Glasilo občine Gorišnica, št. 1/letnik XXIII, april 2020
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OTROCI USTVARJAJO
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 Slovenije se glasilo Vesti iz vasi šteje med
proizvode, za katere se plačuje DDV po
stopnji 9,5%. Glasilo Vesti iz vasi je vpisano v evidenco javnih glasil, ki jih vodi
Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno
številko 1509.
Naslednja številka občinskega glasila Vesti iz vasi bo, predvidoma, izšla septembra 2020. Upoštevali bomo
samo prispevke poslane na elektronski
naslov: vestiizvasi@gorisnica.eu do 15.
avgusta 2020.
Neža Krajnc, 2. b
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ni dolgo, kar smo razmišljali in
se pogovarjali o Jezusovem rojstvu. Položili smo ga v jaslice
pod božično drevo, okoli njega
postavili ovčice, pastirje in druge
figure. Praznovali smo božič in se
veselili toplih družinskih praznikov,
ki nam jih je prinesel. Zdi se, kot da
je od takrat minilo šele nekaj dni,
vendar temu ni tako. Pred nami je
čas prve spomladanske lune in na
prvo nedeljo, ki ji bo sledila, bomo
kristjani praznovali najstarejši in
hkrati tudi največji krščanski praznik, veliko noč.
Jezus, ki je bil decembra položen
v jasli, je na dan velike noči vstal
od mrtvih. Na veliki petek so ga
namreč križali, tretji dan po tem, na
nedeljo, pa je vstal od mrtvih in s
seboj odnesel bremena naših grehov, da nam ne bi bilo treba trpeti.
Vse to vsako leto znova obeležujemo in praznujemo v sklopu
8-dnevnih velikonočnih praznikov,
ki se pričnejo s cvetno nedeljo in
končajo z velikonočnim ponedeljkom. Po tradiciji je na veliki petek
zapovedan strogi post, na veliko
soboto se blagoslovijo jedila, ki se
zaužijejo za nedeljski zajtrk. Jedi,
ki jih skrbne gospodinje položijo v
velikonočno košaro, imajo določeno simboliko: suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so
kaplje krvi, hren predstavlja žeblje,
potica in ostala peciva pa trnjevo
krono.

Velika noč je praznik, ko se po nekaj
mesecih
vsakodnevnih obveznosti v
toplem domu ponovno zbere vsa družina
in oživijo stari običaji.
Praznična miza se
šibi pod tradicionalnimi dobrotami, ki
jih skrbno pripravijo
gospodinje. Pri tem je
seveda posebna pozornost namenjena
tudi pripravi pirhov,
pri kateri še posebej
veselo pomagajo majhne ročice
naših otrok.
Letošnje leto in posledično tudi
velikonočne praznike bodo močno zaznamovale posledice koronavirusa, ki žal neusmiljeno pustoši po svetu. Številna življenja so
zaradi njegovega agresivnega pohoda močno ogrožena, veliko preveč jih je že ugasnilo. Vpliv virusa
se nam je morda pred časom zdel
še zelo daleč, a je danes že med
nami in tako tokrat niti mi nismo
nobena izjema. V situaciji, v kateri
smo se znašli, moramo sedaj bolj
kot kadarkoli prej stopiti skupaj, se
ozreti na sočloveka in storiti vse,
kar je v naši moči, da pred njim
obvarujemo sebe, svoje bližnje in
navsezadnje tudi tiste, ki jih morda sploh ne poznamo. Bodimo
odgovorni in vsaj tokrat, ko gre za

naša življenja, poslušajmo navodila strokovnjakov in jih tudi striktno,
brez kakršnihkoli izjem in izgovorov, izpolnjujmo.
Pravijo, da je vsako slabo za nekaj
dobro – poskusimo v tej kruti realnosti najti nekaj dobrega v tem, da
bodo tokratni prazniki prav zares
namenjeni in preživeti v krogu ožje
družine. Čeprav se tradicionalnih
velikonočnih obredov ne bomo
mogli udeležiti, izkoristimo ta čas,
ki ga preživljamo doma, za vse tisto, kar nam naš običajni vsakdan
ne dopušča.
Z željo, da bi bili zdravi in bi v miru
lahko užili praznično vzdušje velike
noči, vam želim vse lepo in dobro!
Jožef Kokot,
župan občine Gorišnica

Spoštovane občanke in občani,
želim vam vse lepo in dobro,
z željo, da bi bili zdravi in bi v miru
lahko užili praznično vzdušje Velike noči.
Jožef Kokot,
župan občine Gorišnica
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VESTI IZ VASI UVODNIK

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

Iz sej občinskega sveta Občine Gorišnica
Občinski svet Občine Gorišnica se
je v obdobju januar–marec 2020
sestal enkrat, in sicer na 8. redni
seji dne 20. 2. 2020 z naslednjimi
točkami dnevnega reda:
• 1. točka: ugotovitev navzočnosti, pregled in potrditev zapisnika
7. redne seje Občinskega sveta
– zapisnik je bil potrjen v predlagani obliki;
• 2. točka: rebalans proračuna
za leto 2020 – prav tako je bil
sprejet v predlagani obliki, saj je
nujen za izvedbo načrtovanih investicij;
• 3. točka: Diip – recepcija na
Dominkovi domačiji – zaradi
prijave na razpis za pridobitev
finančnih sredstev je bilo potrebno izvesti novelacijo Diipa, Diip je
bil potrjen v predlagani obliki;

• 4. točka: rekonstrukcija ceste
Zamušani–Tibolci – zaradi prijave na razpis za pridobitev finančnih sredstev je bilo potrebno izvesti novelacijo Diipa, Diip je
bil potrjen v predlagani obliki;
• 5. točka: letni program kulture
občine Gorišnica za leto 2020 –
potrjen v predlagani obliki;
• 6. točka: točkovnik za sofinanciranje kulturnih društev v občini
Gorišnica – potrjen v predlagani
obliki;
• 7. točka: cenik za uporabo
športnih objektov;
• 8. točka: nakup zemljišča – sprejet je bil sklep o nakupu zemljišč 256/4 in 255/1, obe k. o.
Zamušani, in sicer z namenom
zagotovitve prostora za izvajanje gasilstva in potreb vaščanov
Zamušani;

• 9. točka: imenovanje predstavnika v Svet zavoda Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ
dr. Ljudevita Pivka – svetniki so
za predstavnika soglasno potrdili Jožefa Petka;
• 10. točka: predlogi in vprašanja
– župan in občinska uprava so
podali odgovore na vprašanja, ki
so jih zastavili prisotni svetnik.

o odmeri je Zavod za prostorsko,
komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje pripravil za zemljišča, ki jih je bilo potrebno odkupiti, pogodbe namesto razlastitve,
pogodbe o prenosu nepremičnin
za dosego javne koristi in služnostne pogodbe. Vse pogodbe so
overjene, plačana je odškodnina
in urejeno zemljiškoknjižno stanje. Direkcija RS za infrastrukturo je na Portalu javnih naročil 30.
8. 2019 objavila razpis za izbiro izvajalca pod oznako naročila JN006116/2019-B01. Rok za

oddajo ponudb je bil 3. 10. 2019
do 11. ure. Oddani sta bili dve
ponudbi. Po izvedenem postopku preverjanja so bila oddana dela
ponudniku CESTNO PODJETJE
PTUJ d. d., Zagrebška cesta 49
a, 2250 Ptuj. Pogodba o izvajanju
del je bila 24. 2. 2020 podpisana
v višini 914.121,66 € z DDV. Finančne obveznosti so naslednje:
566.715,86 € RS, Ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in 347.405,80 € Občina Gorišnica. Po pogodbi morajo
biti dela dokončana v roku 300 dni
po sklenitvi pogodbe.

Vabila in gradiva za seje odborov
in seje Občinskega sveta se objavljajo na spletni strani Občine na
povezavi
http://www.gorisnica.
eu/sl/index.php/obcinski-svet in
http://www.gorisnica.eu/sl/index.
php/odbori, kjer si jih lahko kadarkoli ogledate.

Krožišče Moškanjci
V letu 2018 je Občina Gorišnica
z Direkcijo RS za infrastrukturo
pristopila k projektiranju križišča
na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja–Ormož v km 5+800 in lokalni
cesti za Moškanjce. V ta namen
sta 13. 10. 2016 podpisali Sporazum o sofinanciranju št. 2431-16001234, v katerem je dogovorjeno
sofinanciranje investicije predmetnega križišča.
V nadaljevanju izvajanja investicije
je bilo potrebno odmeriti zemljišča,
ki so potrebna za izvedbo križišča.
Po pravnomočni odločbi GURS
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Občina Gorišnica je s sklepom
župana št. 430 2/2020–1 z dne
21. 1. 2020 pričela s postopkom
naročila male vrednosti (v skladu
s 47. členom ZJN-30) z nazivom
»Dobava utekočinjenega naftnega plina – propana – za obdobje
od 15. 2. 2020 do 31. 5. 2021«,
katerega ocenjena vrednost je bila
50.000,00 € brez DDV. Obvestilo o
naročilu je bilo 22. 1. 2020 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št.
JN000339/2020-W01, kakor tudi
na Informacijskem sistemu e-JN.
Na razpis so ponudbe pravočasno
oddali naslednji ponudniki: PAM
d. o. o., Goriška cesta 5 f, 5271
Vipava, v višini 0,416 €/l brez DDV,
PETROL d. d., Dunajska cesta
50, 1000 Ljubljana, v višini 0,660
€/l brez DDV, PLINARNA MARIBOR d. o. o., Plinarniška ulica 9,
2000 Maribor, v višini 0,441 €/l
brez DDV, in BUTAN PLIN d. d.,
Verovškova ulica 64 a, 1000 Ljubljana, v višini 0,401 €/l brez DDV.
Po preverjanju ponudb je Občina

Gorišnica z Odločitvijo o oddaji
javnega naročila izbrala ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno in
izpolnjeval pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, in sicer BUTAN PLIN d. d., Verovškova ul. 64
a, 1000 Ljubljana. Odločitev je bila
7. 2. 2020 objavljena na portalu,
pogodba z izbranim ponudnikom
je bila podpisana 18. 2. 2020.
Naročilo male vrednosti se izvaja.
Prav tako je občina dne 27.
2. 2020 s sklepom župana št.
430–6/2020–1 pričela s postopkom naročila male vrednosti
»Modernizacija ceste Zamušani
JP602221«. Obvestilo o naročilu je bilo 5. 3. 2020 objavljeno na
portalu in informacijskem sistemu
e-JN. Rok za oddajo ponudb je
27. 3. 2020 do 10.30. Rok za izvedbo del je od 15. 4. 2020 do 30.
6. 2020. Izvajala se bo rekonstrukcija ceste v dolžini 940 m. Do priprave te številke občinskega glasila
izbrani ponudnik oziroma izvajalec
del še ni znan. Za navedeno inves-

ticijo bo Občina pridobila sredstva
v skladu s 23. členom ZFO-1 v
višini 90.516,00 €. Ocenjena vrednost investicije je 200.000,00 €
brez DDV.
S sklepom župana št. 430–
5/2020–1 z dne 27. 2. 2020 se
je začel postopek naročila male
vrednosti »Modernizacija cest«.
Obvestilo o naročilu je bilo dne 4.
3. 2020 objavljeno na portalu in
informacijskem sistemu e-JN. Rok
za oddajo ponudb je 27. 3. 2020
do 10. ure. Rok za izvedbo del je
od 15. 4. 2020 do 30. 8. 2020. Izvajala se bo modernizacija ceste v
Cunkovcih (dolžina 170 m), ceste
v Gorišnici (dolžina 80 m), ceste
v Placerovcih JP 602501 (dolžine
160 m) in ceste v Zamušanih
JP602241 (dolžina 112 m). Do
priprave te številke občinskega
glasila izbrani ponudnik oziroma
izvajalec del še ni znan. Ocenjena
vrednost investicije je 91.000,00 €
brez DDV.

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v
občini Gorišnica za leto 2020
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini
Gorišnica za leto 2020 je bil 18.
12. 2109 objavljen na spletni strani
Občine Gorišnica.
Komisija za izbor športnih programov je 29. 01. 2020 v sejni
sobi Občine Gorišnica opravila
odpiranje vlog, prispelih na Javni
razpis za sofinanciranje športnih
programov v občini Gorišnica za
leto 2020. Na javni razpis so bile
pravočasno oddane štiri vloge po
sledečem vrstnem redu:
1. ŠPORTNA
ZVEZA
OBČINE
GORIŠNICA, Gorišnica 83, 2272
Gorišnica (15. 01. 2020)
2. ŠPORTNO DRUŠTVO GORIŠNICA, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica (20. 01. 2020)

3. JUDO
KLUB
GORIŠNICA,
Gorišnica 87, 2272 Gorišnica (20.
01. 2020)
4. ROKOMETNO DRUŠTVO MO–
ŠKANJCI – GORIŠNICA, Gorišnica 66, 2272 Gorišnica (20. 01.
2020)

Vse vloge so bile pravilno
označene in pravočasno oddane.
Vse vloge so izpolnjevale razpisne
pogoje. Nepravočasno oddanih
vlog ni bilo.
Po preverjanju so vlagatelji dobili
naslednje število točk in izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programa v znesku:
1. ŠPORTNA
ZVEZA
OBČINE
GORIŠNICA,
Gorišnica
83.
Znesek financiranja v letu 2020
za ostale dejavn. 2.452,80 eur
2. ŠPORTNO DRUŠTVO GORIŠNI-

CA, Gorišnica 83/a, Gorišnica: zbrano število točk: 9580,
znesek financiranja v letu 2020
22.287,60 €, za ostale dejavnosti
950,40 €
3. JUDO KLUB GORIŠNICA, Gori–
šnica 87, Gorišnica, zbrano število točk: 3790, znesek financiranja v letu 2020 8.817,33 €,
za ostale dejavnosti 350,00 €
4. ROKOMETNO DRUŠTVO MO–
ŠKANJCI – GORIŠNICA, Gorišnica 66, zbrano število točk: 6840,
znesek financiranja v letu 2020
15.913,07 €, za ostale dejavnosti
1.246,80 €

Vsem vlagateljem so se izdale
odločbe. Sklenjene so bile pogodbe o sofinanciranju iz občinskega
proračuna v občini Gorišnica za
leto 2020.
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Javna naročila v obdobju januar – marec 2020

VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

Informacijski center z recepcijo za Dominkovo domačijo
Občina Gorišnica je že 12. 11.
2012 na UE Ptuj pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-475/2012-6
za novogradnjo objekta «Informacijski center z recepcijo za
Dominkovo domačijo«. Projekte
je izdelal Arhitekt Milko Lovše s.
p., Maribor. Projektantska ocena investicije je 217.658,07 €,
zajema pa novogradnjo objekta in parkirišča. Z navedenim
parkiriščem se je Občina Gorišnica
že prijavila na Javni poziv za oddajo prijave projektnih pogojev za
izvajanje »Lokalne razvojne strategije za Haloze 2007–2013« za leto
2013 in tako pridobila sredstva v
višini 13.600,00 € za sofinanciranje operacije »Parkirišče, zunanja
ureditev na Dominkovi domačiji«. Celotna vrednost operacije je
znašala 45.127,20 € z DDV.

Z novogradnjo objekta – recepcija
– se je Občina Gorišnica novembra
2019 prijavila na Javni poziv ESSR
za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik,
Žetale in Majšperk v letu 2019,
ki so predmet sofinanciranja iz
naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V skladu z

razpisnimi pogoji je možna le partnerska prijava, tako se je Občina Gorišnica povezala z Občino
Cirkulane in Občino Zavrč ter se
skupaj z njima prijavila na razpis
za dodelitev sredstev. V primeru odobritve projekta bi občina
pridobila 100.000 € sredstev za
sofinanciranje novogradnje. Vloga
na razpis je bila pravočasno oddana.

Občinski prostorski načrt
Občina Gorišnica je septembra
leta 2016 začela s postopkom
priprave Sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta
občine Gorišnica – sprememba
št. 1 (Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine
Gorišnica – sprememba št. 1,
Uradno glasilo slovenskih občin
št. 46/2016 z dne 16. 9. 2016; v
nadaljevanju: SDOPN1). Postopek sprejemanja SDOPN1 predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10–
ZUPUDPP, 43/11–ZKZ-C, 57/12,
57/12–ZUPUDPP-A,
109/12,
35/13–skl. US, 76/14 – odl. US in
14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju
ZPNačrt).
Javnost je bila z vsebino SDOPN1
(izdelovalec: Geodetski zavod Celje, d. o. o., odgovorni prostorski
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načrtovalec Ivanka Karljić, spec.,
univ. dipl. inž. arh., ZAPS A-0916,
P-0036) in z Okolijskim poročilom
ter Okolijskim poročilom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na varovana območja narave (v nadaljevanju: okolijsko poročilo; izdelovalec: Matrika ZVO d.
o. o.), ki je bilo izdelano za SDOPN1, seznanjena v okviru javne
razgrnitve, ki je trajala od petka, 5.
7. 2019, do vključno ponedeljka,
5. 8. 2019. V času javne razgrnitve je bila v sredo, 24. 7. 2019, ob
15.30 v Kulturni dvorani Občine
Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272
Gorišnica, izvedena tudi javna
obravnava. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SDOPN1 in na okolijsko poročilo. Občina se je do
vseh pripomb in predlogov, ki so
prispeli v okviru javne razgrnitve,

pisno opredelila in svoja stališča
do pripomb 11. 10. 2019 potrdila
na seji Občinskega sveta. Stališča
do pripomb in predlogov javnosti
je Občina po sprejemu objavila na
oglasni deski in na spletni strani
Občine Gorišnica.
Izdelovalec SDOPN1 je na podlagi sprejetih stališč do pripomb in
predlogov javnosti v okviru javne
razgrnitve pripravil predlog SDOPN1. Predlog SDOPN1 je Občina Gorišnica v začetku februarja
2020, skupaj z vlogo za podajo
mnenja na predlog SDOPN1 (v
nadaljevanju: drugo mnenje), poslala pristojnim nosilcem urejanja
prostora (v nadaljevanju: NUP).
Zakonski rok za podajo drugih
mnenj na predlog SDOPN1 je 30
dni od prejetega poziva in se je že
iztekel. Kljub zakonsko določenemu roku, v katerem morajo NUP
posredovati svoja druga mnen-

energijo: Elektro Maribor d. d.,
• za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
• za področje zdravstvenega
varstva: Ministrstvo za zdravje,
Direktorat za javno zdravje.
Glede na posebne razmere v
državi, povezane z razglasitvijo
epidemije zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavi-

rusom, je delo državnih organov
omejeno, zato se pričakuje, da
se bo tudi izdaja drugih mnenj na
predlog SDOPN1 zakasnila.
Po prejemu drugih mnenj na predlog SDOPN1 bo Občina Gorišnica
na njihovi osnovi uskladila predlog
SDOPN1 in ga poslala v sprejem
Občinskemu svetu. Odlok SDOPN1 stopi v veljavo z objavo v
Uradnem glasilu.

VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

ja Občini (tj. 30 dni), Občina do
danes še ni prejela vseh drugih
mnenj na predlog. Izmed ključnih
NUP manjkajo mnenja:
• za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
• za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
• za področje oskrbe z električno

Športni center Gorišnica – pomožno igrišče
Občina Gorišnica je konec leta
2019 pričela s postopkom zbiranja
ponudb za dobavo in izvedbo betonskih temeljev, dobavo in montažo kandelabrov, reflektorjev in
zaščitne mreže na pomožnem igrišču Športnega centra Gorišnica z
namenom osvetlitve igrišča.
Tako so se na začetku leta
postavili betonski temelji, na katere je postavljenih 8 kandelabrov
z reflektorji, za goli se je postavila
zaščitna mreža. Dela so končana,
investicija je znašala 55.000,00 €
z DDV.
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Obvestilo v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo

VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

OBVESTILO KRŠITELJEM, KI SO
GRADBENI OBJEKT PRIKLJUČILI NA
JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
V NASPROTJU Z ODLOKOM O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU
OBČINE GORIŠNICA
Občina Gorišnica v sodelovanju z inšpektorico SOU občin v
Spodnjem Podravju aktivno izvaja izpolnjevanje določil Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na
območju Občine Gorišnica (v nadaljevanju: odlok, Uradno glasilo
slovenskih občin št. 67/15, celotno besedilo odloka je na vpogled
na povezavi http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=463
4ba5d-6821-4d11-8295-06de1f
1f4961), ki med drugim določa, da
se mora objekt priključiti na javno
kanalizacijo v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka, oziroma
ko jim je z izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja le-to
omogočeno.
Občinska inšpektorica je na podlagi pridobljenih podatkov o priključenih/nepriključenih objektih na
javno kanalizacijsko omrežje od izvajalca in upravljalca javne službe,
družbe Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, v
mesecu marcu pričela gospodinjstvom pošiljati pisna opozorila, da
morajo do 30. 6. 2019 izvesti priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje, v kolikor ga še niso.
Po ponovnem pregledu evidence
izvajalca javne službe je gospodinjstvom, za katere še vedno ni
podatka, da je objekt priključen,
začela v mesecu februarju 2020
pošiljati odločbe, v katerih jim je
določila rok za izvedbo priključka
in navedbo sankcij, ki sledijo, če
le-tega ne izpolnijo.
V samem postopku je bilo ugotovljeno, da je kar nekaj objektov
priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, in sicer v nasprotju z
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določili odloka:
• na Občini Gorišnici niso oddali
Vloge za izdajo odločbe za komunalni prispevek – kanalizacija,
• posledično si na Občini Gorišnica niso pridobili potrdila (soglasja), da je zgoraj navedeni prispevek plačan, in bi ga morali
predložiti izvajalcu javne službe
Komunalno podjetje Ptuj d.d. ob
pregledu in prevzemu priključka,
• razpolagajo z zapisnikom o
pregledu in prevzemu izvajalca
javne službe Komunalno podjetje Ptuj d.d., čeprav niso izpolnili
zahtev iz zgoraj navedenih alinej,
kar pomeni, da je priključek izveden nezakonito.
V odloku so v 55. členu (prekrški)
navedene sankcije, ki sledijo zaradi nespoštovanja določil odloka, in
sicer:
(1) Z globo 1.400 EUR se za prekršek
kaznujeta pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, če:
• se ne priključi na javno kanalizacijo,
• uporabnik zgradi priključek brez
predhodnega soglasja izvajalca
javne službe,
• pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne poravna komunalnega
prispevka Občini in ne prijavi
gradnje priključka na kanalizacijo
izvajalcu javne službe,
• naveže priključek na javno kanalizacijo, kjer to ni dovoljeno,
• ne odklopi priključka v skladu z
določili tega odloka,

• ravna v nasprotju z določili 13.,
37. in 38. člena,
• ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred
izvedbo del, s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih
naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje
odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
(2) Z globo 450 EUR se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje
fizična oseba.
POZIVAMO VAS, v kolikor imate gradbeni objekt še vedno priključen v
nasprotju z občinskim odlokom, da do
30. 5. 2020 pristopite k ureditvi predmetne zadeve.
Po izteku tega roka bo občinska
inšpektorica uvedla prekrškovne
postopke in pričela kršiteljem v
skladu z Odlokom o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine
Gorišnica izrekati globe.
Občinska uprava Občine Gorišnica in Občinska inšpektorica SOU
občin v Spodnjem Podravju

Razdelitev gasilske opreme
Prostovoljnim gasilskim društvom
v občini Gorišnica se je dne 05.
03. 2020 razdelila gasilska oprema v skupni vrednosti 15.000
eur. Prostovoljna gasilska društva

v občini Gorišnica so tako skupaj
prejela 12 delovnih oblek, 6 čelad,
6 kom. škornjev, 9 parov zaščitnih
rokavic, 6 jaken Rosenbauer in 6
hlač Rosenbauer.

Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po opravkih po naših
cestah, lahko samo nemočno
opazujemo, koliko pločevink,
plastenk, ostankov embalaže hitre prehrane, itd. leži v varovalnih pasovih občinskih in državnih
cest. Koliko odpadkov zapakiranih
v vreče posamezniki odvržejo v
obcestne jarke, na parkirišča ob
cestah in druge javne površine.
Verjetno se sprašujemo, kdo so
posamezniki, ki jim ni mar za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje,
ki kljub urejenem področju ravnanja s komunalnimi odpadki, brezvestno odvržejo iz avtomobila vse,
česar ne potrebujejo.
Vsakdo izmed nas rad gre na lep,
miren sprehod oz. nedeljski izlet
s svojo družino v naravo, vendar
pa nam ga mnogokrat pokvari pogled na odvržene odpadke »divje
odlagališče«, ki ga odkrijemo zgolj
po naključju. Ob tem se seveda
vprašamo, zakaj nekdo odvrže
odpadke sredi gozda, daleč od urbanega naselja in daleč od zabojnikov, namenjenih za ločeno zbiranje odpadkov in daleč stran od
zbirnega centra odpadkov? Zakaj
bi odpadke sploh kam vozili, če
pa jih izvajalec javne službe pride
iskat k nam domov?
Kdo se želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod ležijo plastenke, pločevinke, plastične vreče,
kosovni odpadki, gradbeni odpad-

ki, zeleni vrtni odpad itd.?
Odvrženi odpadki v naravo, kazijo
podobo našega kraja, zmanjšujejo
kakovost bivanja in na žalost tudi
turistične privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi grožnjo okolju, posledično pa grožnjo tudi nam vsem,
saj pogosto vsebujejo nevarne
snovi. Te lahko prodrejo v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire
pitne vode in poslabšajo kakovost
prsti.
Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, saj
o tem, kako pravilno ravnati z
odpadki, preko različnih medijev
obveščajo inšpekcijske službe,
razna okoljevarstvena društva, izvajalci javnih služb in tudi občine.
Temeljni problem torej ni v slabi
obveščenosti, ampak verjetno v
tem, da uporabnik odpadkov ne
ločuje že pri izvoru, kar pomeni, da
doma vse skupaj enostavno zapakira v vrečo in to odvrže …, nekje
kjer ga nihče ne vidi …
Tovrstno smetenje terja sredstva
za sanacijo, ki gredo iz davkoplačevalskega denarja. Na tem
mestu ni odveč vprašanje, ali
moramo »pobiranje in čiščenje«
teh odpadkov res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z odpadki ravnamo
odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za to namenjene zabojnike?
Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročitelja

odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jasno nalagajo pravne
norme in kar bi mu morala nalagati predvsem vest. Poleg tega pa
taisti izvirni povzročitelji odpadkov
očitno zelo budno spremljajo akcije poostrenega nadzora pristojnih
služb in se pridno učijo, kako čim
bolj učinkovito zakriti svoje sledi,
namesto da bi se naučili odgovornega ravnanja z odpadki.
Ali nam je res tako malo mar za
naravo. Razmislimo!
Namen tega sporočila je opozoriti
vse deležnike, da pravilno odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov ni problem nekoga drugega,
ampak naš skupni cilj. Zato je na
mestu poziv vsem, ki odkrijete
bodisi divje odlagališče v naravi ali
opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in nezakonito odlagajo
odpadke v naravi, da o tem čimprej obvestite inšpekcijske službe,
posameznike pa opozorite na nedopustno ravnanje.
Naša dolžnost je, da otrokom zapustimo okolje, v katerem bodo
lahko kakovostno živeli, dihali čist
zrak in pili čisto vodo …
Občinski inšpektorat
Skupna občinska uprava občin v
Spodnjem Podravju
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Smetenje ob javnih cestah in
neodgovorno odlaganje odpadkov v naravno

VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza
Občina Gorišnica je 30. 8. 2017 od
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano prejela Odločbo o uvedbi Namakalnega sistema Gorišnica–
Moškanjci III. faza št. 3313-1/2017/14.
Po tem datumu so bile izdane še tri
odločbe (zaradi sprememb območja
namakalnega sistema), vse odločbe
so pravnomočne. Tako kot že za
NS Gorišnica–Moškanjci I. faza in I.
faza dokončanje je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje VGB d. o.
o., Maribor.
23. 8. 2019 je bil objavljen 3. JAVNI
RAZPIS ZA PODUKREP 4.3 Podpora
za naložbe v infrastrukturo, povezano
z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva,
OPERACIJA: Gradnja namakalnih
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, rok za prijavo je bil 15. 11.
2019. Občina Gorišnica je dne 14.
11. 2019 za operacijo NS Gorišnica–Moškanjci III. faza oddala vlogo na
navedeni javni razpis.
Javni razpis omogoča pridobitev
nepovratnih sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Slovenije, in
sicer za gradnjo namakalnih sistemov,
ki so namenjeni več uporabnikom.
Skupni obseg razpisanih sredstev
znaša 3 milijone evrov, sredstva pa
se zagotavljajo iz Programa razvoja
podeželja RS 2014–2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za
naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.
Višina razpisanih sredstev znaša do
vključno 3 milijone evrov. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz
proračuna Republike Slovenije pa 25
%.
Občina Gorišnica je dne 10. 2. 2020 od
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici
do sredstev št. 33131-2/2019/11, in
sicer v višini 919.869,24 €.
Predračunska vrednost investicije
je 980.320,83 € brez DDV, površina
NS je 132 ha, pogodb o namakanju
je podpisanih za 150 parcelnih številk v k. o. Moškanjci in 25 parcelnih
številk v k. o. Zagojiči, prav tako je za
107 zemljišč podpisanih, overjenih
in v zemljiško knjigo vpisanih brezplačnih služnostnih pravic izgradnje in
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vzdrževanja namakalnega sistema, za
kar se lastnikom tudi zahvaljujemo, saj
so bile pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 351-1122/2017-17
(04074), ki ga je dne 20. 3. 2018 izdala UE Ptuj in je postalo pravnomočno
dne 18. 4. 2018.
Investicija se izvaja v skladu z Za-

konom o javnem naročanju, in sicer
po »in house« naročilu. Izvajalec je Komunalno podjetje Ptuj d. d., pogodba
o izvajanju v višini 850.105,52 € brez
DDV je bila podpisana 25. 2. 2020.
Rok za oddajo zadnjega zahtevka na
ministrstvo je 30. 11. 2020. Dela so
se pričela 7. 3. 2020.

Sokova domačija – nujna vzdrževalna dela

Stanje pred izvajanjem del
VESTI IZ VASI UPRAVA OBČINE GORIŠNICA

Občina Gorišnica je pridobila tri
ponudbe za vzdrževalna dela
(fasada, notranji ometi, mizarska
in razna dela) na Sokovi domačiji. Do roka za oddajo ponudb so
prispele 3 ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Lipa Lenart z.o.o., ponudba v
višini 43.955,00 € z DDV. Gradbena pogodba je bila podpisana 19.
11. 2019, z deli so začeli 25. 11.
2019, rok za dokončanje je 30. 4.
2020.
Za operacijo Sokova domačija –
nujna vzdrževalna dela na mlinu
– je Občina Gorišnica na podlagi prijave na Javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na
območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik,
Žetale in Majšperk v letu 2018, ki
so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) – april
2018, prejela odločbo o pravici
sredstev št. 33152-84/2018/7,
izdana dne 2. 10. 2019, RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s
katero so ji bila dodeljena sredstva v višini 29.535,33 €. Operacija
bo sofinancirana iz proračunskih
postavk:
140021 Program razvoja podeželja – 14 – 20 – delež EU.
140022 Program razvoja podeželja – 14 – 20 – delež SLO. Delež
Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja znaša 80 %,
delež republike Slovenije pa 20 %.
Izvajalec z deli počasi zaključuje,
tako da bo zahtevek za sredstva
oddan pravočasno, skrajni rok pa
je je 30. 5. 2020.

Stanje po izvajanju del

V letu 2019 se je na Sokovi domačiji zaradi nevarnosti zrušitve zaradi dotrajanosti
strehe in zatekanja objekta sanirala streha na glavnem objektu in prizidku.
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Davorin Kelenc, poveljnik GZ Gorišnica
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Gasilska zveza občine Gorišnica
Spoštovane občanke, občani!
Ob pisanju tega prispevka se
gasilci počutimo drugače kot v
preteklosti.
Gasilci se neprestano izobražujemo, vadimo in pripravljamo na
naše delo, za katerega smo se
odločili v smislu pomoči ljudem.
Od same zgodovine gasilstva pa
do danes se je narava našega dela
spreminjala in s tem tudi osebna
zaščitna oprema in ostala oprema.
Dobili smo ime po gašenju, ki je bilo
nekdaj edino delo gasilcev. Danes
nas pokličejo na pomoč povsod,
kjer so v nevarnosti ljudje ali premoženje. Zraven gašenja požarov
delamo tudi ob neurjih, prometnih nesrečah, reševanju z višin in
globin, pri nesrečah z nevarnimi
snovmi in pri ostalih naravnih in
drugih nesrečah. Vozove in konjske vprege so zamenjala gasilska
vozila, gasilci smo zamenjali delovne obleke iz enoslojnega blaga
s sodobnimi različnimi zaščitnimi
oblačili, ki nas varujejo pri posredovanju pred nevarnostmi.
Tudi danes se moramo gasilci ob
našem posredovanju prilagoditi.
Prilagoditi se moramo virusu, ki ga
do danes v takšni razsežni obliki
nismo poznali. Nečemu, kar se ne
da tipati, videti, vohati, slišati. Ne
vemo, kje je. Govora je o koronavirusu, ki je prizadel in skorajda ustavil cel naš planet. Gasilci imamo
navodila za ukrepanje v takšnih
primerih, za primer koronavirusa
pa dobivamo ažurirana navodila.
Potrebna so usklajevanja na nivoju
države, regije in lokalne skupnosti.
Sproti se moramo prilagajati. Tukaj ne hitimo, na razpolago imamo
več časa, ki ga do sedaj ob intervencijah nismo imeli. A bi lahko
imele morebitne najmanjše napake težke posledice.
Zato smo v marcu sklicali Poveljstvo GZ Gorišnica, kjer je bilo govora o taktičnih postopkih na naših
intervencijah s poudarkom na
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naši varnosti, da se ne okužimo.
Izdelali smo taktični načrt, kako
v naši občini celovito zagotavljati sistem zaščite in reševanja, če
se tudi med našimi operativnimi
gasilci množično razširi ta bolezen.
Nabavili smo najnujnejša zaščitna sredstva, ki nas bodo varovala
med našim delom.
Na Občini Gorišnica je bil sklican
Štab civilne zaščite, kjer se je
dogovorilo o postopkih za pomoč
ljudem v času pandemije koronavirusa. Nikoli do zdaj mediji po
celem svetu niso našli toliko poročanja o eni sami skupni temi.
Navodila, ki nam jih delijo, so zelo
pomembna, da se obvarujemo
pred množičnostjo okužbe v zelo
kratkem času. Le tako bodo naše
zdravstvo in ostale službe uspele
pomagati najbolj pomoči potrebnim državljanom.
Poleg omenjenih težav smo v letošnjem letu pri naši Gasilski zvezi
pričeli s tečajem za operativnega
gasilca, na katerem so se nam
pridružili še znanja potrebni gasilci z Gasilske zveze Dornava in
Gasilske zveze Destrnik. Trajanje
tečaja je bilo prvotno načrtovano
za obdobje pol leta, a ga bomo
lahko nadaljevali šele po umiritvi
razmer v zvezi z virusom. Občni
zbori vseh osmih društev so bili iz-

peljani, skupščina pa zaradi znanih
razlogov odpovedana. Skupaj z
Območno gasilsko zvezo Ptuj smo
1. 3. 2020 v prostorih Osnovne
šole Gorišnica in v večnamenski
dvorani pripravili tekmovanje oz.
kviz gasilske mladine. Udeleženih
je bilo več kot 70 ekip s po tremi
člani. S tem kvizom dopolnimo
znanje našim članom, ki so stari
od 6 do 18 let. Na kvizu pokažejo
svoje teoretično znanje in praktične veščine. Najboljše tri ekipe
vsake kategorije so dobile medalje
in se hkrati uvrstile na regijsko tekmovanje, ki je bilo odloženo.
Za odlično opravljeno delo pri pripravi tekmovanja se je potrebno
zahvaliti komisiji za delo z mladino
GZ Gorišnica, OGZ Ptuj in vsem,
ki so karkoli prispevali s svojim delom. Zahvala gre Občini Gorišnica
in Osnovni šoli Gorišnica, ki so
nam znova prisluhnili in nudili svoje
prostore. Za odlično izvedbo smo
dobili veliko pohval tudi s ptujske
gasilske zveze.
Vso nadaljnjo delo bomo morali
prilagoditi razmeram, ki so trenutno prisotne. Ob koncu tega članka
vas ne bo čakal naš stari gasilski
pozdrav. Tudi tega moramo prilagoditi, upoštevajte navodila zaradi
vaše in naše skupne varnosti in
»Ostanite zdravi!«.

Skupinski posnetek udeležencev kviza gasilske mladine

Gregor Sok, UO PGD Moškanjci

Prostovoljno gasilsko društvo
Moškanjci je najstarejše društvo v
občini, aktivno vse od leta 1905.
Poslanstvo
gasilstva
aktivno
prenašamo še naprej. Tako smo
imeli na začetku letošnjega leta
Zbor mladine in v soboto, 29. 2.
2020, tudi jubilejni 115. občni zbor
društva. Kljub trenutnim razmeram
še naprej potekajo nekatere aktivnosti, predvsem administrativne,
saj se pripravljamo na praznovanje 115. obletnice društva, katero bomo v sklopu Dneva gasilca
Gasilske zveze Gorišnica praznovali v soboto, 4. 7. 2020. Že dva
meseca kasneje, in sicer 5. septembra 2020, bomo organizirali 2.
Srečanje mladine Podravske regije
in tekmovanje gasilskih dvojic. Ko
nam bodo razmere omogočile,
bomo aktivno nadaljevali s pripravami na gasilska tekmovanja,
med njimi še posebej naše Član-

ice A, ki se bodo oktobra udeležile
državnega tekmovanja v Celju.
Prav tako poleg vseh že ustaljenih dogodkov potekajo aktivnosti za nabavo novega gasilskega
vozila GVC 16/25, ki ga želimo v
naslednjih 2 letih predati svojemu
namenu.
Prav tako smo se v PGD Moškan-

jci, VO Moškanjci in ŠD Moškanjci
odločili, da bomo letos organizirali
1. srečanje Moškanjčanov. Vabljeni bodo vsi zdajšnji prebivalci
Moškanjcev in vsi tisti, ki so bili
rojeni kot Moškanjčani in so se
odselili. Srečanje bo 5. 7. 2020.
V pričakovanju pestrega leta vam
želimo, da ostanete zdravi in se vidimo na naših dogodkih.

