorih za invalide, 
ki je znašala 80 evrov, z novelo 
zakona pa znaša globa 200 evrov.
Tudi na področju vožnje lahkih 
motornih vozil so v veljavi določene 
spremembe in novosti.
Lahka motorna vozila so invalidski 
vozički in vozila na motorni pogon, 
pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h in niso 
širša od 80 cm. 
Posebna prevozna sredstva 
so invalidski vozički, prevozna 
sredstva ter pripomočki in 
naprave, ki jih uporabnik poganja 
z lastno močjo in omogočajo 
gibanje hitrejše od hoje pešca, kot 

so: skiro, kotalke, rolerji,…
V zadnjih letih so postali pogosto 
prevozno sredstvo mopedi, 
katerih konstrukcijska hitrost 
ne presega 25 km/h (registrska 
tablica z rdečimi črkami in 
številkami) in električni skiroji. 
Električni skiroji so lahko motorno 
vozilo, njihova uporaba pa pelje v 
smer zmanjšanja prometne gneče 
in izpustov plinov. Električni skiroji 
so lahko nevarni za voznika in 
druge udeležence v prometu saj 
so izredno tihi, zaradi manjših 
koles so lahko manj stabilni, 
razvijajo pa hitrost, ki je bistveno 
višja od hitrosti gibanja pešca.
S spremembo Zakona o pravilih 
cestnega prometa, je urejeno 
področje električnih skirojev 
in ostalih lahkih motornih vozil 
(invalidski vozički in vozila na 
motorni pogon, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 25 km/h in niso širša 
od 80 cm) in sicer:
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Vožnja z njimi je dovoljena po 
kolesarskem pasu, kolesarski 
stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni ali niso 
prevozne, je dovoljena vožnja ob 
desnem robu smernega vozišča v 
naseljih, z omejitvijo hitrosti vožnje 
do 50 km/h. Vožnja z električnimi 
skiroji po pločniku je prepovedana.
Električni skiro mora biti opremljen 
s sprednjim žarometom, ki oddaja 
belo svetlobo, na zadnji strani 
pa rdečo pozicijsko svetilko in 

 
Območje za pešce, območje umirjenega prometa (10 km/h) ali območje omejene hitrosti (30 km/h)
prekoračitev najvišje globa (v evrih)  in KT, globa (v evrih)  in KT 
dovoljene hitrosti pred 11.8.2021 po 11. 8. 2021
do 5 km/h 40 40
do 10 km/h 80 40
od 10-20 km/h                  300 in 3 KT 130 in 3 KT
od 20-30 km/h                 1000 in 5 KT 500 in 7 KT
več kot 30 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT

                                                                                                                               Ceste v naselju
prekoračitev najvišje globa (v evrih)  in KT, globa (v evrih)  in KT 
dovoljene hitrosti pred 11.8.2021 po 11. 8. 2021
do 5 km/h 40 40
do 10 km/h 80 40
od 10-20 km/h 250  in 3 KT 120 in 3 KT
od 20-30 km/h 500 in 5 KT 250 in 5 KT
od 30-40 km/h 500 in 7 KT
od 40-50 km/h 750 in 9 KT
od 30 do 50 km/h 1000 in 9 KT
več kot 50 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT

                                                                                                                         Ceste izven naselja (razen avtocest in hitrih cest)
prekoračitev najvišje globa (v evrih)  in KT, globa (v evrih)  in KT 
dovoljene hitrosti pred 11.8.2021 po 11. 8. 2021
do 10 km/h 40 40
od 10-20 km/h 80 60
od 20-30 km/h 160 120
od 30-40 km/h 250 in 3 KT 200 in 3 KT
od 40-50 km/h 500 in 5 KT 400 in 5 KT
več kot 50 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT  

nameščen rdeč odsevnik, na obeh 
bočnih straneh pa mora imeti 
rumeni ali oranžni odsevnik.
Kršiteljem zgoraj navedenih 
določb v zvezi z uporabo lahkih 
motornih vozil se izreče globa 40 
evrov.
Tako kot pri kolesarjih je obvezna 
uporaba ustrezno pripete 
zaščitne kolesarske čelade, do 
dopolnjenega 18. leta starosti. 
Lahko motorno vozilo v cestnem 
prometu, sme voziti otrok od 

dopolnjenega 12. do 14. leta 
starosti, ki ima pri sebi kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša 
od 14 let.
Uporaba lahkih motornih vozil, pri 
katerih konstrukcijsko določena 
hitrost presega 25 km/h ali so 
širša od 80 cm, lahkih motornih 
vozil brez krmila in miniaturnih 
motornih vozil, v cestnem prometu 
ni dovoljena. Kršitelju te določbe 
se izreče globa 250 evrov.
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Čebelarski turizem
Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva

Čebelarski turizmi – ideja za 
preživljanje letošnjih počitnic
Dandanes na raznolike načine 
načrtujemo svoj prosti čas in 
dopust. Ali vas mika želja po 
odkrivanju in izkustvu pestrih 
doživetij v okviru lokalne 
ponudbe? Apiturizem ali 
čebelarski turizem je sorazmerno 
nova vrsta turizma, zasnovana 
na osnovi bogate čebelarske 
dediščine in prepoznavnosti 
Slovenije kot čebelarske dežele. 
Obsega edinstvena doživetja, je 
izobraževalne narave in razvija 
spoštovanje do naravnega, 
kulturnega in družbenega okolja.  
 
