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Javno glasilo GLAS-ilo Občine Šentilj je na podlagi 13. člena Zakona o medijih vpisano 
v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, pod zaporedno 
številko 448.
Število tiskanih izvodov: 3100
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Šentilj.
Glasilo je dostopno tudi na spletni strani Občine Šentilj: https://www.sentilj.si/
Oblikovanje in tisk: COLLEGIUM GRAPHICUM, d. o .o., Štepanjska cesta 11a, 1000 
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Fotografija za naslovnico: Občina Šentilj
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Oglasi niso lektorirani.
Mnenja in stališča posameznih avtorjev ne odražajo nujno tudi mnenja in stališč uredništva.
Rok za oddajo prispevkov za naslednje glasilo je: 22. 10. 2021

OBVESTILO IZ UREDNIŠTVA

Naslednja številka GLAS-ila izide meseca decembra 
2021.
Prispevke za naslednjo številko nam lahko pošljete do 
22. 10. 2021 na elektronski naslov: urednistvo@sentilj.
si ali andreja.ploj2007@gmail.com. 
Uredništvo si pridružuje pravico, da prispevke primerno 
priredi za tisk tako po obsegu kot vsebini glede na 
prostorske zmožnosti. Prispevkov z nezakonito, žaljivo, 
zavajajočo, sporno ali moralno neprimerno vsebino 
se ne objavlja.
Prosimo vas, da članke oddate v Wordovem doku-
mentu, slike pa oddajte posebej kot priponko v jpg 
formatu (ne v besedilu). Slike morajo biti zaradi kva-
litete vsaj 300 dpi ločljivosti. Besedilo in fotografije 
morajo biti opremljene z imenom avtorja. 
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Občina Šentilj

Ko sem pisal zadnji uvodnik Glas-ila v 
letu 2020, si niti v sanjah nisem mislil, 
da  lahko epidemija traja in traja. Za nas, 
občanke in občane, ki smo po naravi so-
cialna bitja, že zelo predolgo. 

Na Občini Šentilj smo se ves ta čas za-
vedali, da mora življenje teči naprej in 
da kljub upoštevanju omejitev, ki so 
povezana z epidemijo, ne smemo do-
pustiti, da bi trpela kakovost bivanja v 
naši lokalni skupnosti. Ponosen sem, da 
smo brez prevelike panike tudi v času 
najostrejših omejitev poskrbeli za kako-
vostno in celovito oskrbo.

Zavedam se, da bo kriza pustila globok 
pečat predvsem na socialnem in eko-
nomskem področju. Že v lanskem letu 
smo imeli velik izpad prihodkov občine 
(gre za približno 1 milijon EUR, če pa 
vključimo še EU sredstva pa za okoli 2,5 
milijona EUR). V letošnjem letu bomo 
zagotovo beležili od 1,4 do 1,8 milijona 
EUR primanjkljaja, v naslednjih letih pa 
bo verjetno izpad še povečan, tako bo  
s tem posledično tudi manj sredstev za 
ključne projekte, popravila in gradnje 
cest, druge infrastrukture, kanalizacije 
… A kljub vsemu smo lahko veseli, da  
smo skupaj s sodelavci realizirali lanski 
plan občinskega proračuna v celoti. Po 
mojih predvidevanjih  bo potrebno v 
drugi polovici leta obvezno narediti re-
balans občinskega proračuna. Z občin-
skimi sredstvi delamo skrajno racional-
no in marsikatero manjšo investicijo, za 
katero v preteklosti ni bilo težav, zdaj žal 
ne moremo omogočiti. 

Kljub vsem oviram, ki jih imamo, plan-
ske projekte izvajamo v celoti. Tako je 
v izvajanju projekt optičnega omrežja 
po celotni občini. Kmalu se bo začelo 
tudi priključevanje tako imenovanega 
sekundarnega  voda, ki bo omogočal 

ŽUPANOVA BESEDA

Kljub epidemiji ne smemo dopustiti, da 
bi trpela kakovost bivanja v naši lokalni 
skupnosti!

priključitev na  gospodinjstvo po želji 
lastnika. Nadaljujejo se dela na Maistrovi 
ulici, končno pa smo izbrali tudi nove-
ga koncesionarja za javno razsvetljavo. 
Imeli smo razpis za novo športno dvo-
rano. Gradnja le-te se bo pričela v pole-
tnih mesecih. Za kanalizacijsko omrežje 
na Velki je podpisana pogodba in vse 
pripravljeno za gradnjo. Pozabili nismo 
niti na LAS projekte, kjer smo trenutno v 
zaključni fazi projekta, Kaj nas uči Mura, 
na območju  Ceršaka.  

Kriza koronavirusa se nas je dotaknila 
in spremenila naš način razmišljanja in 
življenja. Šolarji in njihovi starši imajo za 
seboj še eno težko preizkušnjo, večina 
podjetnikov pa stoji na mestu in bi ta 
čas najraje pozabila. Sam v prihodnost 
zrem z optimizmom, vse se enkrat kon-
ča in tudi te krize, upam, bo kmalu ko-
nec. Kakor koli obrnemo, se bodo svet 

in z njim tudi naša življenja vrteli naprej 
in samo od nas je odvisno, v katero smer 
bomo šli. 