Barbara Šumenjak

Tretji kviz gasilske mladine GZ GOrišnica
V nedeljo, 1. 3. 2020, je potekal 3.
kviz gasilske mladine GZ Gorišnica. Tekmovanje smo organizirali
skupaj z OGZ Ptuj. Za nas je bila to
prva organizacija kviza v Gorišnici.
Sodelovalo je 67 ekip. GZ Gorišnica je imela 30 ekip. Otroci so morali
pokazati svojo spretnost in znanje.
Pri pionirjih so prvo mesto zasedli
PGD Moškanjci, drugo PGD Mala
vas. Pri mladincih prvo mesto
PGD Gajevci-Placerovci, drugo
PGD Gorišnica. Pri pripravnikih so
prvo mesto zasedli PGD Gorišnica, drugo PGD Zamušani. Vsem
ekipam čestitam za sodelovanje
na kvizu. Zame so vsi zmagovalci,
ker so imeli pogum in se udeležili
kviza. Vsem bi se zahvalila za pomoč, da smo kviz lahko izpeljali in
je potekal nemoteno.
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Prostovoljno gasilsko društvo Moškanjci

Ivo Holobar, župnik

Pred nami so velikonočni prazniki

VESTI IZ VASI VESTI

Spoštovane in spoštovani občani
občine Gorišnica!
Pred nami so velikonočni prazniki,
ki bodo zaradi epidemije koronavirusa letos drugačni, kot smo jih
bili navajeni obhajati. Naši sosedje
Hrvatje so zaradi hudega potresa v
Zagrebu in okolici še bolj prizadeti.
Vzroki za epidemijo koronavirusa
so doslej neznani, o le-tem slišimo
marsikaj. Pravega odgovora na
vprašanje, kako je do tega prišlo,
ne vemo. Bog na ta način ne kaznuje človeštva, prepušča pa človeku,
da skrbi za mater zemljo in da se
na njej dobro počuti. Včasih so bile
preizkušnje krajevno pogojene, saj
še ni bilo niti možnosti tako hitrega
širjenja in tako hudih – razen kuge
– nalezljivih bolezni, sicer so ljudje tudi manj potovali. Kljub temu
se pri današnjem človeku pojavlja
objestnost. Ne kot pri Adamu in
Evi, ki sta morala iz raja, ampak ker
je človek ob hitrem tehnološkem
in drugem razvoju pozabljal, da je
omejeno bitje in da mu je zemlja
zaupana, da bi jo obdeloval, uporabljal, se na njej dobro počutil
in jo tudi ohranil za potomce. Simon Gregorčič je zapisal: »Za vse
je svet dovolj bogat in srečni vsi bi
bili, ko kruh delil bi z bratom brat.«
Že zdavnaj je nekdo zapisal, da
Bog odpušča, če ga prizadenemo,
ker nas ima rad in je do nas ljudi usmiljen; tudi človek sočloveku
odpušča, čeprav težje kot Bog;
narava pa, če jo zlorabimo, nikoli
ne odpusti. Človek je v zadnjih sto
letih preveč egoistično izkoriščal
zemljo in ni mu bilo mar, če jo je
zastrupljal, zato so tudi nastala
svetovna in krajevna okoljevarstvena gibanja, ki ozaveščajo, da
bi zemljo ohranili naslednjim rodovom.
Tudi energija ima izjemno moč in jo
lahko uporabimo v blagor človeštva ali pa za atomsko bombo, ki je
že morila po drugi svetovni vojni na
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Japonskem (Hirošima in Nagasiki).
Isto velja za nova elektronska obveščevalna sredstva, ki so lahko
odličen pripomoček za negovanje
človeške solidarnosti in pomoči,
lahko pa jih človek zlorablja in sebično izkorišča na sto načinov.
Človek ob tehnološkem razvoju
pozablja, da ni samo tehnično,
ekonomsko, produkcijsko, telesno
in znanstveno bitje, ampak je ustvarjen zato, da bi bil etično, moralno, solidarno, sočutno, duhovno,
ljubeče, versko, prosilno in slavilno
bitje.
Življenjske preizkušnje, tudi ta
globalna vsečloveška virusna preizkušnja, ki je nihče ni pričakoval,
nam naj postane priložnost, da se
bomo, zdaj ko imamo veliko časa,
spraševali o smislu svojega življenja. Vzemimo si ta čas epidemije koronavirusa kot priložnost, da
se ustavimo, razmislimo o samem
sebi, o svojem odnosu do soljudi in do Boga. Naš veliki rojak
dr. Janez Janžekovič, katerega
doprsni kip stoji ob naši župnijs-

ki cerkvi, je napisal debelo knjigo
Smisel življenja in v njej ugotavlja,
da je smisel življenja za vse ljudi biti dober človek, da je odprt,
dialoški, sočuten, da goji dobre
medčloveške in ljubeče odnose.
Mi kristjani pa imamo še posebno
milost in poseben dar, ki mu pravimo upanje. Prav krepost upanja nam na vsakoletni velikonočni
praznik kaže, da dobro zmaguje
nad zlom, življenje nad smrtjo, luč
nad temo. Vstali Kristus spremlja
vsakega človeka, če se ta tega
zaveda, in mu pomaga verovati in
upati v smisel življenja.
Letošnji prvoobhajanci in birmanci
so se veselili meseca maja, ko bi
naj prvoobhajanci prejeli prvo sveto obhajilo in birmanci zakrament
svete birme. Določene datume
prvega obhajila in svete birme
bomo najbrž morali prestaviti na
pozneje, toda vzemimo tudi to
kot priložnost, da se boste starši
svojim otrokom še bolj posvetili in
da bodo še bolj začutili, da so oni
smisel in veselje vašega življenja.
V teh dneh sta solidarnost in

samo s pomočjo mobitela. Mnogi
se povezujejo v molitvi. Ne pozabimo na molitev rožnega venca.
Tudi radio in televizija nas večkrat
čez dan vabita k molitvi. Prav je,
da se vsi člani družine kot skupnost odzivamo in tako gradimo
mrežo molivcev po Radiu Ognjišče, Exodus TV ali Novi 24 TV.
Želim vam in sebi, da bi nam vsem
bil čas epidemije koronavirusaa ne
samo čas strahu in nesreče, ampak tudi čas priložnosti, da bi se
še bolj zbližali in se drug za drugega Bogu zahvaljevali.
V teh dneh na poseben način
mislim na vse vas, dragi župljani,
za vas molim, vas izročam Božji
ljubezni ter Božjemu usmiljenju in
vas kot vaš župnik blagoslavljam
v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
Nasvidenje v župnijski cerkvi sv.
Marjete, ko bo nevarnost minila in
se bodo razmere umirile.

Maja Tuš Kolarič

Verouk v času izrednih razmer
Spoštovani starši in veroučenci!
V teh izrednih razmerah, ko se
pouk izvaja na daljavo, vas vabimo,
da se priporočite Bogu in angelu
varuhu v krogu svojih družin. Izkoristite to izkušnjo kot priložnost,
da se vsak dan usedete skupaj,
preberete zgodbo, se igrate kakšno igro ali se preprosto samo
pogovarjate in poslušate drug
drugega. Ob tem lahko odkrivate,
kaj je Bog položil na srce vsakemu
članu družine: zakoncu, otrokom
ali starim staršem. Vzemite si čas
drug za drugega. Pokažite, da se
imate radi in da ste si dragoceni.
Povežimo se v molitvi in povabimo
Boga v naš dom, naj nas varuje v
času te epidemije in naj nas vodi
skozi življenje. Za ideje pri družinski katehezi lahko:
• obiščete spletno stran Slovenskega katehetskega urada, kjer
lahko najdete navodila za aktu-

alne družinske kateheze,
• obiščete spletno stran Pastoralnega portala Pridi in poglej,
kjer lahko najdete gradivo, ki se
nanaša na postni čas in na prihajajoči velikonočni čas,
• poslušate Radio Ognjišče, kjer
lahko najdete in poslušate veliko
koristnih, zanimivih, aktualnih,

zabavnih oddaj,
• gledate TV Exodus, kjer najdete
koristne krščanske vsebine iz
Slovenije in tujine.
Upajoč, da se zdravi kmalu vidimo, vas lepo pozdravljamo,
katehetinji Maja in Natalija
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ljubezen do bližnjih še posebej
navzoči. Pomislimo, koliko prostovoljcev na tako različne načine
izraža svojo ljubezen do starejših
sorodnikov, sosedov in tudi do
ranljivih neznancev. Zdi se, da je
ta čas epidemije koronavirusa tisti
milostni čas, ko bomo sebe še bolj
spoznali in vzljubili, obenem pa se
več pogovarjali s tistimi, ki nas potrebujejo. Pri tem nam lahko pomagajo (pametni) mobiteli, telefoni
in druga sredstva, da se bomo
medsebojno še bolj zbližali. Vsak
dan za svoje najbližje zavestno in
načrtno naredimo nekaj dobrega.
Cerkev že dolgo sporoča, da je
zakonska in družinska skupnost
»cerkev v malem« ali »družinska
cerkev«, v kateri se moli, oznanja
in dela dobro. Ta čas nam zaradi prepovedi gibanja in zbiranja
na javnih mestih lahko pomaga k
pristnejšim medsebojnim zakonskim, družinskim in sorodstvenim odnosom, četudi z nekaterimi

Anja Kastelic

VESTI IZ VASI VESTI

Iz pisma Bratstvu Veselje evangelija ob epidemiji COVID-19
Pišem, ker vse nas prosim za veliko odgovornost. Čisto vsak od nas
odloča, kako bo pri nas. Opozarjajte!
Ljudje se resnično še ne zavedajo.
Združimo se tudi v molitvi za vse, ki se
po svetu borijo in utrujeni omagujejo,
ker ne vidijo konca ter za to, da se pri
nas ta val zaustavi PREJ! Vsi, ki delate
po bolnišnicah, v ZD domovih, v domovih za ostarele, v lekarnah ... Smo

z vami in posebej, ko bo težko, se
spomnite, da niste sami in da delate
pomembno in plemenito poslanstvo!
Eni ste že, nekateri se boste še morali
popolnoma izolirati od svojih najbližjih,
da jih ne bi okužili. Tisti, ki ste po parih in morate biti narazen, četudi hrepenite drug po drugem, po tem, da
bi se prijeli, stisnili ... naj bo vse to en
velik izraz solidarnosti in daritve! Vsak

od nas nosi skrb za koga od svojih,
za drage ljudi, ki so ranljivejši. Zanje
darujmo to pomanjkanje, ki ga vsak
občuti na svojem področju.
Z mislijo na prijatelje v Italiji ter s prošnjo za obvarovanje Slovenije je napisan
naslednji Križev pot. Preberite ga
doma v krogu najbližjih.

1. postaja: Jezusa obsodijo na smrt.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Izvedeti, da si okužen z novim virusom, spontano pripelje tudi strah pred smrtno obtožbo.
Nihče ne ve, kako bo bolezen potekala, in nihče ne ve, kdo vse od ranljivejših se lahko še
okuži in tako postane obsojen na smrt. Kako
naporno je živeti s tem strahom, Gospod, kako
naporno je nemirno pogledovati v prihodnost. Toda, Gospod, ti si ljubitelj življenja, ti
si močnejši tudi od te epidemije. Prosimo te,
ozri se na krike mnogih, ki v strahu in bolečini izgubljajo svoje najdražje, in zaustavi to
»kugo« našega časa.
Usmili se nas o, Gospod. Usmili se nas.
2. postaja: Jezusu naložijo težki križ.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Mnogi že nosijo križ okužbe in bolezni. Niso si
ga izbrali in vendar jih je zadel. Gospod, stoj
jim ob strani, podpiraj njihova telesa v boju
zoper okužbo in naj ozdravijo! Ozri se na sorodnike, ki preplašeni spremljajo stanje svojih
dragih, ki trepetajo ob vsakem poslabšanju
in se neznansko razveselijo vsakega, tudi
malega izboljšanja. Ozri se na tolike, ki izolirani preživljajo svoje dneve doma, na tolike,
ki zapuščeni ležijo v bolnišnici ali v zasilno
zgrajenih šotorih, stran od domačih, stran od
ljubljenih. Ozdravi in okrepi jih s svojim zdravilnim objemom.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
3. postaja: Jezus pade prvič pod
križem.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Gospod, na tej postaji te prosimo za zdravstveno osebje, ki se bojuje in omahuje pod
težo križa te epidemije. Mnogim primanjkuje zaščitne opreme, mnogi podaljšujejo svoj
delovni čas ter dneve in noči žrtvujejo za
reševanje bolnikov. Nekateri ne zmorejo več,
ker ne vidijo konca. Gospod, tudi ti veš, kaj
pomeni pasti po tleh in obležati. Daj tem lju-

dem moči in poguma, da bodo v moči tvoje
milosti ponovno vstali in hodili ter še naprej
darovali življenje za svoje brate. Obišči jih s
svojo tolažbo in močjo!
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
4. postaja: Jezus sreča svojo mater.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Marija, tvoja materinska navzočnost je v
bolečini kakor spomladanski dež, ki napoji
izsušeno zemljo in oznani, da bo zacvetelo
življenje. Bodi med nami in ne nehaj prositi za
človeštvo, ki se utaplja v teh težkih razmerah. Stoj ob strani tistim, ki umirajo in nimajo
nikogar ob sebi. Ti sama jim bodi nežna bližina. Stoj ob strani tistim, ki izgubljajo svoje.
Ti sama jim briši solze. Stoj ob strani osebju, ki omaguje. Ti sama jih dviguj s tal kakor
nekoč svojega sina. Stoj ob strani bolnim. Ti
sama jim bodi priprošnjica za zdravje. Stoj ob
strani vsem zdravim, da bi zdravi tudi ostali
ter odgovorno in hitro delali za dobro vsega
človeštva. Marija, ti sama bodi naša zaščita in
materinska opora.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga
Jezusu nositi križ.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Gospod, prebudi srca mnogih mladih in
odraslih, da bi bili v teh dneh pripravljeni prostovoljno pomagati vsem, ki so ostali
sami in si ne morejo pomagati. Naj jim bodo
kakor angeli, ki jim prinesejo vse potrebno
iz trgovine ali lekarne, jih pokličejo, da ne
bi bili osamljeni, jim podelijo toplo besedo
spodbude in tolažbe. Okrepi mnoge, ki bodo
v teh dneh poklicani, da priskočijo na pomoč
celotnemu narodu in s svojimi darovi pripomorejo, da nihče od potrebnih ne bo ostal
brez pomoči. Naj se resnično v našem narodu prebudi tako prevečkrat pozabljena skrb
za drugega. Vsi smo namreč varuhi drug drugega! Naj postanemo in ostanemo resnično
bratska Cerkev.

Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
6. postaja: Veronika obriše Jezusu
obraz.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Ko se človek znajde sredi trpljenja, ki ga
presega, se zdi, da ne vidi več prav, ne sliši
več prav, ne dojema več prav. Njegov obraz
je poln udarcev, strahu, groženj, bolečin, solza. In vendar je bila tam žena, ki je pogumno
stopila iz množice in trpečemu obrazu povrnila vid. Vrnila mu je svetlobo in pokazala, da
ljubezen in bolečina lahko prebivata skupaj.
Naj kristjani nenehno opravljamo delo te žene
in vsakemu obrazu vračamo podobnost Bogu.
Podobo tistega, ki je zlo že premagal in v
katerem se poleg bolečine že rojeva veselje
vstajenja.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
7. postaja: Jezus pade drugič pod
križem
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
»Ko pride pomlad in se temperature dvignejo, bo vse boljše.« Toda virus je odporen
tudi na to. Gospod, ko se obzorje zamegli in
se nebo zapre, se vse zdi tako brezizhodno,
tako moreče, tako usodno. Ko se ne vidi konca, je na preizkušnji tudi naša vera in naše
upanje. Tvoja sedma postaja; telesno že nisi
zmogel več in vendar je bilo za teboj komaj
pol poti, pred teboj pa še najtežje. Kako vstati,
Gospod? Kako naprej? Četudi se je tisti petek
zdelo, da molči tudi Oče, je spomin na Njegovo obličje in njegov glas bil dovolj, da si vstal.
Ker te je ljubezen do nas klicala, ker si vedel,
da nas ne moreš pustiti na tleh. Zato je križev
pot vedno začasen, tvoja zmaga nad smrtjo in
trpljenjem pa večna.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
8. postaja: Jezus tolaži Jeruzalemske
žene.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Kako potolažiti otroke in ženo, ki so izgubili
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11. postaja: Jezusa pribijejo na križ.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Prav nobena država in nobena celina ne uideta tej novi preizkušnji. Človeštvo je kakor pribito z žeblji tega novega virusa, ki se neusmiljeno zariva v telesa tolikih bratov in sester po
celem svetu. Križano človeštvo, ki skupaj s teboj vpije: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si nas zapustil?« Gospod, naj bo to čas prečiščenja, naj
bo to čas, ko bomo sebi in drugim podarili lepoto odpuščanja. Ti si viseč in pribit, izmučen
in takrat, ko si že težko dihal, izgovoril: »Oče,
odpusti jim …« Ko vsi skupaj kot človeštvo
težko dihamo v teh nemirnih časih, naj tudi
iz naših src pride ta molitev. Ko ne moremo
prejeti zakramentalnega odpuščanja grehov,
naj bo naša letošnja spoved odpuščanje vseh
krivic, ki smo jim dopustili, da nas s svojimi ostrimi žeblji še vedno držijo pribite na sovraštvo
ali so celo povzročile, da smo te žeblje zasadili
v dušo in telo drugega. Ko smo kakor levi in
desni razbojnik pribiti v Tebi, naj tudi iz naših
src v moči tvoje milosti pride ta nov vzklik, ta
vzklik, ki že naznanja vstajenjsko jutro: »Oče,
odpusti mi. Oče, odpusti jim.«
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
12. postaja: Jezus umrje na križu.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Dopolnjeno je. Jezus, na križu si umrl z zadušitvijo. Tako kot toliko naših bratov in sester,
ki za novim virusom umirajo z zalitjem pljuč,
z zadušitvijo. Ti si resnično hotel v vsem biti
blizu človeku, da ga ne bi nikoli izgubil. Naj
vsi, ki so odšli s tega sveta nepripravljeni in
nespravljeni, v tvoji smrti najdejo svoje vstajenje. Naj jih pričaka tvoje usmiljeno Obličje in
naj prav noben od njih ne bo izgubljen. Kajti
ti si ljubezen, ta pa ne prenese, da bi izgubila svoje ljubljene. Naj bodo najdeni v tvojem
usmiljenem naročju.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
13. postaja: Jezusa položijo Mariji v
naročje.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Marija, tako blizu se zdi tista betlehemska
noč, ko si v svojem naročju držala novorojenega otroka. Ob obiskanju angela si velikodušno razprla svoje naročje in vanj sprejela Boga
samega. Pod križem, takrat, ko se je ponovno stemnilo, te je Oče prosil, da ponovno
razpreš svoje naročje in vanj sprejmeš ne le
svojega mrtvega Sina, ampak vse človeštvo,
ki je zaradi greha izgubilo sijaj življenja. Poklicana si bila, da postaneš Mati človeštva, še
več, postala si Mati zločincev, Mati izgubljenih
in zaslepljenih, Mati prestrašenih učencev in
apostolov. In ti si ostala Mati. Tista, ki ni sodila
in ni obsojala, ampak le sprejemala v svoje
nežno materinsko naročje. Ostala si tista, ki
s svojim Sinom zbira in ne raztresa. Zbira