Ob obisku apiturizma si lahko 
ogledamo različne čebelarske 
muzejske zbirke ali pa se podamo 
v svet čebelarske kulturne 
dediščine, kjer spoznamo za 
Slovenijo tipični čebelnjak in 
tradicionalne poslikave na panjskih 
končnicah. Svoje znanje lahko 
nadgradimo s spoznavanjem 
življenja čebel in z opazovanjem 
ter učenjem čebelarjevih opravil. 
V ponudbi apiturizmov so tudi 
degustacija čebeljih pridelkov, 
izdelkov iz čebeljih pridelkov 
kot so medenjaki, lectova srca, 
dražgoški kruhki, medene pijače, 
različne jedi v kombinaciji s 
čebeljimi pridelki, ustvarjalne 
delavnice, medene kopeli, 
masaže, vdihavanje panjskega 
zraka ter vrsto zanimivih dejavnosti 
in aktivnosti. Nekateri apiturizmi 
ponujajo tudi interaktivne vsebine, 
ki so povezane z inovativnostjo 
ponudnikov, realizacijo dobrih 
idej in tehnološkim napredkom. 
Vsak apiturizem piše svojo pristno 
in edinstveno zgodbo, ki jo 
spoznamo le na ta način, da ga 
obiščemo in se prepustimo toku 
dogajanja.  
V Sloveniji, ki je kot prva država 
na svetu uvedla certificiranje 
apiturizmov, je certificiranih 

45 čebelarskih turizmov, ki so 
razporejeni po različnih regijah. 
Tako kot so hoteli in drugi turistični 
ponudniki označeni z zvezdicami, 
so certificirani apiturizmi 
označeni s čebelicami na podlagi 
standardov, ki jih dosegajo. 
Število čebelic je odvisno od 
zadovoljevanja osnovnih pogojev, 
urejenosti objektov in okolice, 
načina predstavitve produktov, 

dejavnosti, inovativnosti in drugih 
elementov, ki so vključeni v 
ponudbo. 
Ponudniki apiturizma: 

Aktivnosti v okviru ponudbe apiturizmov, foto: arhiv ČZS

Degustacija čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov, foto: arhiv ČZS
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3D kranjica – čebela velikanka lahko prileti k vam
Čebelarska zveza Slovenije

3D kranjica je fizični model čebele 
v razmerju 100:1, ki ga je razvila 
Čebelarska zveza Slovenije 
v sodelovanju s slovenskimi 
strokovnjaki. Na svetovni razstavi 
EXPO 2020 v Dubaju, je v 
slovenskem paviljonu, 3D kranjico 
videlo več sto tisoč obiskovalcev. 
S tem pa se njeno poslanstvo in 
pot ne konča. 3D kranjica nadaljuje 
svojo pot po različnih lokacijah v 
Sloveniji in tujini. Bo obiskala tudi 
vas?
3D kranjica s svojo podobnostjo 
z resnično čebelo delavko Apis 
mellifera carnica oz. kranjsko 
čebelo uspe pritegniti veliko 
pozornosti in navdušuje z 
devetimi poučnimi animacijami v 
slovenskem ali angleškem jeziku. 
Kot taka predstavlja primerno 
popestritev različnih večdnevnih 
dogodkov ali na lokacijah, kjer se 
dnevno izmenja več obiskovalcev.

Izposoja 3D kranjice
Za možnost izposoje 3D kranjice se obrnite na Čebelarsko zvezo 
Slovenije (info@czs.si, 01/729 61 00), kjer vam bomo dali več informacij 
glede prostih terminov izposoje, tehničnih informacij o velikosti, teži, 
postavitvi itd. Izposoja se uredi s pogodbo in je brezplačna, za transport 
pa poskrbi izposojevalec sam. Priporoča se izposoja za obdobje daljše 
od enega tedna.