Vsem šolarjem in učiteljem želim prijet-
ne in varne počitnice.  Želim si, da jih 
preživite tam, kjer si boste nabrali novih 
moči in energije za svetlejšo prihodnost. 

Spoštovane občanke in občani, za vse, 
kar ste dobrega naredili v času epidemi-
je, se vam še enkrat iskreno zahvaljujem. 
Hvala za upoštevanje vseh občinskih in 
državnih ukrepov.

Ostanite zdravi in srečno.

Mag. Štefan Žvab,
župan Občine Šentilj
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Pride … vsako leto to poletje. Letos še to-
liko bolj željeno. To je obdobje, ko od nas 
pade teža bremen in obveznosti.

Že dobro leto nam življenje kroji epide-
mija. In še vedno ji ni videti konca. Neka-
terim se je življenje popolnoma obrnilo 
na glavo in tako pokazalo popolnoma 
drugo plat življenja v prihodnosti. 

V zadnjem času opažam zaradi nerazu-
mnih in vseh mogočih informacij, da kot 
družba in posameznik postajamo vedno 
bolj ranljivi, individualizirani in nepoveza-
ni. Občutki pripadnosti, solidarnosti, so-
odgovornosti se vedno bolj oddaljujejo. 
Z velikim upanjem si želim, da ne bo živ-
ljenje postalo samo en velik jaz in moje. 

Ni nujno, da je vedno vse samo slabo, 
čeprav gre za spremembe. Zato moramo 
spremembe obrniti sebi v prid in ne ško-
dovati drugim. Vsekakor bomo morali ve-
liko postoriti na tej novi poti, se prilagodi-
ti in na njej iskati pozitivne plati in smeri. 
Ni enotnih navodil v življenju, ki bi nam 
bila položena v zibelko in bi lahko po 
njih živeli. Živimo in se učimo od rojstva 
in nato celo življenje. Najprej od staršev, 
bližnjih, potem od vseh ljudi. Zato mora 
vsak sam oblikovati svoje življenje, mu 
dati svojo vsebino in jo nadgrajevati. Šele 
takrat bomo vsi srečni.

Žal smo tokrat bili omejeni s številom 
strani v tokratnem glasilu in kot urednica 
vam moram povedati, da ni lahko odpo-
vedati članek ali ga skrajšati. Ob tej prilož-
nosti bi vas želela opozoriti, da pošljete 

BESEDA UREDNICE

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

primerno dolg članek, to je največ ena 
stran s fotografijami. 

Vsak posameznik, ki se odloči napisati 
članek, pričakuje, da bo njegov članek 
objavljen, saj ga je prav s tem namenom 
napisal in v njega vložil veliko svojega 
truda in energije. Zato razumem vašo 
žalost in tudi jezo. Rečem lahko samo to, 
da si želim in upam, da bo naša naslednja 
številka takšna, kot si jo želite tako vi kot 
mi. Vendar do tega bomo prišli samo 
tako, da bomo vsi upoštevali pravila. 

Obrnilo se je še eno šolsko leto in naši 
otroci bodo kmalu odšli na zaslužene 

počitnice. To šolsko leto si bomo zapom-
nili po tem, da je imelo več »prvih šolskih 
dni«. Zaželimo jim, da se popolnoma 
odklopijo od šolske on-line rutine in naj 
zadihajo s polnimi pljuči na svežem zra-
ku. Življenje je zunaj, v naravi, med svoji-
mi sovrstniki. Upam, da se tega še zave-
damo. Tako mi kot naši otroci. 

Vse dobro vam želimo iz uredniškega od-
bora.

Andreja Ploj,
odgovorna urednica
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Sodobna športna dvorana v Šentilju je 
dolga leta bila zgolj želja, ki pa se bo zdaj 
končno tudi uresničila. Obstoječa telo-
vadnica  je za vse športnike in rekreativ-
ce, ki bi si jo želeli uporabljati, že zdavnaj 
postala pretesna. Z novo dvorano bomo 
tako lahko zadostili vsem njihovim po-
trebam, hkrati pa bomo pridobili tudi 
vrhunski prireditveni prostor. Ob tem 
velja omeniti, da smo v času projektira-
nja sodelovali tako s šentiljsko šolo kot s 
športnimi društvi, kar pomeni, da so bile 
upoštevane tudi njihove želje.

Večnamenska športna dvorana Šentilj 
bo postavljena med Kulturnim domom 
Vlada Pipana ter Osnovno šolo Rudolfa 
Maistra Šentilj, in sicer na prostoru, kjer 
se sedaj nahaja zunanji fitnes.

Dvorana bo namenjena za športne de-
javnosti osnovne šole, treninge profe-
sionalnih športnikov, treninge športnih 
klubov in društev, rekreativno uporabo 
in tekmovanja, prav tako pa tudi za prire-
ditve šole, društev in občine.