vse tja do binkošti, ko se je ta vesela novica vendarle lahko raztresla po celem svetu.
Marija, ostajaj med nami kakor Mati, ki odpira
toplino naročja, kot tista, ki zbira celo nasprotnike. Ostani Mati Cerkve in nam tudi v tej noči
pomagaj videti jutro, iz preplašenih učencev
delaj pogumne pričevalce tistih, ki so ljubezen
že okusili, in nas pošiljaj v ta svet kot glasnike
neustavljivega upanja. Kajti On je svet premagal.
Usmili se nas, o, Gospod.		
Usmili se nas.
14. postaja: Jezusa položijo v grob.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Ko stojimo pred to negotovo prihodnostjo, ki
se v napovedih zdi kakor odprt grob, te prosimo upanja in zaupanja. Prosimo te, da se
usmiljeno ozreš na naš narod in nas na priprošnjo svoje Matere, zavetnice Slovencev,
posebej zavaruješ in zaščitiš. Nas v domovini
in tiste po svetu. Majhni smo in v tolikih stvareh nepripravljeni, četudi bi radi nenehno
delovali močnejši in pogumnejši, kot v resnici
smo. Ti si rad ponudil svojo usmiljeno roko
vsem majhnim, potrebnim, nebogljenim, tistim, ki so te potrebovali. Mi te potrebujemo,
Gospod! Zelo. Zato se milostno ozri na nas in
nas kljub mnogim storjenim neumnostim in
neupoštevanju preventivnih ukrepov obvaruj.
Trmasti smo že od nekdaj. In vendar naj bo
tvoje usmiljenje večje. Naj se grob pred nami
spremeni v vrt vstajenja in naj bomo rešeni
okužb, epidemije in obvarovani smrti.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
15. postaja: On živi!
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
Besede, ki so za vedno spremenile tok
zgodovine. Nič več ni enako kakor prej, nobena bolečina ne more več imeti zadnje besede, nobena grožnja smrti se ne more več
bohotiti nad njegovo zmago. Kajti takrat, ko je
smrt zasadila svoje zobe v Odrešenika in je že
mislila, da ga je premagala, je spoznala, da je
to le začetek njenega konca. Luč je premagala
temo in tema se je morala poraženo umakniti. Tako bo tudi s to epidemijo. Njen rok je
omejen. Težka skala je že odvaljena, kraj smrti, trpljenja, krivic in bolečin že postaja vstajenjski vrt srečanja, življenja in upanja. To je
naš evangelij, to je naše življenje. Ta dokazana
gotovost, da Gospod prav sredi največje teme
srca, ki joka nad praznino, posije s svetlobo
srečanja, ki postane navzočnost. Praznina, ki
postaja priložnost, razbite črepinje, ki postajajo nova vaza, preizkušnja, ki postaja vstajenjski vrt. Naj bomo tudi mi vstajenjski vrt za
mnoge.
Hvala ti, o, Gospod. Hvala ti.
Sestavila: Anja Kastelic
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svojega 30-letnega očeta in moža? Kako potolažiti moža, katerega žena je bila ravnokar
intubirana in se bori na intenzivni negi? Kaj
reči, ko se zdi, da bolečina igra svojo zmagovalno turnejo? Ti, Gospod, se ustaviš ob
teh človeških solzah in jim daš nov pomen.
Na skrivnosten način jih spreminjaš v solze
umivanja in prerojenja, v solze, ki naznanjajo, da se bo v človeški nemoči na skrivnosten
način pokazala tvoja moč. Naj se ob tem, ko
se sesipajo gospodarski in ekonomski sistemi,
na katerih smo toliko časa gradili svoj obstoj
in dokazovali svojo moč, rojevamo ponižni in
preprosti, potrebni in odprti, da sprejmemo
tebe, našega edinega Odrešenika, ter verujemo evangeliju, ki v največji temi naznanja
prihod skrivnostnega jutra.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
9. postaja: Jezus pade tretjič pod
križem.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
»Ne moremo več, samo še Gospod nas lahko reši.« »Vsak dan odhajam na delo in
se vračam z močnim glavobolom, toda
moram, ljudje me potrebujejo.« »Ostanite doma, držite se razdalje! Mi tukaj
… živimo resnično težko situacijo (molk).«
»Prosite za mamo otroka, rojenega včeraj,
ki so jo pravkar intubirali. Stanje se slabša.«
»Molite za prijatelja, ki je danes odšel v
Očetovo naročje. Imel je 30 let.« To so samo
nekatera sporočila, ki zadnje dneve nenehno
prihajajo iz Italije. Jezus, do kdaj? Je to resnično? Bo kdaj tega konec? Kako naprej? Kje
je vrh te Golgote? Se da izstopiti? Toda ti brez
besed in z velikim naporom vstaneš. Tudi tretjič. Da greš naprej in odpreš pot nam, ki sami
ne zmoremo. Da daš življenje zato, da bi ga
mnogi prejeli.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.
10. postaja: Jezusa slečejo.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim
križem svet odrešil.
En droben virus nas je slekel. Slekel je naše
mogočne oprave, sesul naše sisteme, razgalil
našo krhkost, strl naše lažne bogove. Naredil
nas je ranljive in majhne. Tudi drugega pred
drugim. Sosed pozdravi soseda, z balkona si
pomahata ženi, ki že leta nista govorili, zazvoni telefon, prek katerega skrben glas vnuka
sprašuje babico, kako je. Postali smo človeški.
Ne zaradi virusa, ampak zaradi milosti, ki nam
je poslana v času te epidemije. Kajti v človeški
nemoči se kaže Božja moč in prav težke situacije rojevajo nove svetnike, take, za »sosedovimi vrati«. Gospod, naj bo milost močnejša,
naj se sredi zla razodenejo plemenite misli in
dejanja mnogih src, da bo ljubezen glasnejša
od razprtij, edinost močnejša od sovraštva,
ranljivost pa nova vhodna vrata za lepoto
občestva med nami.
Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas.

Literalno – likovno – multimedijski 35. ustvarjalni natečaj 2020
Na natečaju je sodelovala tudi
učenka 2. razreda OŠ Gorišnica,
Ajda Vodušek, kjer je za svoji pesmi
na predlog žirije prejela priznanje
in nagrado za 2. mesto v kategoriji literarna dela osnovnošolcev.
Ajda se je 8. 2. 2020 udeležila prireditve Občine Turnišče ob
praznovanju kulturnega praznika
in zaključku Ustvarjalnega natečaja
2020, na katerem so najuspešnejšim ustvarjalcem podelili priznanja
in nagrade.
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Mladi literarni ustvarjalci OŠ Gorišnica
Da imamo na naši šoli veliko
dobrih mladih literarnih ustvarjalcev, priča podatek o številnih
zanimivih besedilih, ki so jih ustvarili. V tokratni številki Vesti iz
vasi predstavljamo domišljijsko
zgodbo sedmošolke Rahele
Zamuda, ki je s svojim delom
Življenje in zdravje ni rezervni
del (s katerim je novembra 2019
sodelovala tudi na istoimenskem literarnem natečaju, ki ga
je organizirala Javna agencija
Republike Slovenija za varnost
prometa, Sektor za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu)
ustvarila zgodbo s pomembnim
sporočilom – v času in situaciji, v kateri smo se danes znašli, naj nam optimizem in vera v
srečen konec pomagata prebroditi težke dni.

Ljubezenski grafit, Eva Munda, 9. b
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LJUBEZEN, TA NORA BOLEZEN

Ljubezen je kot skala,
ki bi se rada igrala.
Je trdna in resna,
včasih tudi razigrana in nikoli besna.

Ljubezen,
ta nora bolezen.
Če jo on dobi,
se izgubi.
Med poukom vanjo strmi,
dokler ne pordeči.
O, kaj bi dal,
da na kitaro igrati bi znal!

Nihče se iz nje ne upa norčevati,
ker če se, morda celo življenje za to plačevati.
Če jo ljubiš, jo poljubiš,
če pa pred njo poklekneš, jo zasnubiš.
Ljubezen je kot začarani krog –
nikoli ne veš, kdaj ti zmanjka prog.
Vedno upaš, da bo trajala za vedno,
a se včasih hitro izkaže precej bedno.
Če bi ljubezen lahko ukradel,
še ne pomeni, da bi lahko vanjo kar padel.
Odrasli se o njej pogovorijo ob kozarcu vina,
mlajši pa se objeti raje nagledamo kina.

Ljubezen,
ta nora bolezen.
Če jo ona dobi,
do konca znori.
Med odmorom ves čas vanj strmi,
dokler pogleda ne nameni ji.
O, kaj bi dala,
da bi se med igranjem kitare za roke držala!

Ljubi, kot da je tvoj zadnji izvoljenec,
saj nov dan morda ne bo več hec.
Če pa je on tvoja zadnja izbira,
ti na vajini skupni poti ne želim nobenega prepira.

Ljubezen,
ta nora bolezen.
Če jo ono dobi,
potem svet narobe se vrti.
Ono srednjega spola je,
zato ljubezni poiskati ne more si … še!

Ela Žnidarič Tomažič, 7. b

Rok Petrovič, 7. b

Ljubezenski grafit, Nia Bela, 9. b

Ljubezenski grafit, Živa Trunk, 9. b

Življenje in zdravje ni rezervni del

Sem Rahela. Stara sem šestnajst let. Zaupala vam bo svojo zgodbo oz. svoje sanje, ki so se mi pred očmi
razblinile, a so se ob svojem času pričele ponovno sestavljati nazaj.
Že kot otrok sem se zelo rada vozila z rolerji. Imela sem starejšo sestrično, ki me je naučila, kako se to sploh
počne. Za svoj deveti rojstni dan pa sem dobila svoje prve kotalke. To je bilo ravno v času, ko je bila zelo popularna telenovela Jaz sem Luna – zgodba o dekletu in njenih prijateljih, ki so bili navdušeni nad kotalkanjem.
Navdušena nad novimi kotalkami, kot sem bila, sem se vsak dan odpravila na igrišče in se tam kotalkala.
Učila sem se različnih trikov, plesala na kotalkah in se počutila, kot da so vse skrbi odveč in kot da nisem
obremenjena prav z ničemer. Predvajala sem svoje najljubše skladbe in drsela po razpokanem igrišču. Ni bilo
dneva, ko bi me ne videli na kotalkah.
Nekega dne pa smo se z avtom peljali po nove kotalke v Ljubljano. Ta dan sem čakala več tednov. Bila sem
zelo navdušena in vesela, da bom končno dobila nove kotalke. A na poti se nam je zgodila prometna nesreča.
Ne spomnim se prav veliko … razen avta, ki je pripeljal v napačni smeri na avtocesti in treščil v nas. Sprožile
so se zračne blazine, tako da nisem videla prav veliko. Slišala sem zaviranje koles in trušč stekla, ki se je
razletelo po avtu. Prav tako sem slišala sirene in to je tudi zadnje, česar se spominjam. Padla sem v nezavest
in se zbudila v bolnišnici.
Tam sem doživela največji šok, največji prelom svojega srca. Povedali so mi bolečo novico, da se zaradi poškodbe na eni od nog ne bom več mogla kotalkati. Zaprla sem se vase in nisem vedela, kaj naj storim. Najboljša
stvar mojega življenja, moja prioriteta, moje sanje … vse se je zrušilo pred mojimi očmi. Bila sem potrta,
žalostna, brez kakršnegakoli razloga za veselje.
Po nekaj mesecih sem se začela spraševati, ali ima žalost in smiljenje sami sebi sploh smisel. Vsi odgovori na
taka in podobna vprašanja so bili enaki – kaj kmalu sem ugotovila, da vse to nima smisla. Namesto črnih misli
in vsakodnevni žalosti sem svojo energijo raje usmerila drugam. Začela sem brati o zdravljenju in iskati vse
možne načine, da spremenim znano dejstvo, da se ne morem kotalkati. Po internetu sem iskala razne terapije in
rehabilitacije, ki bi mi utegnile pomagati. Prišla sem do točke, ko nisem sprejela dejstva, da nikoli več ne bom
stopila v kotalke, saj so še vedno predstavljale smisel moje mladosti. Res, da v kruti resničnosti, ki se je tako
grdo poigrala z menoj, nisem mogla kotalkati, a se nisem vdala. Zaprla sem oči in z nasmeškom na obrazu
v svojih mislih iskala trike in načine za kotalkanje. Sestavljala sem koreografije in pisala dnevnik o tem. Če
verjamete, ali ne, sem to počela čisto vsak dan.
Moje zdravje se je sčasoma začelo izboljševati: noga je začela pridobivati na moči in tako sem začela počasi
okrevati. Minili sta dve leti, odkar sem na življenje po nesreči začela gledati z drugimi očmi – pozitivno – in
ga vsakodnevno skušala spreminjati na bolje. Redno sem delala vaje, hodila na rehabilitacije in počela vse,
kar smo mi naročili zdravniki. Najbolje se spomnim 14. 11. 2017, ko me je zdravnik poklical v ambulanto.
Imel je resen obraz in pripravljena sem bila na najhujše. Ko pa je spregovoril, so se moje sanje zopet pričele
odevati v pisane barve. Moj svet je bil še pred tremi leti porušen do tal, sedaj pa je spet pričel postavljati na
noge. Vsaka solza, ki sem jo od tistega trenutka potočila, je postala solza sreče. Lahko samo ugibate – tistega
dne mi je zdravnik povedal, da se bom spet lahko začela kotalkati, saj glede na dobro sanirano poškodbo ne
vidi več nobenih ovir. Si lahko predstavljate?! To je bila zame najčudovitejša novica, kar sem jih kdaj izvedela.
Moji novi začetki na kotalkah so seveda bili težki, a sem se že po nekaj prevoženih zavojih spomnila vsega, kar
sem se nekoč naučila. Od tistega dne ste me vsak dan spet lahko videli na kotalkah. … in poglejte me zdaj!
Pišem in z vami delim svojo bolečo zgodbo s srečnim koncem. In kaj vam želim sporočiti?
Nikoli ne smemo biti žalostni, na stvari moramo gledati pozitivno in v njih najti le najboljše. Življenje me je
postavilo pred visoko oviro, veliko preizkušnjo, ki sem jo z upanjem premagala in zdaj vem, da nič ni nemogoče.
Četudi se nam svet zruši, se ne smemo zapreti sami vase, ampak ga moramo postaviti nazaj. Če pademo, se
je treba pobrati in iti dalje. Pa da vas še vseeno opozorim: cesta je nevarna! Vsako leto je na njej kar nekaj
smrtnih žrtev. Zato, da jih bo čim manj, med vožnjo odložimo telefon, ne pijmo alkohola, kadar vozimo, in se
skoncentrirajmo na vožnjo. V vsakem primeru vedno vozimo po predpisih. Bodimo previdni, pa če smo vozniki,
pešci, kolesarji ali kateri drugi udeleženci v prometu. Pazimo nase, prav tako pa seveda tudi na druge.
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domišljijska zgodba, Rahela Zamuda, 7. b

Marjeta Horvat
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Premiera filma Tihi večeri in igranega filma Onkraj Poljan
Januarja 2020 je bil v občinski dvorani
v Gorišnici premierno predvajan najnovejši 54-minutni film Studia Siposh
o pisatelju Francu Ksaverju Mešku z
naslovom Tihi večeri.
Franc Ksaver Meško je danes spregledan biser pisane slovenske besede. Film nam razkriva življenje in
delo pisatelja, duhovnika ter velikega
domoljuba, ki ga nista zlomila niti preganjanje tujih oblasti niti vojna vihra.
Meškova dediščina na filmskem platnu znova zaživi preko podob njegovega literarnega sveta ter skozi pripoved
ljudi, ki jih je Meško s svojim življenjem
in zgledom zaznamoval.
Tihi večeri je dokumentarec z obsežnejšim igranim delom, ki je izšel
tudi kot kratki film Onkraj poljan. Film
Tihi večeri je nastajal dve leti. Bil je
posnet tudi v našem okolju, in sicer
na Dominkovi domačiji, v Osnovni šoli
Gorišnica, pri Svetem Tomažu in drugod. Pri nastanku filma je sodelovalo
več kot dvesto ljudi. Režiserju Davidu
Šipošu je s koristnimi nasveti o prostoru, ki bi bilo primerno za snemanje prizorov, pomagal Boštjan Rihtar.
Sam je v filmu tudi zaigral. Najvidnejšo vlogo v filmu je imela učenka
naše šole, Alja Horvat, ob njej pa so
kot statisti igrali še Blaž Erhatič, Blaž
Galun, Anže Čeh, Martin Svit Šandor,

Lučka Šandor in učenci 5. a razreda
z učiteljico.
Na premieri filma v Gorišnici sta po
predvajanju filma režiser in scenarist
predstavila tudi igralce in povedala,
da igrani podfilm z naslovom Onkraj
poljan govori o tem, kako želita Manca in Tine premagati revščino. Ta igrani film na filmskih festivalih po svetu
doživlja uspehe. Prejel je že nagrade
za najboljši kratki film, za najboljšo

fotografijo, za najboljšega otroškega
igralca in za najboljšo otroško igralko.
Prav to nagrado Best Actor Award Italy, je prejela naša mlada nadarjena igralka Alja Horvat, ki si zasluži pohvalo
za odlično igro.
Predvajan film je gledalce popeljal v
svet življenja pisatelja Meška in v kruti
svet revščine podeželskih otrok tistega časa. Film je bil med gledalci toplo
sprejet.

22. medobčinsko tekmovanje “Kaj veš o prometu”
Seznanjamo vas, da je letošnji organizator 22. medobčinskega tekmovanja
»Kaj veš o prometu« za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol (območje upravne enote Ptuj) Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorišnica.
Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih
pravil, razvijanje spretnosti in pravilne
vožnje v prometu. So tradicionalna
oblika preventivnih akcij za kolesarje,
ki potekajo od ravni šol do mednarodne ravni. Na tekmovanjih Kaj veš
o prometu sodelujejo učenci od 6. do
9. razreda osnovne šole s kolesi ter dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu
AM kategorije. Tekmovanje Kaj veš o
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prometu je sestavljeno iz preverjanja
teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu
in praktične vožnje v dejanskem prometu.
Tekmovanje bo potekalo v skladu z
določili Pravil tekmovanja iz znanja
»Kaj veš o prometu«, in sicer v dveh
kategorijah:
učenci s kolesi,
učenci oziroma dijaki z mopedi oz.
kolesi z motorjem.
Tekmovanje bo v četrtek, 7. maja
2020, s pričetkom ob 13.30 in se bo
odvijalo na površinah osnovne šole
Gorišnica in na cestah v okolici šole
na območju občine Gorišnica.
Pri organizaciji in izvedbi tekmovan-

ja sodelujejo člani SPVCP Občine
Gorišnica, predstavniki in učenci Osnovne šole Gorišnica, policisti policijske postaje Gorišnica, redarji medobčinskega redarstva, predstavniki
PGD Gorišnica, člani ZŠAM Ptuj, člani
komisije za vozniške izpite Izpitnega
centra Maribor-Ptuj, šola vožnje Prednost iz Ptuja.
Javnost bi želeli seznaniti tudi, da bo
7. 5. 2020 v času med 13.30 in 18.00
oviran promet v okolici Osnovne šole
Gorišnica in na cestah po Gorišnici,
zato prosimo vse, ki se boste v tem
času nahajali na tem območju, da
upoštevate navodila policistov in redarjev.