3D kranjica v Cankarjevem domu, april 2022, Foto: Cankarjev Dom3D kranjica na EXPU v Dubaju, februar 2022
Foto: FB Slovenia at Expo

 Čebelarski turizmi so namenjeni 
obiskovalcem različnih starosti, 
posameznikom, parom, 
družinam ali pa skupinam. So 
odlična priložnost za doživljanje 
večdnevnega oddiha ali pa 
enodnevnega izleta.  Raznolika 
ponudba omogoča, da si vsakdo 
najde nekaj, kar bi ga v povezavi s 
čebelami, čebelarstvom in medeno 

kulinariko interesiralo, ali pa se 
ob obisku prepusti raznovrstnim 
možnostim sproščanja. Prednost 
obiska apiturizma je v tem, da svoj 
prosti čas preživljamo v objemu 
narave, stran od masovnega 
turizma in skupaj s čebelami, ki 
jih lahko spoznavamo, opazujemo 
in njihovo vedenje povezujemo s 
številnimi za človeka pozitivnimi 

vrednotami, kot so urejenost, 
organiziranost in marljivost. Z 
obiskom čebelarskih turizmov 
podpiramo lokalno ponudbo, 
spoznavamo kotičke prelepe 
Slovenije in z manj transporta 
ter okolju prijaznejšim načinom 
izvajanja aktivnosti prispevamo k 
zmanjšanju izpusta toplogrednih 
plinov. 
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Območna izpostava JSKD Ptuj v skladu z 2. poglavjem Poslovnika OI JSKD Ptuj razpisuje 
priznanja Sveta območne izpostave za področje ljubiteljske kulture za leto 2022:

- PRIZNANJE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine,
- JUBILEJNA PRIZNANJA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine.

jskd jskd1. Podatke o predlagatelju
• naziv in poštni naslov društva - predlagatelja, matična številka društva - predlagatelja,
• ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja,
• telefon, elektronska pošta.
2. Podatke o kandidatih
• ime in priimek oz. naziv kandidata, poštni naslov,
• za katero priznanje je kandidat predlagan,
• katera priznanja je že prejel.
3. Priloge
• kratek življenjepis za posameznike s poudarkom na dosežkih na kulturnem področju oz. kratek povzetek 

o delu društva;
• utemeljitev, ki mora dovolj obširno navesti razloge, ki upravičujejo podelitev predlaganega priznanja.
Merila za podelitev priznanj
Podelitev priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj opravičujejo predvsem pomembni dosežki ust-
varjalnega in poustvarjalnega dela posameznika ali društva na področju kulture. Priznanje se podeli:
• za izjemne dosežke pri organizacijskem delu;
• za razvijanje novih oblik in vsebin dela;
• za področje kulturne vzgoje in izobraževanja;
• za raziskovalno delo;
• za strokovno svetovalno in mentorsko delo;
• za razvijanje kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zvezami društev;
• za publicistično delo;
• za dosežke pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.
Podelitev jubilejnega priznanja Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj upravičuje dolgoletno delovanje 
posameznika (najmanj 20 let), društva ali zveze (najmanj 30 let), ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kul-
turne dejavnosti.
Podeljevanje priznanj
Priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj se podelijo enkrat letno na proslavi v organizaciji OI JSKD 
Ptuj. Podeli jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. O izbiri kandidatov odloča Svet Ob-
močne izpostave JSKD Ptuj. Posamezno društvo lahko predlaga enega kandidata za priznanje. Vsako 
leto se podeli do pet priznanj.
Jubilejna priznanja območne izpostave se podeljujejo na letnih oz. jubilejnih prireditvah društev. O podelitvi 
odloča Svet Območne izpostave JSKD Ptuj, podeljuje pa jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca 
Sveta. Podelitev jubilejnih priznanj ni omejeno z datumom. Predloge za jubilejna priznanja je treba oddati 
najmanj mesec dni pred prireditvijo, na kateri naj bo podeljeno.
Rok za oddajo predlogov za priznanja Sveta območne izpostave JSKD je 19. oktober 2022.
Popolne vloge pošljite na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, Jadranska 13, Ptuj s pripisom »Za 
priznanja«. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni do 7. novembra 2022. Priznanja bodo podeljena na osred-
nji proslavi OI JSKD Ptuj, 2. decembra 2022.
Svet Območne izpostave bo obravnaval le popolne in pravočasno prispele predloge!
Razpis se posreduje vsem predsednikom kulturnih društev, osnovnim in srednjim šolam na območju ob-
močne izpostave in objavi v glasilih občin, za katere dela območna izpostava.
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VELIKI SPONZOR

Recepcija na Dominkovi domačiji

Z rednim poskusnim obratovanjem tudi za nenapovedane 
obiskovalce začenja recepcija na Dominkovi domačiji v 
Gorišnici. Odprta bo vsak četrtek od 10. do 14. ure. V tem 
času je možen tudi obisk priročne trgovinice s spominki in 
darili. Za skupine je še vedno možen obisk tudi izven tega 
časa po dogovoru na telefon: 02 743 11 10 (Občina Gorišnica)
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