Dvorana zajema tri etaže s skupnimi po-
vršinami v velikosti 2.290,00 m2, ob tem 
so načrtovane še dodatne terase in nad-
streški velikosti 122,00 m2. 

V pritličju se bo nahajal glavni vhod z 
dvoranskim predprostorom, ki bo vklju-
čeval manjšo kavarno in garderobo, 
obenem pa bo služil tudi kot sprejemni 
prostor v primeru prireditev. V pritličju 
bo tudi dvoranski del, sodniška niša, šti-
ri garderobe, skupinske umivalnice (dve 

OBČINSKA UPRAVA POROČA

Uresničene sanje športnikov – predstavitev 
projekta – Večnamenska športna dvorana 
Šentilj

garderobi bosta skupaj koristili eno umi-
valnico), posebni prostori za pedagoge 
z garderobo, sanitarni sklop, skladiščni 
prostor za rekvizite ter stopnišče v prvo 
nadstropje z dvigalom.

Velikost dvoranskega dela bo primerna 
za igranje futsala (dvoranski nogomet), in 
sicer igralne površine 40 x 20 m, kjer se 
lahko igrajo evropska in svetovna prven-
stva ter liga prvakov. Na vsako stran igral-
ne površine je predviden tudi varnostni 
prostor minimalno 2 m, tako da bo sku-
pna velikost oz.  površina dvoranskega 
dela 44 x 24 m ter proste višine za igranje 
9,00 m. Dvoranski del bo možno pregra-
diti v tri enake dele, s čimer se zagotovi 
uporaba prečnih igrišč za treninge in re-
kreacijo – za odbojko, košarko, badmin-

ton, namizni tenis 
… V sodniški niši 
bo manjša plezalna 
stena za začetno 
plezanje.

V prvem nadstro-
pju sta predvideni 
še dve garderobi s 
skupno umivalni-
co. Načrtovani so 
še klubski prostor, 
sanitarni sklop, fi-

ksne ter izvlečne tribune in fitnes. Klub-
ski prostor bo med drugim namenjen 
za društvene sestanke, obenem pa bo 
služil tudi kot prostor za večnamensko 
rabo. Fiksne tribune so v treh vrstah, iz-
vlečne tribune pa v osmih vrstah. Fitnes 
je zasnovan kot posebna enota, saj se 
lahko uporablja povsem ločeno od pre-
ostalega dela dvorane, s svojim lastnim 
zunanjim vhodom, garderobami in sa-
nitarijami. Predvidena velikost fitnesa je 
100,00 m2.

V drugem nadstropju se nahaja ener-
getski prostor, ki bo namenjen za celotno 
tehniko objekta.

Okolica objekta se bo uredila delno s 
tlakovanjem na pohodnih površinah in 
asfaltom na parkirnih površinah. Uredila 
se bo nova tlakovana pot mimo dvorane 
do  Mladinske ulice do prehoda za pešce 
in bo ohranila povezavo med Maistrovo 
ulico in Mladinsko ulico. Ob dvorani bo 
postavljena tudi električna polnilnica za 
avtomobile in električna kolesa.

Dvorana bo grajena kot skoraj ničener-
gijska stavba v skladu z vsemi zahtevami 
EKO SKLADA, obenem pa se na strehi 
dvorane  načrtuje tudi gradnja sončne 
elektrarne. 
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Na robu naselja Selnica ob Muri je Obči-
na Šentilj na pobudo krajank in krajanov 
Selnice ob MurI pričela urejati športni 
park. V prvi fazi se je uredilo travnato 
igrišče za mali nogomet, dimenzij 38 m 
x 18 m (42 m x 22 m), v naslednjih fazah 
pa bomo dodali še igrišče za odbojko na 
mivki, dimenzij 24 m x 15 m in območje 
z otroškimi igrali. 

Izvedena  so bila zemeljska dela s sa-
nacijo temeljnih tal, kjer je predvidena 
travnata površina z drenažo. Zemljišče 
se je komunalno opremilo, saj se je iz-
vedla priključitev na elektro omrežje, 
na vodovodno omrežje in na kanali-
zacijsko omrežje. Uredila se je travnata 
površina za mali nogomet ter postavila 
zaščitna ograja, na samem kompleksu 
pa se je postavil pitnik za vodo. Za na-
men postavitve sklopa  kontejnerjev, ki 
je sestavljen iz sanitarnega kontejnerja 
(sanitarije, prha) in bivalnega kontej-
nerja (čajna kuhinja, klubski prostor 

SREBRNA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: 
Marija Janžek

Predlagatelj: 
Vladimir Maher – Nestrankarska lista ob-
čanov
Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da je Marija Jan-
žek dolgoletna predsednica Turističnega 
društva CER iz Ceršaka, ki je zelo aktivno 
in znano po marsikateri prireditvi. Vodi 
delovanje civilne iniciative v zvezi s kom-
postarno in s tem kaže veliko skrb za ži-
vljenjske razmere svojih sokrajanov. Kot 
predsednica Sveta krajevne skupnosti 
skrbi za razvoj vseh območij KS Ceršak. 
Gospa Marija Janžek si za vse navedeno 
zasluži SREBRNO PLAKETO OBČINE ŠEN-
TILJ.