Tanja Majerič

Pustovanje v vrtcu
pokač, rusa, maska »baba nosi
deda« ter kurenta s hudičkom.
Naslednji dan smo si ogledali lutkovno predstavo z naslovom Mini
Moni v izvedbi lutkovnega gledališča Ku Kuc.
V četrtek, 20. 2. 2020, pa smo se
vsi našemili in spremenili v pustne
šeme. Tako našemljeni smo se fotografirali, nato pa je sledilo pustno rajanje v veselem in prijetnem
vzdušju.
Pustno dogajanje so sklenile
predšolske skupine z odhodom
na veliko povorko v organizaciji
ptujskih vrtcev.
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Trarara trarara pustne smo šeme
… smo prepevali, plesali in se veselili prihajajočega pustnega časa
v našem vrtcu.
V času od 17. 2. do 20. 2. 2020
smo na ravni celotnega vrtca organizirali raznolike pustne dejavnosti. Starejše skupine so najprej
pod vodstvom vzgojiteljice Marjane izdelovale rože iz krep papirja,
iz katerih so nato izdelali »duhca«
ter tako prispevali k pisani okrasitvi
hodnikov v vrtcu.
V ponedeljek, 17. 2. 2020, smo si
v vseh igralnicah pripravili pustne
ustvarjalne delavnice, kjer smo
ustvarjali različne maske – klovne,
pustna očala, klobučke, kurente
…
V torek, 18. 2. 2020, smo imeli
možnost spoznati in se srečati s
tradicionalnimi pustnimi maskami, značilnimi za naše okolje. V
večnamenskem prostoru smo skupaj pričakali naše goste. Obiskali
so nas markovski kopjaši in vile,

Dora Šandor, 9. b - likovno delo z naslovom HEXAPTYCH
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Frida Zorli, DU Gorišnica

100 let Jožefe Reberc
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Jožefa Reberc – Reberčeva Pepa
– iz Gorišnice je 25. februarja (na
pustni torek) praznovala častitljivi 100. rojstni dan. Je najstarejša članica Društva upokojencev
Gorišnica in tudi najstarejša občanka. Ob visokem jubileju so ji prišli
voščit številni sorodniki, sosedje,
predstavniki DU Gorišnica in tudi
predstavniki Občine Gorišnica z
županom, Jožetom Kokotom.
Predsednik DU Gorišnica, Vili Horvat, je držal obljubo – prinesel ji je

torto, katero ji je obljubil ob 99.
rojstnem dnevu. Slavljenka je bila
zelo dobro razpoložena in zelo
vesela. Zaigrali so ji muzikantje in
na harmoniko tudi edina še živeča
sestra, 89 let stara Margeca.
Srečo in zdravje so ji prišli voščit
tudi kurenti.
Slavljenka še vedno živi na svojem domu. Odkar si je pred tremi
leti zlomila kolk, je priklenjena
na posteljo. Za njo izredno lepo
skrbita hčerki Jožica in Anica. Tudi

drugih obiskov je vesela. Kadar je
sama, ji družbo delata dve muci.
Še vedno ima bister um, rada tudi
kaj prebere in to brez očal.
Zraven hčerk Jožice in Anice ji
jesen življenja lepšajo še trije vnuki, pet pravnukov in najmlajša
prapravnukinja Zala.
Draga “Pepa”, člani Društva upokojencev Gorišnica vam želimo
še mnogo zdravja in dobrega
počutja.

Predsednik DU Gorišnica, Vili Horvat je čestital najstarejši članici društva. Najstarejši občanki je nazdravil tudi župan, Jože Kokot
(foto: Črtica in druge zgodbe)
(foto: Črtica in druge zgodbe)

Frida Zorli, DU Gorišnica

90 let Jožeta Kelenca
Jože Kelenc iz Cunkovcev je 28.
februarja v krogu svojih domačih
praznoval častitljivi 90. rojstni dan.
Ob tej priložnosti sta ga obiskala
tudi predstavnika Društva upokojencev Gorišnica – predsednik
Vili Horvat in poverjenica Terezija
Bohl. Izročila sta mu priložnostno
darilo in mu zaželela obilo zdravja,
zadovoljstva in dobrega počutja.
Še vedno je zelo vitalen in zdrav,
zato so mu vozniško dovoljenje
podaljšali za nadaljnji dve leti.
Vsi ga poznamo kot dobrega krojača. Še vedno rad sede za šivalni
stroj in popravi kakšen kos oblačila
ali zamenja zadrgo. Rad dela tudi
na vrtu. Po smrti žene poprime
tudi za gospodinjska opravila. V
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hiši živi skupaj s sinom in njegovo
družino.
S pokojno ženo sta vzgojila dva sinova. Jesen življenja mu bogatijo
in lepšajo štirje vnuki, dva pravnuka in ena pravnukinja.
Član DU Gorišnica je že 30 let.
Dolga leta je prepeval v upoko-

jenskem pevskem zboru. Z ženo
sta se rada udeleževala izletov in
drugih druženj z upokojenci, kar še
tudi sedaj rad počne.
Člani
Društva
upokojencev
Gorišnica mu kličemo še na mnoga zdrava leta.

Marta T. Ranfl

Nekateri Moškanjčani smo že dalj
časa zahajali na Čoklečovo goro,
razgledno točko z 270 m nadmorske višine, kjer se ob lepem
vremenu vidi skoraj celotno Ptujsko polje. Najbolj tradicionalno je
bilo novoletno druženje na gori.
12. januarja 2020 so bili na pobudo nekaterih posameznikov zgoraj
nameščeni štampiljka in evidenčni
kartončki, v katere lahko posamezniki zbirajo štampiljke. Namen
vsega je spodbuda ljudi h gibanju, saj je pot od Moškanjcev ravno
dovolj dolga in strma, da ti požene
kri po žilah, a ti po drugi strani ne
vzame preveč časa. Na goro vodi
nekaj poti, ki so dobro označene
in sedaj zelo dobro uhojene. V
zvezek je bilo do 19. 3. 2020 zabeleženih kar 1400 prihodov na
goro. Dodati moramo, da se ne
vpišejo vsi pohodniki, kakor tudi
ne jadralni padalci. Zadnjo izmed
poti so uredili in jo vzdržujejo prav

padalci, predvsem naš vaščan g.
Albin Grmek, za kar se mu zahvaljujemo. Med jadralci je točka zelo
priljubljena, saj je bila leta 2019
po številu skokov kar na 7. mestu
v Sloveniji; od tega je g. Grmek
opravil kar 603 skoke. Čez goro
vodi tudi vseevropska Jakobova
pot, ki je označena z belimi krogci.

Število obiskovalcev se veča.
Naša naloga je, da spoštujemo
označene poti in vzdržujemo red.
Gibanje razbistri misli in krepi um.
Priporočljivo je gibanje vsaj trikrat
na teden po 40 minut, tako da
nam postane vroče. Tudi v teh
časih ostanite aktivni!

ni starši, kakor tudi babice in dedki. Ko se je sveti Miklavž napotil
obdarit pridne otroke tudi v ostalih
vaseh naše občine, so se vsi prisotni zbrali ob sladkih dobrotah,
ki so jih spekle dobre mamice, in

prijetni domači kapljici pridnih očetov. Svetemu Miklavžu je pri nakupu daril pomagala Občina Gorišnica, za kar so gospodu županu in
njegovi ekipi vsi starši, še posebej
pa pridni otroci zelo hvaležni.

Silvo Sok

Miklavž v Zamušanih
Pridne otroke iz Zamušanov je
tudi letos obiskal sveti Miklavž.
Otroci so ga bili zelo veseli, zato
so mu pripravili kar nekaj pesmic
in deklamacij, s katerimi so ga zelo
razveselili. Veseli so bili tudi prisot-
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Spodbujanje k rekreaciji – Čoklečova gora

Janez Ambrož, VO Mala vas
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Miklavž in Božiček v Mali vasi
Mesec december je pravljični
mesec. Mesec čarobnosti, topline,
medsebojnega obdarovanja in
dobrih del. Že tradicionalno sveti Miklavž s svojim spremstvom
v Mali vasi obišče otroke. Obiski
potekajo od hiše do hiše, starši
pa poskrbijo, da kaplanov koš ni
nikoli prazen. Vesel sem, da imam
vsako leto večje spremstvo in da
sem del te tradicije.
Drugi večji organizirani dogodek
je bil 21. decembra 2019, ko nas
je obiskal Božiček. VO Mala vas je
pripravil obdarovanje za 36 otrok,
približno toliko je bilo spremljevalcev in toliko ljudi, ki je poskrbelo
za pripravo vsega potrebnega.
Dogodek je obiskal Božiček v
spremstvu božičk. Pripravljena
je bila pravljica, otroci pa so se
preizkusili v izdelovanju božičnih
okraskov. Domače gospodinje so
skupaj z otroki pekle piškote.
Rad bi se zahvalil posameznikom,
ki so dodali svojo noto v to čudo-

vito zgodbo. Za podarjena darila
se zahvaljujem Občini Gorišnica in
županu.
Vsak takšen dogodek poskrbi
za druženje med vaščani, ker pa
je to potekalo v novem vaškogasilskem domu, je občutek toliko
toplejši.

PGD Gajevci - Placerovci

Božiček v PGD Gajevci - Placerovci
Kot vsako leto smo tudi letos
tradicionalno organizirali prihod
Božička v gasilski dom. Božička je
nestrpno pričakalo 62 otrok. Otroci so najprej dobili pismo, ki so jim
ga poslali Božičkovi palčki. Pisma
so se razveselili in najbolj pogumen
je pismo prebral. Dobili so nalogo,
da si vsak izdela okrasek, ki ga bo
lahko odnesel domov. Najmanjšim
so pri tem na pomoč priskočili
starši in tudi babice in dedki. Po
veselem izdelovanju so na ves
glas priklicali Božička. Tudi letos
je Božiček pohvalil otroke za njihovo pridnost in jih nagradil z darili.
Zahvaljujemo se Občini Gorišnica
za pomoč pri obdarovanju. Po obdarovanju je sledilo veselo rajanje
ob praznični glasbi.
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Tanja Majerič

Petra in otroci

V pričakovanju Božička

Velik in majhen

Mesec december je mesec, ki se
ga vsekakor najbolj veselijo otroci,
še posebej takrat, ko jih obiščejo dobri možje. V sodelovanju s
športnim društvom in domačim
gasilskim društvom so člani
vaškega odbora Moškanjci pripravili poseben pravljični pohod z
laternami in srečanje z Božičkom.
Pohod je bil zaradi slabega vremena odpovedan, vendar smo
Marjana, Marjetka in Tanja za
otroke pripravile posebno lutkov-

no predstavo z naslovom Mojca
Pokrajculja, celotno zgodbico pa
je odlično povezovala Mia Kesar
Majcenovič.
Ob koncu predstave je za vse
otroke iz vasi Moškanjci dobri mož
v rdeči obleki prinesel darila, ki jih
je pripravil v sodelovanju z Občino
Gorišnica.
Otroci so bili zelo veseli daril, še
posebej pa srečanja, ki se je nadaljevalo ob sladkih prigrizkih, veseli glasbi in dobri družbi.

Majhni so drugačni kot veliki,
to se vidi na naši sliki.
Majhni imajo vse majhno,
odrasli pa vse odraslo.
Ko pa mi odrastemo,
pa novi mali zrastejo.
In takrat se bo zgodilo,
da vsem se bo dobro godilo.
Na tem svetu vse se z razlogom zgodi
in nikoli nismo brez skrbi.
Vse je veliko in vse je majhno,
tako kot sva danes jaz in ti.

Majhne so moje roke,
velike so tvoje roke,
saj objamejo lahko otroke.
Naša srca pa so vsa velika,
tu ne vidi se razlika.

PGD Muretinci

Miklavževanje
Na pobudo Občine Gorišnica
in župana Jožeta Kokota smo
člani PGD Muretinci 6. 12. 2019
ob 19. uri v Muretincih pripravili Miklavževanje. Udeležilo se ga
je 24 otrok. Miklavž in njegovo
spremstvo so bili domači fantje, za
kar se jim lepo zahvaljujemo.

Na tem svetu pa vedno vse
lepo ni,
pridejo kdaj tudi skrbi.
Takrat velik človek poskrbi,
da majhen otrok mirno zaspi.
Jaz sem majhna,
Ti si velika.
Če stopiva skupaj,
Je lepa slika.
Velike so tvoje noge,
Da lahko tečeš na dolge proge.
Mi pa ti sledimo,
Da te dohitimo.
Na tem svetu želim vam le eno,
Da sonce na poti sije vam vedno.
Velike delajte korake,
saj ta svet rabi junake.
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Jaz sem majhna,
ti si velika,
med nama res
je prava razlika.

Marjetka Horvat

VESTI IZ VASI VESTI

Mali Božički iz Moškanjcev razveselili starejše vaščane
V času, ko veliko ljudi obiskuje razne
prednovoletne zabave, zaključke leta
ali praznično okrašena mesta, smo
se v naši vasi odločili, da naredimo
nekaj posebnega. Našim starejšim
občanom, ki ne gredo veliko iz hiše ali
pa sploh ne morejo iz nje, smo praznični duh prinesli v njihove domove.
Ideja o obdarovanju starejših ljudi v vasi se je porodila občinskemu
svetniku Miranu Zelenku in njegovi
ženi Barbari. Če v občini in v vasi
Božiček obdaruje najmlajše, zakaj ne
bi še najstarejših v vasi, sta si rekla.
Tako smo tri mamice pripravile par
božičnih pesmi in zbrale nekaj otrok iz
Moškanjcev. V nedeljo, 29. 12. 2019,
popoldan smo v vasi obiskali 26 najstarejših vaščanov, jim zapeli božično
pesem in jih obdarili z majhno pozornostjo. Darila je prispeval Vaški odbor
Moškanjci. Čeprav so bili na začetku
vsi presenečeni, saj tokrat nismo pobirali nobenih prispevkov, so nas toplo sprejeli in povabili v svoje domove.
Skupaj z nami so zapeli in marsikdo
je potočil solze sreče. Otroke, ki so

jim izročili darilo in izrekli lepe želje, so
prisrčno objeli.
Ko smo pozno zvečer prepojeni s
čustvi zaključili s »pohodom« po vasi,
smo se soglasno odločili, da bomo
to ponovili tudi prihodnje leto in k
sodelovanju povabili še več otrok. Ne
samo da smo nesebično obdarovali,

našim otrokom smo dali tudi čudovito
popotnico za življenje. Naučili so se,
kako spoštovati starejše, jim pričarati
sij v očeh in polepšati samotne dni.
Tako malo je včasih potrebno, a za
nekoga je to lahko zelo veliko.

Miklavž vTibolcih

Sašo Majerič

Cigejnčeki iz Moškanjc
Le kdo ne pozna vesele fašenske skupine “Cigejnčeki iz Moškanjc”, doma
predvsem iz istoimenske vasi in tudi
okoliških krajev. V skupino zelo radi
prihajajo novi člani, zato imamo mlade
in stare ter male in velike cigane.
Obvezna prevozna sredstva naših
cigenjčekov so avtomobil znamke
Mercedes, sedežna oz. počivalnik
na kolesih, žar v samokolnici ter ve-

liko uporabnih in neuporabnih stvari.
Za veselo in razigrano vzdušje, polno
pustnih norčij poskrbimo s primerno
glasbo, ki jo je moč slišati daleč naokoli.
Tradicionalno smo se tudi letos
udeležili povorke v Markovcih, Dornavi in Stojncih, najbolj veseli pa so nas
tisti, ki jih obiščemo na domu.
Predstavili smo se tudi na prostoru

Cigani 2019
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Cigani 2020

tržnice pred Občino Gorišnica. Naše
poslanstvo v tem veselem fašenskem času je deliti in zaželeti predvsem sreče in veselja ter voščiti veseli
fašenk.
Kdor še nas ne pozna, nas bo zagotovo videl naslednje leto, lahko pa se
nam tudi pridruži, saj je vsak dobrodošel v naši družbi.

Sandi Obran

Etnografska sekcija PGD Zamušani
domači vasi in v ta namen organizirali 1. pustno povorko v Zamušanih, ki
se je odvijala v nedeljo, 16. februarja,
popoldan. Udeleženci so se zbrali na
Matižonovi domačiji, kjer se je pred
časom porodila ideja o ustanovitvi
domače etnografske skupine. V povorki so bili koranti, pokači, rusa in
druge maske. Pri Mesarecu se je povorki pridružilo še veliko drugih mask,
med njimi najštevilnejši in vedno aktualni domači cigani. Povorka je svojo pot nadaljevala skozi vas, kjer so
skoraj pri vsaki hiši ponujali okrepčila
za udeležence, da ne bi kdo omagal
zaradi lakote ali žeje. Posamične skupine so po poti predstavljale svoje

poslanstvo in voščile ljudem rodno
letino, polno zdravja, obilo naraščaja
in vedno polne denarnice. Kamorkoli je povorka prispela, povsod so jo
pričakali z velikim navdušenjem in
nastopajočim ponudili pogostitev. Po
poti se je povorki pridružilo še kar nekaj novih likov in skrbelo za vsesplošno pustno vzdušje. Povorka se je zaključila v Podžlaku, najbolj vztrajni so
svojo udeležbo zaključili šele v poznih
večernih urah. Prva pustna povorka
v Zamušanih je uspela in glede na
odzive bo naslednja povorka potekala
v še večjem številu, bolj množičnem
ogledu in večji podpori v vasi.

Skupinska slika sodelujočih pri Oljarni Korošec.

Janez Ambrož

Z noji za fašenk naokoli
Le kdo ne mara enega izmed najstarejših ljudskih običajev, ki preganja
zle zimske duhove in kliče pomlad. In
norčavega pustnega časa, ko se lahko maskiramo in postanemo kdorkoli
in karkoli, naj smo mladi ali stari.
V današnjem času se ljudje po pustne
kostume večinoma odpravijo v trgovino ali jih naročijo preko spleta.
Karnevalska skupina Mala vas pustne
kostume že 12 let izdeluje sama.
In zakaj tako? Ker imamo radi izzive,
ker se radi družimo in zabavamo, ker
radi ustvarjamo, ker v nas gori želja
po preživljanju pustnega časa v maski
in pustnih norčijah, ker med ljudi radi
širimo veselje. Z izdelovanjem svoje
maske ohranjamo tradicijo, negujemo ljudsko izročilo svojega kraja in
dediščino prednikov ter jo prenašamo
na mlajše rodove. Na mlajše rodove

je ne prenašamo samo tako, da nas
otroci lahko občudujejo, ampak da
s pomočjo nas odraslih izdelajo svoj
kostum.
Preden se lotimo dela, je najprej potrebno poiskati in nabaviti ustrezen

material. Za nekatere že vemo, kje jih
dobiti in kje so najugodnejši. Poseben izziv smo letos imeli z blagom,
ki smo ga zaradi ustrezne strukture
našli le v Ukrajini.
Letos smo na fašenk in fašensko
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V sklopu delovanja PGD Zamušani je
bila ustanovljena etnografska sekcija,
v kateri delujejo naslednje etnografske
skupine: koranti s hudički, pokači,
rusa in še drugi. Uradna predstavitev
sekcije se je začela pri Davorinu Kolenku s prvim korantovim skokom v
Zamušanih, in sicer v noči iz 2. na 3.
februar. Na tem dogodku se je zbralo
kar nekaj domačih korantov, hudičkov
in pokačev. Ob polnoči so prižgali
kres, zadoneli so prvi poki pokačev,
nato je sledil ples korantov okrog ognja. Začelo se je obdobje odganjanja
hudobnih sil zime in hkrati prebujanje
narave ter prehod v novi letni ciklus
vsega živega sveta. S tem poslanstvom so naši koranti in pokači v pustnem času obiskali številne kraje in
vrtce po Sloveniji. S svojim nastopom
so razveselili otroke v vrtcih v Kamniku, Sevnici in Šmarjeških Toplicah.
Ti obiski so bili za malčke res veliko
doživetje, saj so si lahko v živo ogledali
in tudi otipali korantov kožuh z dolgo
dlako, občudovali glasne zvonce in
pisane kape ter se izogibali korantovim palicam – ježevkam. Svoje poslanstvo so prenesli še v druge kraje
po Sloveniji: v Ljubljano, Spodnjo Polskavo, Zbure, Zagrad in Ljutomer.
Delovanje sekcije so predstavili tudi v
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dogajanje gledali zviška, saj smo bili
noji.
Kostume smo takoj v novem letu
začeli izdelovati po etapah. Vsak član
je moral za svoj kostum doma iz blaga
izrezati 90 peres, jih prilepiti na vezico in nato »scufati« vzdolžne niti. Za
izdelavo enega peresa se je porabilo
okrog 5 do 10 minut. Še dobro, da
imamo v naši vasi babice in tete, ki
so se organizirale in pomagale pri
»cufanju«. Mogoče so se spomnile
na stare čase, ko so še cufale/cejzale
perje.
Kot že vsa leta doslej so hkrati z
domačim delom potekale tudi vsakodnevne delavnice pri Miklošovih.
Pričele so se ob 18. uri in za nekatere
trajale pozno v noč.
Delali smo v dveh skupinah. V prvi
skupini so moški primerno urejali veliko prikolico, ki je bila okrašena v stilu naše predstavitve. V drugi skupini
smo delali vsi po razporedu tako, kot
je vsakemu najbolj ustrezalo.
Najprej smo iz poliuretanske pene izrezali posamezne dele trupa in krila ter

te dele zlepili z neostik lepilom. Nato
smo na krila prilepili perje. Trup in krila
smo prelepili z blagom. Našemu pustnemu kostumu smo še morali izdelati
dolgi vrat, ki smo ga učvrstili s cevjo in glavo. Pri izdelovanju glave smo
uporabili kiparski material in razne
spretnosti, kot so mesenje, gnetenje, valjanje in odtiskovanje v kalup.
Oboje smo zlepili, pobarvali in glavo
lično poslikali. Vrat z glavo smo nato
pritrdili na trup. Ker naše maske vedno nastajajo sproti, se tu in tam pojavi
kakšna težava, takrat stopimo skupaj,
saj več glav več ve, in skupaj rešimo
problem.
Kaj pravite, nam je uspelo? Nam je
bila naša maska všeč, ponosni, zadovoljni in z veseljem smo se na mastno soboto udeležili fašenske povorke
v Markovcih, kjer smo prejeli drugo
nagrado. Na pustno nedeljo, ki velja za vrhunec pustnih norčij, smo se
predstavili na mednarodni povorki v
sklopu jubilejnega 60. Kurentovanja na Ptuju. Komisija nam je dodelila tretjo nagrado. V ponedeljek smo

se na tržnici skupaj z našimi kurenti
udeležili sprejema pri županu, katerega naša maska vsako leto znova
navduši. V popoldanskem času smo
veselje trosili še na povorki na Vidmu.
Za zadnji dan pustnih norčij smo skupaj s kurenti naredili obhod po vasi.
Letos je v karnevalski skupini
sodelovalo 68 članov od starosti 2 do
60 let, kar je v vseh teh letih doslej
največ.

Jožica Vodopivec, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Temelji slovenstva v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj hrani številne knjižne dragocenosti. Konec lanskega leta je svojo zbirko obogatila
s prestižno bibliofilsko izdajo Temelji
slovenstva. Avtorji so štirje izjemni
poznavalci slovenske zgodovine: dr.
Peter Štih, dr. Luka Vidmar, dr. Jernej
Kosi in dr. Aleš Gabrič. Monografija
je izšla pri Cankarjevi založbi in predstavlja najpomembnejše mejnike v
zgodovini naroda ter tiste postaje na
poti njegovega razvoja, ko so izjemni posamezniki s svojim ustvarjalnim
opusom postavili Slovence ob bok
drugim evropskim narodom.
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Monografija z bogatim slikovnim
gradivom je izšla v omejeni nakladi, v
300 unikatnih ročno vezanih in oštevilčenih izvodih s pozlato. Razdeljena
je na 61 poglavij. Dr. Štih je prispeval
poglavja, vezana na srednji vek, od
naselitve Slovanov v Vzhodne Alpe do
rabe slovenskega jezika v plemiških in
meščanskih krogih v srednjem veku.
Dr. Vidmar se je posvetil zgodnjemu
novemu veku od konca 15. do začetka 19. stoletja. Dr. Kosi je pripravil
poglavja, ki se nanašajo na 19. stoletje, dr. Gabrič pa se je posvetil 20.
stoletju. Monografija vsebuje več kot

200 slikovnih enot, pridobljenih od
različnih institucij v Parizu, Beogradu,
Münchnu in Budimpešti. Ob prebiranju knjige se seznanimo z raznoliko
zapuščino, od letopisov, spominov,
pričevanj, listin, urbarjev, trgovskih
pogodb, oporok, rojstnih, krstnih,
poročnih knjig, do mestnih statutov,
opremljenih s podatki o njihovem nastanku in pogosto tudi o ljudeh, ki so
jih ustvarili.
Po besedah urednika Aljoše Harlamova prinaša ta bibliofilska izdaja sistematičen pregled slovenske zgodovine
v skoraj poldrugem tisočletju, pred-

vsem zgodovine nacionalne misli od
slovenske naselitve v vzhodnoalpski
prostor v 6. stoletju do danes.
Osnovno
vprašanje
ustvarjalcev
monografije je bilo, kaj so pravzaprav
temelji slovenstva. Na ozemlju današnje Slovenije so se v preteklosti zvrstili številni procesi, pretresi,
odločilni za sedanjo podobo tega
prostora. Avtorji so na 349 straneh
dokumentirali vse prelomne dogodke – od naselitve Slovanov v Vzhodne
Alpe, pokristjanjevanja, Brižinskih
spomenikov pa vse do vstopa Slovenije v EU. Še posebej pomembni
so dokumenti, iz katerih je razvidno,
da slovenski jezik ni bil le jezik kmetov, ampak so slovensko govorili
tudi plemiči in meščani. O tem priča

pesnitev Služba dami (1255), v kateri
štajerskega plemiča Ulrika Liechtensteinskega v preobleki boginje Venere na koroški meji pozdravi vojvoda
z besedami »Buge waz primi gralva
Venus«. Slovenski pozdrav najvišjega plemiča dokazuje, da slovenščina ni bila le jezik kmetov, čeprav je
to edini slovenski stavek v drugače
nemškem besedilu. Avtorji so v knjigi
poskušali prikazati kompleksnost temeljev slovenstva. Pregled politične,
socialne in kulturne preteklosti so razporedili v kratke zgodbe. Zgodovinski
viri so vedno izhodišče zgodovinarjevega dela, zato so jih postavili na prvo
mesto. Po besedah dr. Štiha v knjigi
niso predstavljena samo zgodovinska
dejstva, ampak tudi predstave, ki jih

imamo o tem, kaj je slovenstvo. Gre
za vsebine, ki smo jih naredili za naše,
pa čeprav to niso bile. Primer tega
je knežji kamen, ki simbolično predstavlja starodavno slovensko identiteto, čeprav je nedvomno spomenik
koroške preteklosti.
Komplet Temelji slovenstva vsebuje: prestižno knjigo velikega formata,
varovalni ovitek izdelan po meri knjige, natis Ustave Slovenije v elegantni
mapi in bombažne rokavice za listanje
po knjigi.
Prestižna bibliofilska izdaja Temelji
slovenstva ni samo zbirateljski kos za
razkazovanje, ampak je namenjena
predvsem branju. Knjigo si je mogoče
ogledati v Domoznanskem oddelku,
kjer je trajno hranjena. Vljudno vabljeni k ogledu.

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo

V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila
na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem
letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z
nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega
ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega
ravnanja in pravilen pristop k temu
opravilu. Zakon o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US, 46/15 in 10/18; v nadaljevanju:
ZCes-1) v 4. točki drugega odstavka
5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba
cestnega sveta v pravokotni smeri na
cesto ali na razdalji manj kot meter
od roba cestnega sveta vzporedno
s cesto.«. Kršitev zgornjega člena
pomeni prekršek, ki je sankcioniran
v sedmem odstavku 5. člena ZCes-1
(posameznik se kaznuje z globo 1000
€) in osmem odstavku 5. člena ZCes1 (pravna oseba se kaznuje z globo
4000 € in odgovorna oseba z globo
1000 €).

Pomen posameznih izrazov je določen
v 2. členu ZCes-1 in je naslednji:
Cestni svet je zemljišče, katerega mejo
na podlagi predpisov o projektiranju
javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno
z napravami za odvodnjavanje. Meja
cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z
napravami za odvodnjavanje.
Cestno telo je del javne ceste, ki ga
sestavlja cestišče z nasipi in vkopi.
Cestišče je del javne ceste, ki ga
sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki,
bankine, naprave za odvodnjavanje,
če so tik ob vozišču, ter zračni prostor
v višini 7 metrov, merjeno od točke na
osi vozišča.
Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča
ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in
brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme.
Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali
več smernih vozišč, namenjeno pro-

metu vozil pod pogoji, določenimi s
predpisi o pravilih cestnega prometa,
pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.
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Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

Borut Lindič
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Uspehi nam dvigujejo samozavest
Po uspešno zaključenih jesenskih
tekmovanjih na travnatih površinah
so se naši mladi nogometaši preselili
na parketna igrišča. Najmlajše selekcije so trenirale po dvakrat na teden
v domači telovadnici, selekcija U 13
je zaradi prezasedenosti dvorane lahko v Gorišnici trenirala le enkrat.
Zato smo za en trening na teden najeli dvorano v Cirkulanah. Selekcija
U 15, ki je združena z Nogometno
šolo Korant, je trenirala v telovadnici
v Markovcih. Udeležbe na treningih
so bile na zavidljivi ravni, kar nas zelo
veseli, saj je to eden od pomembnih dejavnikov napredovanja ekipe.
V tem obdobju smo se udeležili več
turnirjev v Sloveniji in tujini ter dosegli veliko zavidljivih rezultatov. Skupaj
so bili, gledano skozi perspektivo
vseh selekcij, naši nogometaši na
dvaindvajsetih turnirjih, s katerih so
domov prinesli neverjetno bero pokalov. Osvojili so kar 18 ekipnih pokalov za eno od prvih treh mest.
Poleg teh uspehov so naši nogometaši osvojili še 6 pokalov, ki so
jih prejeli bodisi igralci ali vratarji ekipe.
Vsi ti uspehi nas, ki z otroki treniramo,
navdihujejo, da s še večjim elanom
in zagnanostjo otrokom podajamo
znanje o prvinah nogometa. Seveda
pa to ni vse, kar trenerji učimo mlade
nogometaše. Poleg prvin nogometa
jih učimo tudi discipline, spoštovanja
drug drugega in upoštevanja pravil;
vsi za enega, eden za vse. Veseli nas
tudi dejstvo, da se naši Šoli nogometa Gorišnica priključujejo tudi mlada dekleta, ki želijo igrati nogomet.
Na tem mestu bi rad k Šoli nogometa Gorišnica povabili vse, ki želijo igrati nogomet – tako fante kot dekleta. Pišite nam na elektronski naslov
vodja@sngorisnica.si in postanite del
naše velike družine.
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Domači turnir dobro uspel
V januarju je Šola nogometa Gorišnica organizirala sklop turnirjev v nogometu za otroke. V treh dneh smo
v naši dvorani gostili štirideset ekip,
kar je pomenilo več kot štiristo nogometašev in nogometašic. Gledalci,
ki so se zbrali v velikem številu, so na
igrišču videli veliko lepih potez, golov
in predvsem ogromno zavzetosti in
borbenosti otrok. Organizatorji smo
seveda poskrbeli, da so bile najboljše
ekipe nagrajene s pokali in medaljami, poskrbljena je bila tudi pogostitev
za vse nastopajoče in spremljevalce.
Seveda to ni majhen organizacijs-

ki zalogaj, za kar se na tem mestu
iskreno zahvaljujemo vsem staršem
in prijateljem naše nogometne šole,
da so nam v tako velikem številu
priskočili na pomoč pri organizaciji tega projekta. Prav tako se zahvaljujemo Občini Gorišnica, da
nam je omogočila najem dvorane.
Naš, sedaj že tradicionalni turnir
je predvsem turnir prijateljstva in
druženja, kar dokazuje tudi to, da
se je po vsakem zaključku dneva
še nekaj časa pelo in plesalo.
Hvala še enkrat vsem, ki ste nam priskočili na pomoč, in se vidimo naslednje leto!

Marta T. Ranfl

Z namenom, da bi se čim bolje
pripravil na spomladanski del prvenstva, so se z začetkom leta
2020 začeli treningi vseh selekcij
Rokometnega društva Moškanjci
Gorišnica.
Člani so odigrali pokalno tekmo
proti ekipi RK Branik Maribor.
Gostje so bili boljši in so napredovali v naslednji krog.
1. 2. 2020 so se udeležili mednarodnega rokometnega turnirja v
Koprivnici. Sodelovale so ekipe z
Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Zmaga in pokal sta pristala pri
gorišniških rokometaših.
Sledili sta prvenstveni tekmi v Ajdovščini in nato še domača tekma
proti ekipi Kronosa. Izkupiček točk
je bil maksimalen.
Nato so vsak dan prihajale novice glede širjenja koronavirusa in
možnosti zmanjševanja prenosa.
Rokometna zveza Slovenije se je

enako kot ostale športne zveze
odločila za prekinitev vseh tekmovanj. Kakšna bo njihova usoda,
bodo pokazali naslednji tedni.
Mlajše selekcije so letos odigrale
še preostale tekme za razvrstitev v
ligah. Mlajši dečki A so napredovali
v višji rang – v tekmovanje s klubi,
ki imajo člane v 1. DRL. Starejše

deklice A so se že udeležile turnirja v Kozini, starejši dečki A pa so
dobili nasprotnike iz bližnjih krajev.
Verjamem, da bomo z upoštevanjem dobronamernih navodil vsi
pridobili in po prenehanju sedanjega stanja nadaljevali z delom in
našim mladim omogočili nadaljnji
napredek.

Čebelarska zveza SLovenije

Natečaj poslikave panjskih končnic
izbruh korona virusa in posledično
zaprtje šol je vplival tudi na normalo izvajanje učnega programa ter na
izvedbo ostalih dogodkov in javnega druženja. Na Čebelarski zvezi
Slovenije smo se zato odločili, da
da razpišemo natečaj z naslovom
Panjske končnice riše vsa Slovenija.
S tem želimo vsem, ki so trenutno
doma, omogočiti, da spoznajo našo
kulturno dediščino, kar risanje panjskih končnic zagotovo je. Preko tega
boste spoznavali tudi pomen čebel, čebeljih pridelkov, opraševanja in
pridelave hrane v domačem okolju.
NATEČAJ: PANJSKE KONČNICE
RIŠE VSA SLOVENIJA: Čebelarska
zveza Slovenije razpisuje natečaj poslikave panjskih končnic za vse prebivalce Slovenije, da skupaj z risanjem lažje premagamo ukrepe, ki so
sprejeti zaradi preprečevanja širjenja
korona virusa. Priporočljivo je, da so
panjske končnice narisane na leseni
deščici dimenzije 28 x 13 x 1,5 cm,
v kolikor to ni mogoče, pa se jih la-

hko ustvari tudi na drugih materialih,
a naj bodo izdelki enakih dimenzij.
Poleg vseh tradicionalnih motivov, ki
so upodobljeni na klasičnih panjskih
končnicah je priporočljivo, da se narišejo motivi povezani s pridelavo
hrane v domačem okolju ter s pomenom čebel pri tem. Prijave s fotografijami izdelkov, kjer je vidno tudi ime in
starost avtorja, bomo zbirali v komentarjih objave na naši facebook strani
(www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/ ), lahko pa jih pošljete
tudi na e-naslov: simon.golob@czs.si.
Z izdelki se sodeluje v dveh kategorijah, glede na starost avtorja: kategorija pod 15 let in nad 15 let.
Prijave sprejemamo najkasneje do 10.
maja 2020, najboljše in najbolj izvirne
panjske končnice pa bodo tudi nagrajene.
Priporočljivo je, da poslikane panjske končnice poklonite čebelarju, pri
katerem kupujete čebelje pridelke,
naj bližnjemu čebelarju ali drugemu
pridelovalcu hrane in se s tem njemu

in čebelam simbolično zahvalite za lokalno pridelano hrano, ki je na naših
mizah.
V kolikor se vam je pojavilo še kakšno
vprašanje ali težava nas lahko kontaktirate na zgornji e-naslov ali na telefonsko številko 030 604 015.
S čebelarskimi pozdravi
Naj medi!
Za podporo natečaju in inspiracijo
vsem ostalim avtorjem, je prvi dve
panjski končnici že poslikal tudi podpredsednik ČZS g. Marko Alauf.
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Novice iz RD Moškanjci Gorišnica

Simon Ranfl, dr. med.
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COVID 19 - zakaj moram ostati doma
Jaz, mlad, zdrav človek v dobri
kondiciji se ne bojim. Tudi v primeru okužbe z novim virusom SARSCOV-2 obstaja 99 % možnosti,
da bom le-to prebolel kot blažji
prehlad. To pa še ne pomeni, da
nisem prenašalec. Ker gre za zelo
nalezljiv virus, je dokazano, da v
povprečju ena oseba okuži približno 4 ljudi. Če upoštevamo starostno strukturo prebivalstva, obstaja
statistična verjetnost, da bo ena
izmed teh 4 oseb starejša od 50
let. Pri teh že naraščajo verjetnosti
težje okužbe – ta verjetnost težjih
zapletov zelo strmo naraste pri
osebah, starejših od 70 let in/ali s
kroničnimi boleznimi in/ali z imunsko oslabelostjo.
Predvsem zaradi teh se moramo vsi potruditi, da upoštevamo
ukrepe, ki nam jih dajejo Vlada RS,
krizni štab, Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno
zdravje.
Le z upoštevanjem 5 R-jev se nam
bo uspelo izviti iz te neprijetne situacije, v kateri smo se znašli.
Roke – razkuževanje rok, zmanjševanje neposrednega stika z
drugimi ljudmi.
Robec – pravilna higiena kašlja in
kihanja – v robec ali v rokav (v komolcu).
Razdalja – med ljudmi naj bo 1,5
m razdalje.
Računalnik – informirajte se preko
računalnika in televizije – upoštevajte zanesljive državne medije in
ne navodil »strokovnjakov« na socialnih omrežjih.
Razum – ZKP = zdrava kmečka
pamet, ravnati moramo premišljeno in odgovorno.
S temi ukrepi bomo zmanjšali
možnost, da se okužimo sami in
posledično svoje bližnje. Zagotovo ima vsakdo izmed vas nekoga,
ki sodi v skupino ogroženih oseb,
in ne bi rad, da bi moral iti na
zdravljenje v že tako s kapacitetami omejeno slovensko zdravstvo.
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Če bomo upoštevali navodila, se
bomo izognili scenariju iz Italije.
Tam osebe, starejše od 80 let (in
meja se še znižuje), nimajo več
možnosti za respirator, ki bi jim potencialno omogočil ozdravitev. Da
ne bo prišlo do tega, smo odgovorni VSI – jaz, ti, tvoj sosed, njegova
sorodnica, njena daljna žlahta na
Primorskem in tudi neznanec na
vasi/ulici. Naj vas policija ne oglobi. Sami sebi in okolici moramo biti
svoja policija.
Moramo se zavedati, da se simptomi okužbe z virusom pokažejo
šele po nekaj dneh (2–14 dni, v
povprečju 5). Tipični razvoj okužbe
se najprej pokaže z bolečinami in
neprijetnim občutkom v grlu ob
povišani telesni temperaturi (nad
38 °C; pri približno 60 % ljudeh),
prisotna je tudi splošna utrujenost.
Okužba se v nekaj dneh preseli
malo višje v nosne prostore, pojavi