SREBRNA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: 
Branko Plošnik

Predlagatelj:
Valentin Pohorec s podporo celotne-

Igrišče Selnica ob Muri že dobiva svojo 
končno podobo 

Občinska priznanja Občine Šentilj

za druženje), se je že uredila površina 
za postavitev le-teh. Uredilo se je tudi 
parkirišče v asfaltni izvedbi in zazeleni-
la okolica športnega parka.

V nadaljevanju gradnje se poleg posta-
vitve kontejnerjev z izvedbo nadstreška 

nad teraso načrtuje še izvedba nasled-
njih del:
- ureditev igrišča za odbojko na mivki,
- razsvetljava igrišča,
- ureditev otroškega igrišča – postavi-

tev igral,
- postavitev klopi. 

ga članstva Prostovoljnega gasilskega 
društva Velka
Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da se je Bran-
ko Plošnik že kot pionir vključil v gasilske 
vrste in je od leta 1968 aktivni operativni 
gasilec. Vodenje društva je prevzel leta 
2010. Aktiven je v organih Gasilske zve-
ze Slovenske gorice. Za svoje 46-letno 
delovanje v gasilstvu je prejel tudi gasil-
sko odlikovanje III. stopnje Gasilske zveze 
Slovenije. Gospod Branko Plošnik si za 
vse navedeno zasluži SREBRNO PLAKETO 
OBČINE ŠENTILJ.

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠEN-
TILJ: Valentina Ošlovnik

Predlagatelj:
Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj
Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da je Valentina 
Ošlovnik dolgoletna članica Prostovolj-
nega društva Sladki Vrh in namestni-
ca poveljnika tega društva. Za svoje 

požrtvovalno delo je prejela številna pri-
znanja. Kot poveljnica občinske Civilne 
zaščite je v preteklem letu vložila veliko 
truda v boju zoper epidemijo covid-19 in 
dobro koordinirala delo gasilskih društev. 
Še posebej se je izkazala pri organizaciji 
pomoči žrtvam potresa, ki je konec leta 
2020 prizadel sosednjo Hrvaško in us-
pešno izpeljala meddržavno dobrodelno 
akcijo. Gospa Valentina Ošlovnik si za vse 
navedeno zasluži BRONASTO PLAKETO 
OBČINE ŠENTILJ.

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: 
dr. Silvo Koder

Predlagatelj:
Lista župana Žvaba
Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da dr. Silvo Ko-
der svoje poklicno znanje s področja far-
macije s pomočjo učnega parka, ki ga 
je zasnoval in ima preko 160 zdravilnih 
rastlin, prenaša na svoje sokrajane. Kot ob-
činski svetnik predseduje Komisiji za soci-



7

Občina Šentilj

OBČINSKA UPRAVA POROČA

V preteklih letih se je izvedla prva faza kanalizacijskega omrežja Velka, to je izgra-
dnja ČISTILNE NAPRAVE. Z naslednjo fazo želimo, glede na razpoložljiva sredstva,  
z izgradnjo kanalizacije nadaljevati ter s tem omogočiti pričetek obratovanja čis-
tilne naprave. Tako  bomo pričeli z izgradnjo kanalov 1.0, 1.2, T 3.0 in črpališčem 
3 v skupni dolžini kanalov cca. 1 km. Trasa bo potekala od avtobusne postaje na 
Zgornji Velki do ČN v Žabji vasi. 

Vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bo obnovila tudi cesta – javna 
pot 893420 Žabja vas–Zg. Velka.

Župan Občine Šentilj mag. Štefan Žvab, 
ki se je aprilske čistilne akcije tudi sam 
aktivno udeležil, se je javno zahvalil 
vsem sodelujočim, ob tem pa zapisal:

»Iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili 
čistilne akcije. Zahvaljujem se tako po-
sameznikom kot tudi društvom. Posebna 
zahvala gre šentiljskim skavtom, ki so ce-
lotno zadevo organizacijsko zelo uspeš-
no izpeljali. Zavedam se, da s tovrstnimi 
akcijami problema z onesnaževanjem ne 
bomo rešili, a z ozaveščanjem in izobra-
ževanjem o pomembnosti čistega okolja 
lahko storimo veliko. Okolje, v katerem 
živimo, je samo eno, zato moramo na 
njega še kako paziti.« 

Kanalizacija Velka Županova zahvala 
za uspešno 
izpeljano čistilno 
akcijo

alo, zdravstvo in mladino, kjer v ospredje 
prihaja njegov socialni čut do ranljivih 
skupin občanov. Dejaven je na športnem 
in kulturnem področju. Dolga leta je član 
in predsednik mešanega pevskega zbora 
KUD Mejnik Šentilj. Dr. Silvo Koder si za vse 
našteto zasluži BRONASTO PLAKETO OB-
ČINE ŠENTILJ.