se občutek zalitosti, a iz nosa ne
teče. Sledi kratek premor, rahlo
izboljšanje, potem pa se vse skupaj preseli v pljuča, kjer okuženi
začne težje dihati. Takšen nujno
potrebuje bolnišnično zdravljenje in po možnosti tudi respirator.
V veliki večini primerov se sicer
okužba preboli kot lažji prehlad,
zato tudi število primerov več ne
narašča tako eksponentno, kot je
na začetku, saj se ne testira več
vsakega, le tiste, ki bi mogoče potrebovali bolnišnično zdravljenje.
Kot sem omenil, okužbo večina
preboli kot lažji prehlad, a kljub
temu smo lahko vsi prenašalci. Če želimo preprečiti, da bi se
to razširilo med nami, OSTANITE
DOMA do preklica ukrepov. Doma
raje poskrbite za urejanje okolice
doma, v primeru grdega vremena pa uredite notranjost svojega
doma, igrajte družabne igre, igrice

vir: odprtaup.upr.si

na računalniku ali PlayStationu,
berite knjige, sestavljajte sestavljanke ali rešujte križanke in sudokuje, da boste krepili vaše miselne
procese. Trenutno je bolj priporočeno druženje preko telefona
in interneta. Šolarji, dijaki, študenti
in ostali raziskovalci poklicno in po
duši, sedaj imate čas za pisanje
seminarskih, maturitetnih, diplomskih in magistrskih nalog ter za
pisanje raznih projektov. Seveda
je priporočeno gibanje – hoja, tek
ali kolo – bolj ali manj le sami oz.
v krogu ožje družine. Ko greste po
nujnih opravkih v trgovino, lekarno
ali na bencinski servis, raje pojdite
sami, upoštevajte razdaljo 1,5 m in
se izogibajte neposrednim stikom.
Zdravstvena služba na našem

ptujsko-ormoškem področju je
reorganizirana. Vsak dan prihajajo
nova navodila, a skupno vsem je,
da se nenujne stvari urejajo preko
telefona ali e-pošte. Za stanja, potrebna nujne medicinske pomoči
(SNMP) – akutne bolečine, sveže
poškodbe … – priporočajo, da
se naprej najavite preko telefona,
kjer vam podajo nadaljnje napotke. Seveda bomo službe NMP
nemoteno delovale naprej. Prosimo le, da bodite odgovorni in ne
hodite na urgence, če res ni nujno. Tudi zdravniki moramo ostati
zdravi, da lahko pomagamo bolnim. Številka 112 je na voljo vsem
v istem obsegu kot doslej.
OSTANIMO DOMA, še posebej
tisti, starejši od 65 let, omejite svo-

je gibanje in socialne stike, naj vam
pri nakupih pomagajo mlajši. Čim
bolj moramo tudi omejiti stike med
majhnimi otroci in starejšimi, saj
bo tako več možnost, da omejimo
epidemijo. Vsi moremo sodelovati.
Vsi smo odgovorni, da premagamo ta virus in se čim prej vrnemo
v normalne tirnice življenja.
VERJAMEM, DA NAM BO USPELO, ŠE VEDNO NAM JE.
POSLUŠAJMO NAVODILA IN SE
JIH DRŽIMO KOT PIJANEC PLOTA. TAKŠNA JE SEDAJ NAŠA REALNOST, A LE ZA KRATEK ČAS.
Za kakršna koli vprašanja, tegobe
in neznanja glede virusa in vseh stvari, povezanih z le-tem, sem vam
na voljo preko e-pošte:
simon.ranfl@orazen.net.

Nataša Klemečič Štrukelj

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik projekta »Pijmo kavo in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju kave in čaja z odličnim medom
slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki
in izdelki slovenskih čebelarjev so
izredno cenjeni. Zaradi vse hitrejšega
in stresnega načina sodobnega življenja so tako primerna hrana za ljudi.
Ali tudi vi uživate kavo in čaj z medom? Več o tem zakaj je priporočljivo
kavo in čaj sladkati z medom je predstavila Marija Merljak, univ. dipl. inž.
živ. teh., ki je zapisala:
»Najprej se vprašajmo, kaj se zgodi,
če čaj in kavo sladkamo z navadnim
belim sladkorjem. V tem primeru bosta prebava in presnova sladkorja iz
obeh napitkov potekali tako, da bo
telo jemalo obstoječe zaloge mineralov za razgraditev tega sladkorja.
Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo osiromašili telesa z odvzemanjem mineralov, kajti med ima sam dovolj mineralov, ki
so potrebni za njegovo razgradnjo.
Pravzaprav ima dovolj velike količine
najrazličnejših mineralov, ki so vrh
vsega v pravilnem medsebojnem
razmerju, da presežek tega mineralnega prepleta lahko telo uporabi za
druge presnovne namene.
Vendar pa sladkanje z medom zahteva več pozornosti kot preprosto
umešanje belega sladkorja v vroč
čaj ali kavo. Vedeti namreč moramo,

da izgubimo večino prednosti medu,
če ga vmešamo v vroč čaj in kavo.
To pomeni, da moramo oba napitka
ohladiti na največ 40 stopinj C. V tem
primeru bosta čaj in kava, sladkana z
medom, ohranila vse, kar je v medu,
in neprimerno bolj bosta koristna za
telo, saj bomo na tak način poleg
mineralov v telo vnesli tudi vitamine in
encime kot biokatalizatorje prebavnih
in presnovnih procesov.«
Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v genih« in je del naše
tradicije in zgodovine. Ponosni smo
na bogato znanje, ki smo ga prejeli od
naših prednikov in hkrati vizionarsko
gledamo naprej. S pobudo, razglasitvijo in praznovanjem Svetovnega
dne čebel smo ponesli prepoznavnost slovenskega čebelarstva v svet.
Na svetovnem nivoju smo spodbudili
ozaveščanje javnosti o pomenu čebel
in čebelarstva za človeštvo. Ob zavedanju, da je čebelarstvo pomembna
kmetijska in tudi gospodarska pan-

oga, da je kar 2/3 svetovne hrane
posredno ali neposredno odvisne od
opraševanja čebel, lahko s ponosom
ugotovimo, da smo del zgodbe, ki
spreminja svet.
Vabimo vas, da tudi sami postanite
del te zgodbe in uživajte kavo in čaj z
odličnim medom slovenskih čebelarjev – uživajte napitek z zgodbo.
Med lahko namažemo na kos kruha,
uporabljamo ga kot naravno sladilo,
dodajamo ga pa tudi mesnim jedem,
ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko
- pekovskemu pecivu… ČZS, JSSČ
je izdala prvo kuharsko knjižico Jedi
z medom od tu in tam, v elektronski
obliki. Knjižico najdete na spletni stani
www.czs.si.
Recepte smo opremili s priporočilom
o tem, kateri med je najbolj primeren
za pripravo posameznih jedi. Vabimo
vas, da preizkusite uporabne recepte
in postanite “master šef v kuhanju
medenih jedi”!
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Zdrava, uravnotežena prehrana in telesna aktivnost – osnova za zdrav način življenja
»Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše
zdravilo naj bo vaša hrana« so besede antičnega grškega filozofa, pisatelja in zdravnika. Vendar dandanes
v hitrem tempu življenja pogosto pozabljamo na pomen redne, zdrave in
uravnotežene prehrane. Največkrat
posegamo po hitro pripravljenih živilih,
ki so zaradi postopkov pridelave ali
predelave osiromašena številnih hranilnih snovi in s tem slabše kakovosti,
ne prehranjujemo se zmerno v več
dnevnih obrokih, posegamo po premastni in sladki hrani, ne dajemo pozornosti telesni aktivnosti, prepuščamo so razvadam, kot je npr. kajenje,
uživanje alkohola itd. Največkrat se
zavemo, da je potrebno nekaj spremeniti, ko na naša vrata potrkajo
zdravstvene težave, kot je, poleg ostalih kroničnih bolezni, ki so posledica nezdravega načina življenja, lahko
tudi sladkorna bolezen tipa 2. Nekoč
imenovana tudi »starostna sladkorna
bolezen«, ki se razvije v kasnejšem
življenjskem obdobju. Najnovejši podatki pa kažejo, da se starostna meja
spušča, tako da se sladkorna bolezen
tipa 2 lahko razvije tudi že v otroštvu.
Največji dejavniki tveganja za razvoj
sladkorne bolezni tipa 2 so prekomerna telesna masa, telesna nedejavnost, prekomerno uživanje nasičenih
maščob in prekomerno uživanje alkohola. Za sladkorno bolezen je značilna povišana vrednost sladkorja v krvi.
Gre za presnovno motnjo, ki nastane zaradi pomanjkanja (sladkorna
bolezen tipa 1) ali povečane odpornosti celic (sladkorna bolezen tipa 2)
na hormon inzulin. Sladkorna bolezen
je najbolj razširjena kronična bolezen
sodobnega časa in vse več je bolnikov, ki zbolijo za sladkorno boleznijo
tipa 2. Predvsem neustrezna prehrana in pomanjkanje telesne aktivnosti
prispevata k prekomerni telesni teži in
debelosti, kar je lahko vzrok za razvoj
sladkorne bolezni. Pomembno je, da
svojim prehranjevalnim navadam in
zadostni telesni aktivnosti posvetimo
več pozornosti, predvsem pa da z
vzgojo in medgeneracijskim sodelovanjem svojim otrokom damo koristno popotnico za njihovo življenje in
zdravje. Zanimivo je, da se prehrana
sladkornih bolnikov bistveno ne razlikuje od zdrave, uravnotežene prehrane, ki naj bi jo užival vsakdo izmed
nas. Poskrbite, da bo vaša prehra-
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na čimbolj pestra in vanjo vključujte različna živila. Naj bo zdrav zajtrk
energijska popotnica za vaš dan.
Zaužitje od 3 do 5 dnevnih obrokov,
predvsem pa čim več v prehrano
vključujte svežo, lokalno, sezonsko
pridelano presno sadje in kuhano
ali presno zelenjavo, saj vsebujeta
zdravju koristne snovi, kot so vitamini,
minerali, antioksidanti, prehranska
vlaknina itd. V prehrano vključite več
živil rastlinskega izvora, posegajte
po izdelkih iz polnovrednih žit (naravni riž, polnozrnate testenine, kaše),
večino živalskih maščob (nasičene
maščobe) zamenjajte z nenasičenimi
rastlinskimi olji, pri pripravi jedi uporabljajte kakovostna rastlinska olja, kot
sta npr. repično in oljčno olje. Izberite
bolj pusta živila živalskega izvora, kot
so npr. manj mastno meso in mlečni
izdelki. Hrano zmerno dosoljujte (priporočen vnos pri odraslih do 5 g/dan)
in omejite uživanje sladkorja in sladkih
živil. Enostavni sladkorji, ki jih vsebujejo sladkarije in sladke pijače, naj v
naši dnevni prehrani ne predstavljajo
več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa. Tudi pri sladkornih bolnikih
se uživanje sladkorja ne izključuje iz
prehrane, potrebno pa ga je omejiti,
sladkorni bolniki pa morajo nadzirati
tudi vnos sestavljenih (kompleksnih)
ogljikovih hidratov. Poskrbite, da
dnevno spijete dovolj tekočine, izogibajte se gaziranim pijačam in vodam
z različnimi okusi, saj pogosto vsebujejo veliko sladkorja. Ne pozabite na
redno telesno aktivnost, pomanjkanje
le-te predstavlja tveganje za nastanek

številnih bolezni sodobnega časa. Pri
sladkornih bolnikih je dokazano, da
telesna aktivnost zniža raven krvnega
sladkorja in poveča občutljivost celic
na inzulin, predvsem pa z izvajanje
redne telesne aktivnosti pripomorete
k vzdrževanju, pa tudi zmanjšanju telesne mase. Pri normalni telesni masi
se priporoča vsaj pol ure telesne vadbe dnevno.
Podatek zdravnikov, da lahko z uživanjem ustrezne zdrave, uravnotežene
prehrane in s telesno aktivnostjo
sladkorno bolezen tipa 2 marsikdaj
upočasnimo ali celo preprečimo, je
dovolj zgovoren, da začnemo z zdravim življenjskim slogom že danes.
Zdravje je naša največja vrednota,
zato naj nam ne bo samoumevno.
Pripravila: Damjan Justinek, dr. med.
spec. int. med. in Nataša Lilek, univ.
dipl. inž. živil. tehnol.
Viri:
Skvarča A. 2015. Abecedarij sladkorne bolezni. Ljubljana, Zveza
društev diabetikov Slovenije: 33 str.
Poličnik R. 2018. Zdrava prehrana.
V: Prehrana in sladkorna bolezen (C.
Hlastan Ribič). Ljubljana, Nacionalni
inštitut za javno zdravje: 90–94
Načela zdravega prehranjevanja, upoštevajoč socialno-ekonomske determinante. Ljubljana, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.
si/files/datoteke/nacela_zdravega_
prehranjevanja.pdf

Sporočilo za javnost
Zdravje je naša največja vrednota,
zato naj nam ne bo samoumevno
Čebelarska zveza Slovenije skupaj
s partnerji 17. aprila 2020 organizira
vseslovenski projekt »Korak zase,
korak za sladkorčke« s katerim želi
zbrati finančna sredstva za nakup ultrazvočne aparature za oceno stanja
ožilja, ki se redno uporablja pri pregledih sladkornih bolnikov. Nov aparat bi
zamenjal že zdavnaj iztrošenega ter
omogočil veliko hitrejše in zanesljivejše preglede.
Dobrodelno izobraževalno prireditev
bomo zaznamovali s skrbjo za lastno zdravje in gibanje, zato bomo 17.
aprila 2020 organizirali vseslovenski
pohod na sedež ČZS, s ciljem da skupaj stopimo korak po korak, po svojih zmožnostih zase in za dobrodelnost. Isti dan ob 17.00 uri bo potekal

tudi dobrodelni koncert v organizaciji
ČZS in Občine Lukovica z znanimi
slovenskimi glasbeniki.
Več o projektu si lahko preberete tukaj: http://www.czs.si/content/x8
Pomen dobrodelnega vseslovenskega projekta »Korak zase, korak za
sladkorčke« pa je tudi izobraževanje
in ozaveščanje ljudi o pomenu uravnotežene prehrane in zadostnega
gibanja, poudariti pa želimo pomen
in možnost uživanja čebeljih pridelkov
pri ljudeh s sladkorno boleznijo. V ta
namen bomo s slovenskimi diabetologi pripravili smernice o možnosti vključevanja čebeljih pridelkov v
prehrano sladkornih bolnikov ter podali nasvete o primerni prehrani. Prvi
tovrsten članek lahko že najdete na
naši spletni strani: “Pomembno je,
da svojim prehranjevalnim navadam

in zadostni telesni aktivnosti posvetimo več pozornosti, predvsem pa
da z vzgojo in medgeneracijskim
sodelovanjem svojim otrokom damo
koristno popotnico za njihovo življenje in zdravje. Podatek zdravnikov, da
lahko z uživanjem ustrezne zdrave,
uravnotežene prehrane in s telesno aktivnostjo sladkorno bolezen
tipa 2 marsikdaj upočasnimo ali
celo preprečimo, je dovolj zgovoren,
da začnemo z zdravim življenjskim
slogom že danes. Zdravje je naša največja vrednota, zato naj nam ne bo
samoumevno”.
Nadaljevanje članka: http://www.czs.
si/content/x8d
*Pomagajmo po svojih zmožnostih in
naredimo korak zase in korak za sladkorčke*

Če bi izumrle vse od več kot 7000
čebeljih vrst, bi ti pretresi prerasli v
cunamije, ki bi postavili na glavo celotne ekosisteme. V nekaterih ekosistemih čebele predstavljajo ključne
vrste – podobno kot najvišji kamen v
oboku, brez katerega bi se obe strani
oboka podrli. Ko bi izumrle rastline,
ki so odvisne od čebel, bi bile prizadete vrste, ki so odvisne od teh rastlin, kar bi spet vodilo v smrt vrst, ki so
odvisne od njih in tako naprej.
Da se nam ne bi zgodile te črnoglede
napovedi, čebelarji vse uporabnike
FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
in varstva okolja. Posebno pozornost
naj posvetijo čebelam s sledečimi
ukrepi:
• da pred načrtovano uporabo
FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na

embalaži opozorilo, ali je sredstvo
strupeno za čebele. V glavnem so
za čebele škodljivi vsi insekticidi in
imajo to tudi napisano na etiketi.
• da priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih,
• da uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke,
• da pred načrtovanim škropljenjem
pokosijo podrast v sadovnjaku ali
vinogradu
• da škropijo v večernih urah ali
ponoči in v brezvetrju.
• da pravočasno obvestijo čebelarja
o nameravanem škropljenju s FFS
strupenimi ali škodljivimi za čebele.
Da bo na travnikih še naprej veliko
raznovrstnih rož in zvokov brenčečih
čebel, ter da bodo cvetoča sadna
drevesa oprašena, slovenski čebelarji
pozivamo vse uporabnike FFS, da so
pri njihovi uporabi skrajno previdni.