BRONASTA PLAKETA OBČINE ŠENTILJ: 
Franc Kitel

Predlagatelj: 
Športno in kulturno društvo Selnica ob 
Muri
Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da je Franc Kitel 

zelo aktiven na področju družbenega živ-
ljenja. Že vrsto let osrečuje ljudi z glasbo. Z 
glasbeno skupino so nastopali na več kot 
700 porokah in prireditvah. Kot predsednik 
Sindikata proizvodnje je v tovarni Paloma 
skrbel za dobro organiziranost dela. Je 
vodja kegljaške sekcije Ceršak, ki deluje v 
okviru društva upokojencev. Bil je tudi član 
odbora KS Ceršak. Gospod Franc Kitel si za 
vse našteto zasluži BRONASTO PLAKETO 
OBČINE ŠENTILJ.

SPOMINSKO PRIZNANJE OBČINE ŠEN-
TILJ: Franc Mihelič

Predlagatelj:
Ribiška družina Mura Paloma Sladki Vrh

Utemeljitev:
V utemeljitvi je zapisano, da je Franc Mihe-
lič izredno aktiven član ribiške družine, od 
leta 2020 pa tudi njen vodja. Veliko truda 
je namenil urejanju okolice ribnikov. V letu 
2014 je uspešno zaključil projekt obnove 
brežin ribnika ribiške družine. Je mentor 
mladim ribičem in ribiški čuvaj. Bil je gos-
podar ribiške družine in uspešen ribogojec. 
Septembra 2020 je kot idejni vodja zaključil 
obnovo gospodarskega poslopja pri ribi-
škem domu. Gospod Franc Mihelič si za 
vse našteto zasluži SPOMINSKO PRIZNANJE 
OBČINE ŠENTILJ.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno česti-
tamo.
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V preteklem mesecu ste na naslove 
objektov, ki ležijo izven območij aglo-
meracij, prejeli obvestila, da je potreb-
no do konca leta, 31. 12. 2021, urediti 
odvajanje komunalne vode skladno z 
Uredbo o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15, 76/17 in 81/19), ki jo je sprejela 
Vlada RS leta 2015, z zadnjo spremem-
bo leta 2019.

Aglomeracija je območje poselitve, kjer 
sta poseljenost ali izvajanje gospodar-
ske ali druge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komunalne 
odpadne vode v kanalizaciji in njeno 
odvajanje po kanalizaciji v komunalno 
čistilno napravo ali na končno mes-
to izpusta. Območja aglomeracije so 
določena  v skladu z Uredbo o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 
81/19). 

Območja izven aglomeracij – kako zagotoviti 
odvajanje komunalne odpadne vode

Ker so se začele pojavljati neresnične 
informacije, podajamo dodatno obra-
zložitev:

Uredba o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode določa obveznosti 
lastnikov objektov na območju izven 
meja aglomeracij oziroma na ob-
močjih, ki niso opremljena z javno 
kanalizacijo in opremljanje z javno 
kanalizacijo tudi ni predpisano. La-
stniki objektov morajo zagotoviti:
– odvajanje v javno kanalizacijo sosed-

nje aglomeracije, če je dolžina kana-
lizacijskega priključka manjša od 100 
m in pri tem ne nastanejo nesoraz-
merno visoki stroški glede na koristi 
za okolje,

– čiščenje komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako 
da parametri onesnaženosti ne pre-
segajo mejnih vrednosti iz Uredbe 

o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, predpisane pri pri-
mernem čiščenju, če gre za malo 
komunalno čistilno napravo, ki ni 
tipska mala komunalna čistilna na-
prava,  

– čiščenje komunalne odpadne vode 
v tipski mali komunalni čistilni nap-
ravi, za katero je iz izjave o lastnostih 
razvidno, da učinek čiščenja dosega 
80 % glede na parameter KPK,

– v izjemnih primerih, če so izpolnjeni 
predpisani pogoji, pa je rešitev lahko 
tudi nepretočna greznica.

Za lastnike obstoječih objektov, za ka-
tere je bilo izdano gradbeno dovoljenje 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, pred 14. decembrom 2002 
ali so bili v uporabi pred tem dnem 
na območju, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo in opremljanje z javno ka-
nalizacijo tudi ni predpisano, so z Ured-

Ljudje smo družabna bitja, ustvarjena, 
da živimo drug za drugega. Potrebuje-
mo bližino, potrebujemo pogovor, ne-
koga, na katerega se lahko zanesemo, 
potrebujemo varnost … Naše misli in 
naša duša sta pomembni del celote in 
če so misli prazne, če je duša osamlje-
na, nastopijo bolezni, težave ... In kako 
sploh polnimo baterije življenja? Prav 
gotovo vsak na svoj način; eni s po-
tovanji, drugi samo s poležavanjem s 
knjigo v roki ali brez, večina pa rada 
obišče kakšen koncert, gledališko ali 
lutkovno predstavo, opero, balet, kino, 
likovno razstavo, stopi v muzej ali se 
udeleži kakšne druge prireditve, za ka-
tero se je potrudilo domače društvo ...

Zaradi epidemije covid-19 so se kul-
turni sporedi izpraznili, prepoved jav-
nega zbiranja pa je različne umetno-
stne ustanove pahnila v negotovost. 
Sedeži v gledaliških dvoranah in kinih 

Leto katastrofe za kulturnike in društva
so samevali, vrata knjigarn in knjižnic 
so bila zaklenjena. V negotovosti so 
ostala tudi društva, saj je bilo njihovo 
polno delovanje prav tako onemogo-
čeno.

Vsi se zavedamo, da so računalniški 
zasloni letos postali več kot le naše 
okno v svet. Bolje to, kot pa čisto nič, 
smo si rekli. Po Zoom-u in drugih apli-
kacijah se veliko pogovarjamo, veliko 
snujemo, načrtujemo, čeprav posta-
ja vse bolj očitno, da vsega, sploh pa 
kulture, ni mogoče preseliti v virtualni 
svet, ker ne deluje; kino je kino, igralec 
je na resničnem odru resnični človek, 
glasba je dejansko živa brez prenosa ...

Prav tako je potrebno zadostiti predpi-
som ob sproščanju ukrepov in trenu-
tno dovoljenim protokolom poseda-
nja na javnih kulturnih prireditvah in 
odstraniti večino vrst, ostane jih lahko 

le okrog dvajset odstotkov. Hkrati mo-
rajo tudi tiste vrste, ki so »preživele«, 
biti varnostno prerešetane z dvema 
praznima sedežema med posamezni-
mi gledalci oziroma člani skupnega 
gospodinjstva. Rezultat? Omejeno 
število gledalcev v varnostni razdalji, 
kar pa, roko na srce, zgleda prav sme-
šno.

Lansko leto smo polni optimizma zrli 
v prihodnost in vsak teden čakali, kaj 
nam prinašajo nove omejitve. Da bo 
trajalo tako dolgo, si nekako nismo 
predstavljali, zato prav gotovo drži kot 
pribito: čeprav na spletu obstaja 
veliko možnosti ogledov, kultur-
nih dogodkov v živo ne želimo za-
menjati s spletnimi prenosi.

Lidija Šarić,
podžupanja Občine Šentilj
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Območja izven aglomeracij – kako zagotoviti 
odvajanje komunalne odpadne vode

bo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode določeni naslednji pre-
hodni roki za prilagoditev odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode 
predpisanim zahtevam:
– najpozneje ob prvi rekonstrukciji 

objekta od uveljavitve te uredbe, če 
je obstoječa ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode 
skladna s predpisi, ki so veljali v času 
gradnje, 

– najpozneje do 31. decembra 
2021, če se komunalna odpadna 
voda odvaja v okolje brez kakršnega 
koli čiščenja oziroma obstoječa ure-
ditev odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode ni skladna s pred-
pisi, ki so veljali v času gradnje, 

– najpozneje do roka, določenega 
v pravnomočnem okoljevarstve-
nem dovoljenju za obratovanje 
naprave, če gre za industrijsko stav-
bo na območju naprave in 

– najpozneje do 31. decembra 
2021, če gre za industrijsko stav-
bo na območju naprave, za katero 
okoljevarstveno dovoljenje še ni iz-
dano, pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja ni predpisana ali v prav-
nomočnem okoljevarstvenem dovo-
ljenju za obratovanje naprave rok ni 
predpisan.

Za lastnike obstoječih objektov v ag-
lomeraciji, ki še ni opremljena z javno 
kanalizacijo, so z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju določeni prehodni roki za pri-
ključitev na javno kanalizacijsko omrež-
je, in sicer najpozneje šest mesecev po 
začetku obratovanja komunalne čistilne 
naprave, ki zaključuje to javno kanaliza-
cijsko omrežje, ali najpozneje šest me-
secev po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja za javno kanalizacijsko omrežje, 
če je to javno kanalizacijsko omrežje 
priključeno na komunalno čistilno na-
pravo. Do navedenih rokov lahko la-
stniki obstoječih objektov za čiščenje 
komunalne odpadne vode uporabljajo 
obstoječe pretočne greznice ali komu-
nalno odpadno vodo zbirajo v obstoječi 
nepretočni greznici.

Občina Šentilj je tudi v letošnjem letu 
objavila JAVNI RAZPIS za dodelitev 
proračunskih sredstev za postavitev 
malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Šentilj za leto 2021. Predmet 
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
sredstev v obliki subvencij za izgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav v ve-
likosti do 50 PE. Maksimalna višina sofi-
nanciranja upravičenih stroškov MKČN 
znaša:
– do 60 % upravičenih stroškov oziroma 

največ do 1.300,00 EUR za en stano-
vanjski objekt za postavitev male ko-
munalne čistilne naprave do 10 PE,

– do 50 % upravičenih stroškov oziroma 
največ do 1.300,00 EUR za vsak stano-
vanjski objekt za postavitev male ko-
munalne čistilne naprave od 11 do 25 
PE,

– do 40 % upravičenih stroškov oziroma 
največ do 1.300,00 EUR za vsak stano-
vanjski objekt za postavitev male ko-
munalne čistilne naprave od 26 do 50 
PE.