Svetovno znani fizik in dobitnik Nobelove nagrade za fiziko Albert Einstein naj bi ob neki priliki izjavil:
»Če bi čebela izginila z obličja sveta, bi človeku ostala ne več kot štiri
leta življenja. Nič več čebel, nič več
opraševanja, nič več rastlin, nič več
živali, nič več človeka”
Ta njegov citat je v luči skrivnostnega izginjanja čebel povzelo veliko
novinarjev, nacionalnih časopisov in
tudi na stotine spletnih dnevnikov.
Res da je bil Einstein pameten mož,
morda celo najpametnejši človek
nasploh, vendar na žalost ni bil čebelar in tako o čebelah ni vedel prav veliko. Prav tako zgornjega citata slavni
fizik ni nikoli izrekel. Podobno kot pri
mnogih drugih citatih, so tudi tega
pripisali Albertu Einsteinu, da bi mu
dodali pridih avtoritete. Kot se večkrat
zgodi, pa je v ponarejenem citatu zrno
resnice in apokaliptični prizvoki niso le
strel v prazno.
Če bi čebele izginile po vsem svetu,
bi prišlo do pomanjkanja hrane, saj
čebelje družine ne bi več opraševale
rastlin, od katerih pridobivamo sadje,
zelenjavo, oreščke itd . Med bi izginil s
tržišča in raznovrstni uporabniki voska
bi morali začeti uporabljati dražje nadomestke. Pretresi v svetovni
ekonomiji bi bili globoki in dolgotrajni.
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Varujmo čebele
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Dobro se z dobrim vrača –
dobrodelno izobraževalni projekt za sladkorčke – 17. april 2020
Dobro se z dobrim vrača – dobrodelno izobraževalni projekt za sladkorčke
– 17. april 2020
Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS)
smo se v sodelovanju s Pediatrično kliniko, Kliničnim oddelkom za
endokrinologijo, diabetes in bolezni
presnove ter Društvom za pomoč
otrokom s presnovnimi motnjami
odločili, da v mesecu aprilu izvedemo
vseslovensko dobrodelno prireditev, s
katero želimo pomagati sladkorčkom.
Zagotovo ste že slišali za sladkorčke
- otroke, ki so zboleli za sladkorno
boleznijo katera zahteva neprestano
pozornost pri vzdrževanju ustrezne
ravni krvnega sladkorja, saj telo ne
proizvaja dovolj inzulina ali se telesne
celice nanj ne odzovejo pravilno. Otroci si morajo zato inzulin preko injekcij
ali s pomočjo črpalk dovajati sami.
Sladkorna bolezen je tudi pri otrocih
v porastu in mnogi starši se soočajo z
občutkom nemoči, krivde in bremena,
ki ga takšna bolezen prinese.
Mogoče se bo marsikdo vprašal, zakaj in čemu ČZS organizira takšen
projekt? ČZS že dolga leta dokazuje,
da je organizacija, ki v prvi vrsti skrbi
za dobrobit čebel in čebelarjev, vendar pa je tudi organizacija, katere člani
imamo veliko srce in aktivno podpiramo tudi ranljivejše skupine. Znano je uspešno sodelovanje z Zvezo
paraplegikov Slovenije, Zvezo slepih
in slabovidnih Slovenije, pomagamo
in vključujemo v čebelarstvo ljudi z
motnjami v razvoju, … skratka ČZS je
organizacija, ki ji ni mar samo zase,
temveč želimo po najboljših močeh
pomagati tudi drugim.
*Projekt »Korak zase, korak za sladkorčke« poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja.*
Veseli nas, da naša prizadevanja podpira tudi podjetje HOFER, s katerim
nas druži večletno sodelovanje na
področju ohranitve čebel in zavedanja njihove pomembnosti. Kot glavni
podpornik dobrodelnega projekta
Korak zase, korak za sladkorčke so
ob tem izpostavili: »S Čebelarsko
zvezo Slovenije aktivno sodelujemo in
veseli nas, da lahko podpremo projekt, ki bo javnosti omogočil večje zavedanje, s kakšnimi izzivi se vsakodnevno srečujejo sladkorčki. Otroci so
naše bogastvo, zato je naša naloga in
odgovornost, da jim omogočimo lepo
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prihodnost.«
In zakaj dobrodelni projekt za sladkorčke?
K izvedbi projekta sta nas spodbudili zgodbi naših sodelavcev Nine in
Aleša, ki sta starša dveh sladkorčkov.
Obe zgodbi se lahko zgodita komur
koli izmed nas, na tak ali drugačen
način, …
Drugi razlog pa je, da imamo čebelarji stalno vprašanja katere čebelje
pridelke lahko uživajo sladkorni bolniki, in zato bo ČZS v sodelovanju s
priznanimi zdravniki izdala smernice
za uporabo čebeljih pridelkov v prehrani sladkornih bolnikov.
Nina: Življenje malih sladkorčkov in
njihovih družin je precej bolj zapleteno. Otroci s sladkorno boleznijo tipa
1 nosijo veliko breme in odgovornost. Zelo pomembno je, da jih okolica razume, sprejme in podpira, zato
menim, da je treba veliko delati na
ozaveščanju. Diabetes tip 1, za katerim večinoma zbolijo otroci, je sicer
bolj redek, je pa zato diabetes tip 2 v
velikem porastu. Zdi se, kot da imajo
sladkorčki posebno misijo v svojem
življenju. Zaradi
svoje bolezni so pravi ambasadorji zdravega načina življenja, pravilne
in zmerne prehrane ter življenjskega
sloga, ki bi ga morali imeti vsi ljudje.
Zanimivo je, da nas na vsakem koraku obkroža hrana in aktivnosti, ki niso
dobre za nas, a smo jih vsi vzeli za
svoje. Sladkorčki morajo biti zmožni
reči ne vsemu, kar je slabo za njih in
posegati po hrani, ki ni sladka, predelana in že pripravljena, se veliko
gibati, namesto večurnega posedanja pred računalnikom in televizijo. So
nam torej lahko vsem vzor, če si želimo dobro in zdravo živeti.
Aleš: Skoraj 6 let je že od dneva,
ko so zdravniki pri najini Neji diagnosticiral sladkorno bolezen tipa 1.
Zbolela je pri 18 mesecih zato je že
naslednji dan prijela inzulinsko črpalko s katero je povezana 24 ur na
dan. Življenje v katerega smo se skupaj šele dobro podali se je obrnilo
na glavo. Po prvem občutku krivde in
spraševanj ZAKAJ nismo imeli izbire
kot nadaljevati. Sladkorna bolezen
nam ne dopušča lažjih poti. Meritve
sladkorja v krvi in zdrava pestra prehrana Nejo spremljata vsak dan. Vsak
obrok je načrtovan in stehtan v naprej
ter prilagojen sladkorju v krvi. Temu

smo prilagodili tudi vse dejavnosti in
aktivnosti, saj za lažje uravnavanje
sladkorja mora biti Neja čim bolj aktivna. Sedaj, ko Neja odrašča in hodi
v šolo se potrebe po inzulinu stalno
spreminjajo in vzdrževanja pravega
nivoja sladkorja v krvi predstavlja velik napor in marsikatero neprespano
noč. Zato je takšen projekt osveščanja ljudi in predvsem tistih, ki imajo vpliv
na spremembe več kot dobrodošel.
Res je kar pravijo o sladkornih bolnikih, so na svoj pozitiven način prav
posebni ljudje. To lahko potrdiva tudi
za najino Nejo, saj je v vseh pogledih
pravi sladkorček.
Tudi ostali starši sladkorčkov se vsak
na svoj način spopadajo s to boleznijo.
Alisa in Rok Ferengja: K sreči večina
družin ne ve in prav je da ne, kakšno
je življenje s sladkorčkom. Skupaj preračunavamo količino živil, količino ogljikovih hidratov, glikemični indeks živil,
itd. V restavraciji prosimo za tehtanje porcije in smo nemalokrat deležni
čudnih pogledov, vendar samozavestno povemo, da smo sladkorčki.
Hčera ni sama v tem, ampak živimo
življenje, kakor da bi bili vsi sladkorčki
in jo podpiramo. Najbolj kar boli je, da
hčeri ne moreva dati odgovora, zakaj
se je to zgodilo ravno njej! Nihče si ne
predstavlja kakšen stres je to za vso
družino. Nihče si ne predstavlja, kaj
pomeni, če se mora otrok 15–20 x
na dan zbosti, da preveri in uravnava nivo sladkorja v krvi. Zdaj hčera
uporablja inzulinsko črpalko, vendar
marsikdo misli, da samo nekaj odtipkaš na to črpalko in je stvar rešena.
Nešteto noči imava neprespanih, ker
hčera presliši alarm, ki ji ga sporoča
črpalka ... Pokliče iz šole, včasih tudi
med poukom, ker naju potrebuje, rabi
potrditev... Na srečo nam šola stoji ob
strani, vse čestitke šoli, za podporo in
organizacijo ustrezne prehrane. Vse
šole bi morale biti take, naša šola OŠ
Škofljica je lahko vzor marsikateri drugi šoli ali vrtcu. Zdaj je naša punčka
že najstnica in ne želi odstopati. V šoli
jo občudujejo prav vsi, z ravnateljem
vred, kako ona to vse uspe, kako je
odgovorna in vse spelje.
Seveda se tudi kdaj “pregreši “ saj
je najstnica. Ji ne žugamo. V šoli je
super učenka in ocene ji ne delajo
nobenih težav. Meniva, da širša javnost ni dosti informirana o sladkorni

nejši pripomočki za nadzorovanje
te zahtevne in potencialno usodne
bolezni, s hojo opozoriti na pomen
gibanja in s tem na zdrav način življenja, večja podpora staršem sladkorčkov.
Vabimo vse, da se nam v projektu za
dober namen pridružite. Aktivno kot
udeleženci pohoda, dobrodelnega
koncerta, veseli pa bomo tudi medijskih objav, da dosežemo čim večji
krog ljudi. Nenazadnje je naš namen
ozaveščati ljudi o zdravem načinu življenja kamor zagotovo sodita zdrava
prehrana in vsakodnevno gibanje.
*Zbrana sredstva bodo namenjena
Društvu za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami in bodo strogo
namenska v korist in lažje življenje
malih sladkorčkov.*
Do sedaj so projekt podprli in napovedujejo aktivno udeležbo:
predsednik državnega zbora RS
Dejan Židan, ministrica MKGP Aleksandra Pivec, Vzgojno izobraževalni
zavod Frana Milčinskega Smlednik,
Čebelarsko društvo Antona Janše
Breznica, Čebelarska zveza Gorenjske, Gostišče Pri čebelici, Celjski
sejem, Nacionalni inštitut za javno
zdravje, Zveza paraplegikov Slovenije,
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zveza tabornikov Slovenije, Osnovna
šola Žirovnica, Društvo Šola zdravja,

Občine Žirovnica, Lukovica, Apače,
Ptuj, Divača, Radovljica, Ljubljana,
Dobrna, Šentilj, Komenda, Sv. Jurij v
Slov. goricah, Bohinj, …
Ob zaključku hoje 17. aprila ob 17.00
bo ČZS v šotoru pred čebelarskim
centrom Slovenije organizirala dobrodelni koncert. Za dobrodelni nastop so se že odzvali in bodo nastopili:
Marko Vozelj, Ana Dežman, Rok
Ferengja/Rok’n’Band,
ansambel
Šani Šeni, Danijel Popović, Kamniške
mažoretke, Humorist Denis Kregar Tone Serpentinšek, Policijski orkester,
Ansambel Poljanšek, Werner, Orleki,
Riya - Patricija Štifter, Miran Rudan
Manca Izmajlova, Godba Lukovica,
Ribič PEPE, Povezovalec dobrodelnega koncerta Klemen Bunderla,
Medijska partnerja radio AKTUAL in
VESELJAK!
*Pomagajmo po svojih zmožnostih in
naredimo korak zase in korak za sladkorčke*
Čebelarska zveza Slovenije, KO za
endokrinologijo,
Boštjan Noč, predsednik diabetes in
presnovne bolezni,
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.
Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami,
izr. prof. dr. Nataša Bratina
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bolezni. Hčera ima sladkorno bolezen
tipa 1, kar pomeni da je popolnoma
odvisna od stalnega dovajanja inzulina. Ljudem sporočava, da naj se
ustavijo na cesti, na igrišču, na avtobusni postaji ... naj ne hodijo mimo ...
naj pogledajo osebo, ki se je zgrudila
... da pogledajo zakaj se je zgrudila ...
niso vsi samo pod vplivom določenih
substanc ... morda boste pomagali
ravno sladkornemu bolniku, ker mu/
ji je padel sladkor v krvi pod minimum
in je zato izgubil/a zavest. S tem lahko rešite življenje! Zdravje nikakor ni
samoumevno!
Dobrodelno izobraževalno prireditev
bomo zaznamovali s skrbjo za lastno zdravje in gibanje, zato bomo 17.
aprila 2020 organizirali vseslovenski
pohod na sedež ČZS, s ciljem da skupaj stopimo korak po korak, po svojih zmožnostih zase in za dobrodelnost. Tudi predsednik ČZS si je zadal
zaobljubo, da bo v dobrodelni namen
za sladkorčke peš premagal razdaljo
od domače Žirovnice do Lukovice (58
km - cca 15 ur hoje). Na poti se mu
bodo pridružili številni podporniki
dobrodelne akcije. Od svojega doma
bosta peš proti ČZS šla tudi Nina (Celje, cca 50 km) in Aleš (Gabrje, cca 32
km). Isti dan ob 17.00 uri bo potekal
tudi dobrodelni koncert v organizaciji ČZS in Občine Lukovica z znanimi
slovenskimi glasbeniki.
Z izobraževalno noto želimo opozoriti javnost, predvsem pa pristojne in
odgovorne institucije, na problematiko, s katero se soočajo sladkorčki.
Poudariti želimo pomen in možnost
uživanja čebeljih pridelkov tudi pri
sladkorni bolezni in hkrati ozaveščati
o zdravem načinu življenja. Poleg tega
želimo s to akcijo tudi zbrati finančna sredstva za otroke s sladkorno
boleznijo, da bi jim omogočili nakup
drage UZ aparature za oceno stanja
ožilja, ki se redno rabi pri pregledih
sladkornih bolnikov. Novi aparata
bi zamenjali že zdavnaj iztrošenega
starega ter omogočili veliko hitrejše in
zanesljivejše preglede. Za kar moramo zbrati več kot 30.000 eur.
Poglavitni cilji dobrodelne akcije so:
pripraviti smernice za uporabo čebeljih pridelkov v prehrani diabetikov,
sporočilo vsem sladkorčkom, da
nam je mar zanje, ozavestiti javnost o
sladkorni bolezni, ozavestiti javnost o
pomenu zdravega načina prehranjevanja, opozoriti pristojne institucije, da
se vsem ljudem s sladkorno boleznijo omogočijo tehnološko najnapred-

Slavko Pulko, svojec stanovalke
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In zgodil se je dom v Muretincih
Na začetku je hudo, začuden si –
od kod, zakaj ... Pravzaprav sprva
sploh nisem vedel, da ima mama
demenco, saj je hodila sama k
zdravniku. Sem pa na podlagi
njenega obnašanja in izražanja vedel, da se nekaj dogaja. Šele ko
sem pregledal izvide, sem ugotovil, katera bolezen je.
Informacije sem zbiral preko interneta, veliko sem izvedel tudi od
mamine osebne zdravnice.
Težko je, saj gre za nekoga, ki ti
je blizu in s tabo živi. A važno je,
da se izobražuješ in zato veš, kako
pristopiti. Da mu pritrdiš, četudi
gre za čudne trditve, in mu dovoliš
lastna razmišljanja. Tako sorodniki
kot prijatelji so me v začetku obsojali, češ, saj ni dementna, kaj pa
govoriš. In res zgleda zelo čudno
– ko pride kdo na obisk, bolnik najraje odgovarja samo z da ali ne,
se smeji in dobro zgleda. Jaz, ki
sem z njo živel, sem vedel, da je
v resnici zelo drugače. Na primer:
praznovali smo rojstni dan sorodnika v gostilni, mamo smo posedli
med sestre, da je bila z njimi. Namerno sem jo pustil, da bi videli,
kako se bo znašla, a takoj se je
pokazala v kruto realni luči.
Šla si je iskat hrano, nato pa ni več
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vedela, kje sedi, kam naj se s hrano vrne.
Šla je na stranišče in se ni znala
vrniti.
Tako so tudi drugi spoznali, da
nisem izkrivljal dejstev o njej.
In potem se je zgodil Dom upokojencev v Muretincih.
Moram priznati, da gredo največje pohvale vsem, ki v domu zanjo
skrbijo, res so strokovni in prijazni
do varovancev.
Vse skupaj se je pričelo, ko je umrl
moj oče. Starša sta do takrat vse
dneve preživljala skupaj, bila sta
nerazdružljiva. Mama je bila zelo
prizadeta in rekel sem ji, da ji ni treba kuhati, naj se stanje malo popravi. To je bila zagotovo največja
napaka, ki sem jo naredil. Imela je
veliko časa in nobenih obveznosti.
Trajalo je mogoče eno leto, in ko
sem mamo želel spet spodbuditi h
kuhanju, je bila že čisto brez volje
in tega ni več hotela. Takrat so se
pričele težave.
Zdaj vem, da bi moral mamo takoj
po smrti očeta normalno zaposliti s hišnimi deli, omogočil bi ji več
druženja, da bi imela malo časa za
neprijetna razmišljanja in zapiranje
vase. Vsako dopoldne je bila namreč popolnoma sama in je počasi

propadala.
Mama je kljub bolezni in stanju,
v kakršnem je, sprejela vstop v
dom upokojencev, kjer je ob prijaznih zaposlenih tudi sama prijazna, vedno dobre volje, se smeji
in vsakič zahvaljuje. Zadnje čase
je še bolj nasmejana, ker je tukaj
res veliko druženja, tudi na raznih delavnicah ... Super je, ker je
zaposlena in nima časa razmišljati ‘o čudnih stvareh’. Tako mi je
sama povedala.

Tomaž Samec, svetovalec za varno hrarno pri JSSČ

S sodelovanjem in povezovanjem
partnerjev pri projektu »Kar sejemo, to žanjemo« smo v preteklih
letih združili prizadevanje za povečanje posejanosti ajde in sončnic
v našem prostoru. S tem pa tudi
prepoznavnost in uporabnost leteh v prehrani. Z aktivnostmi Čebelarske zveze Slovenije skupaj
s partnerji spodbujamo sajenje
medovitih rastlin, kar pomembno
prispevamo k ohranjanju narave
in razvoja čebel. S setvijo buč v
letošnjem letu želimo spodbuditi setev zanimive rastline, ki je
koristna tako za čebele in ostale
opraševalce. V jesenskem času,
ko pridelek dozori je široko uporaben tako za živali kot tudi za ljudi.
Buče in njihov izvor
Pri izkopavanju v Mehiki so arheologi odkrili najstarejša semena
buč, ki segajo v sedmo tisočletje pred našim štetjem. Iz Srednje
Amerike so jo Španci v 15. stoletju
pripeljali v Evropo. Sprva so bučo
sejali za okras. Z njihovo selekcijo
se je večala njihova uporabnost in
postala je vse pomembnejša krma
za domače živali, predvsem za
prašiče. V 19. stoletju se je razširilo
stiskanje olja iz semen buč. Danes
je tako buča uporabna za čebele
v času cvetenja (pomemben vir
cvetnega prahu in medičine), živali, ljudi in je kot lepa dekoracija v
jesensko-zimskem času za naše
prostore. V današnjem času je ta
rastlina cenjena, saj je vsestransko
uporabna.
Buče so rastline, ki niso težavne za
vzgojo. Le na začetku zahtevajo
nekaj oskrbe, saj imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom. V vrtu jim izberemo sončno
lego, tla pa globoko humusna.
Kako se pripraviti na setev buč
Hokaido?
V posamezne sadilne lončke sejemo konec meseca aprila in v začetku maja, po 1 do 2 semena na

lonček. Seme hitro kali in sadike
hitro rastejo. Presadimo jih na stalno mesto, ko poženejo prvi pravi
list. V sredini maja lahko sejemo
semena tudi direktno na gredo.
Vedeti moramo, da buče potrebujejo toplo zemljo, zato jih na stalna
mesta ne presadimo pred 15. majem, ko ni več nevarnosti za slano.
Slika: Hokaido buča.
Kadar na vrtu nimamo dovolj prostora za vzgojo buč lahko buče posadimo na rob vrta ali izkoristimo
kompostni kup. Izkoristimo lahko
buče tudi kot živo zastirko. Med
mladimi sadikami redno odstranjujemo pleveli, dokler rastlina ne
preraste in prekrije tal. Med rastjo
lahko pod buče položimo slamo,
da ostajajo tla vlažna, plodovi kasneje pa niso umazani.
Buče cvetijo, ko se dan krajša in
so odlična paša za čebele in ostale
opraševalce. V jesenskem času
plodovi dozorijo. Buče Hokaido
zrastejo do teže 3 kg in so okroglo-hruškaste oblike. Buče pobiramo skupaj s peclji, da ne poškodujemo plodov in tako se odlično
shranijo čez celo zimo. Najbolje je

da jih spravimo direktno iz vrta na
hodnike, stopnišča ali v zastekljene terase, kjer ni pretoplo. Buče
Hokaido so tako odlična hrana v
jesensko-zimskem času, ki popestrijo naše krožnike. Buče Hokaido
lahko tudi uporabimo za dekoracijo naših prostorov.
V okviru letošnjega projekta »Kar
sejemo, to žanjemo« bomo skupaj s partnerji Semenarna Ljubljana, d.o.o., Semina, d.o.o. in
kmetijskimi šolami posejali na njihove vrtove semena Hokaido buč.
Osrednji dogodek bo letos na
Biotehniški šoli Ptuj, na njihovem
posestvu v Turniščih, in sicer v
četrtek, 16. maja. Na tem dogodku boste spoznali tehnologijo
pridelave Hokaido buč in demonstracijo sajenja buč. Tako da ste
vabljeni na dogodek in spoznali
boste zanimivo medovito rastlino.
In za konec, ne pozabite na svoje
vrtove posejati Hokaido buče ter
zagotovite pašo čebelam in ostalim opraševalcem. V jeseni pa
boste uživali dobrote, ki se lahko
pripravijo iz buč Hokaido.
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Posadi Hokaido bučo za čebelo in
jeseni uživaj v kremni bučni juhi

Pustni utrip pred občino Gorišnica
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