V primeru izgradnje skupne MKČN je 
upravičenec upravičen do dodatnega 
sofinanciranja v višini 200,00 EUR na 
vsak stanovanjski objekt, ki se priključi na 
skupno MKČN.

Rok za oddajo vloge je najkasneje 
do vključno 15. 10. 2021 do 12. ure 
ne glede na način prispetja oz. do 
porabe sredstev. 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pridobite v času uradnih ur na 
tel. št. 02 650 62 00 ali po e-pošti obci-
na@sentilj.si. 
 
Celoten seznam objektov na območju 
celotne Občine Šentilj, ki ležijo izven 
območij meja aglomeraciji, je objavljen 
tudi na spletni strani www.sentilj.si. 

V primeru, da imate za vaš objekt 
že urejeno odvajanje v skladu z 
Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), 
torej urejeno MKČN oz. nepretoč-
no greznico, je to obvestilo za vas 
brezpredmetno. 

Obvestilo je bilo poslano na podlagi 
evidenc o plačnikih komunalnih stori-
tev, ki jih vodi koncesionar Nigrad, d. d. 
Za morebitne napake pri naslovnikih se 
vam že vnaprej opravičujemo. 

Grafični prikaz območij izven aglomeracij 
najdete na spletni strani Občine Šentilj.

Slovenska bakla, projekt Olim-
pijskega komiteja Slovenije, je 
na pot krenila 3. maja v Bovcu, 
svojo pot pa bo končala na Rav-
nah na Koroškem 23. julija, ko se 
bodo v japonski prestolnici za-
čele olimpijske igre. Slovenska 
bakla se bo v naši občini usta-
vila 5. julija, in sicer v Sladkem 
Vrhu. Bakla nosi sporočila olim-
pijskih idealov, obiskala bo vseh 
212 slovenskih občin, nosilo pa 
jo bo več kot 5000 tekačev. 
Prireditev bo potekala v skladu 
z navodili Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje. Vse informa-
cije najdete na www.facebook.
com/obcina.sentilj.uradna.

Slovenska bakla bo pred 
olimpijado obiskala tudi 
našo občino
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Kolesarske povezave na območju ORP 
Slovenske gorice: Lenart–Sveta Ana–Trate
Kolesarska povezava se navezuje na 
mestno središče Lenart z urejeno ce-
lostno prometno strategijo. Tako je za-
četek kolesarske povezave v mestnem 
naselju Lenart in poteka zvezno iz tega 
naselja ter povezuje središče regional-
nega oz. lokalnega pomena z zaledjem. 
Zaledno naselje v primeru omenjene 
povezave so Sv. Ana v Slovenskih go-
ricah, Zgornja Ščavnica in naselje Trate 
(Občina Šentilj) do mejnega prehoda z 
Republiko Avstrijo. 

Projekt obsega dela v 
javno korist – izgradnjo 
površin za promet kole-
sarjev na in ob regional-
nih cestah in na ali ob 
občinskih cestah.

Na Občino Šentilj se na-
vezuje povezava z ozna-
ko 11:  KOLESARSKA 
TRASA 11: Sveta Ana–
Trate (most na Muri)

Načrtovana trasa pote-
ka od naselja križišča regionalnih cest 
R2-433/1288 in R3-730/4105 do mosta 
na Muri (naselje Trate). Predstavlja od-
sek državne kolesarske mreže z oznako 
R-32 (Trate–Lenart–Ptuj).
Predvidena kolesarska povezava po-
teka deloma po ravnem območju, 
deloma pa po gričevnatem območju 
vzdolž regionalnih cest R2-433/1288, 
R3-433/1289. Začetek trase (omenje-
no križišče) se naveže na že obstoječo 
kolesarsko stezo (povezava oznaka 9 – 
odsek 6).  
Projekt obsega dela v javno korist – iz-
gradnjo površin za promet kolesarjev 
na in ob regionalni cesti R2-433/1288 
in R2-433/1289, kjer se priključi na ko-
lesarske površine predvidene na oz. ob 

regionalni cesti R2-438/1307 (Trate–
Gornja Radgona) v dolžini 6.792,18 m.

Površine za promet kolesarjev potekajo v 
celoti izven naselij z uporabo:
- kolesarskih stez na pločniku 
- kolesarskih poti, ki potekajo najmanj 

1,50 m od roba obstoječega vozišča
- z uporabo sistema Sharrow na 

utesnjenih območjih oz. tam, kjer ni 
mogoče uporabiti kolesarskih stez oz. 
poti. 

Povezava z oznako 11 je projektno 
razdeljena na dve občini, od tega poteka 
po:
OBČINI SVETA ANA:  1298,11 m 
OBČINI ŠENTILJ:    5494,08 m

V skladu s pobudo župana mag. Šte-
fana Žvaba je septembra 2019 Občin-
ski svet Občine Šentilj sprejel Odlok o 
ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Šentilj, d. o. o. (MUV 19/2919), s čimer je 
bila podana pravna podlaga, da je de-
cembra istega leta Občina Šentilj, kot 
edini družbenik, podjetje ustanovila. 

Temeljno poslanstvo JP Komunala 
Šentilj je izvajanje kvalitetnih storitev 
lokalnih gospodarskih javnih služb v 
skladu s sprejetim odlokom in veljav-
nimi predpisi z namenom ustvarjanja 
dodane vrednosti v korist lastnika in 

Javno podjetje Komunala Šentilj
poslovanje na stroškovno učinkovit 
način. V okviru pristojnosti, razpoložlji-
vih tehničnih in kadrovskih virov ter fi-
nančnih zmožnosti se trudimo izpolniti 
pričakovanja ustanoviteljice oz. lastni-
ka, lokalne skupnosti, in vseh občank 
in občanov. S pretehtanimi odločitva-
mi in usklajenim delovanjem želimo v 
konkurenčnem okolju postati zaupanja 
vreden partner. Z inovativnim razmišlja-
njem, razvojem kompetenc zaposlenih 
in tehnično opremljenostjo bomo ob 
podpori lastnika ustvarili pogoje za širje-
nje dejavnosti in organsko rast podjetja. 
Namen in cilji lastnika in odločevalcev 

so legitimni in jasni, kar je dobra popot-
nica za uspešno delovanje.

Upravljanje Javnega podjetja Komuna-
la Šentilj, d. o. o. je urejeno po dvotir-
nem sistemu, kjer direktor za svoje delo 
in vodenje organizacije odgovarja Nad-
zornemu svetu. Direktor zastopa delo-
dajalca v okviru podeljenih pooblastil 
in pristojnosti s polno odgovornostjo. 
Pooblastila, pristojnosti in odgovorno-
sti direktorja organizacije so določena 
v opisih delovnih mest v aktu o usta-
novitvi (Odlok Občine Šentilj) in indivi-
dualni pogodbi o zaposlitvi. Pristojno-

OBČINSKA UPRAVA POROČA
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sti skupščine družbe izvršuje Občinski 
svet Občine Šentilj.

Po izteku pogodbe o poslovodenju z 
vršilcem dolžnosti se je 1. maja 2020 
zaposlil direktor podjetja. V juniju smo 
v operativi zaposlili dva sodelavca in 
pričeli z izvajanjem del. V septembru 
se nam je v operativi pridružil tretji 
sodelavec, ki je dopolnil predvideno 
strukturo potrebnih izvajalcev v prvem 
letu. Iz izhodiščnih smo svoje kompe-
tence skozi izvedene projekte razširili 
na področje sanacije in rekonstrukci-
je velikih čistilnih naprav, tlakovanje 
javnih površin, vrtnih in gozdarskih 
dejavnosti ter v manjšem obsegu tudi 
zimske službe. Ob tem posedujemo 
izkušnje s področja kamnoseštva, ele-
ktrotehniške, strojne in lesarske stroke. 
V skladu z bistveno povečanim obse-
gom del smo aprila 2021 zaposlili tri 
nove sodelavce, enega v administraciji 
in dva v operativi. Povprečna starostna 
struktura je 40 let, s čimer v povprečju 
razpolagamo s 25 leti delovnih izkušenj 
na enakih ali podobnih delovnih mes-
tih. Strokovnost in izkušnje zaposlenih 
predstavljajo dobro jedro in zanesljivo 
podlago za strokovno izvedbo stori-
tev, širitev obsega poslovanja in nove 
projekte. Delujemo v duhu pozitivne 
energije. Zaposleni so temelj podjetja. 
Brez konstruktivnega odnosa sodelav-
cev do dela in organizacije so kapital 
in tehnična sredstva pasivna materija. 
Ob vseh znanih managerskih metodah 
stavimo na dober odnos do dela, sode-
lavcev, podjetja in strank. V ospredju 

je razumevanje službe in odgovorno-
sti, poenotenje individualne percep-
cije s poslanstvom ter cilji podjetja. Z 
zaposlenimi vzdržujemo dialog par-
tnerstva ob istočasnem razumevanju 
pristojnosti in odgovornosti, s čimer 
gradimo pripadnost in lojalnost. 

Naše prvo poslovno leto je bilo vse prej 
kot enostavno. Temeljne prvine podje-
tja so se sicer pričakovano gradile na 
novo, a v povsem nepričakovanih oko-
liščinah, ki jih je povzročila zdravstve-
na kriza. Poslovanje smo vzpostavljali 
sredi prvega vala epidemije. Omejitve 
so bile resna ovira marsikaterim ak-
tivnostim, ki bi se sicer speljale eno-
stavneje in hitreje, a smo kljub temu v 
najkrajšem možnem času uspeli vzpo-
staviti vse ključne pogoje za pričetek 
obratovanja. S pripravo in sprejemom 
obveznih aktov, razpisov, prvimi zapo-
slitvami operativnih sodelavcev, naba-
vo ključne delovne opreme in podpi-
som prvega sporazuma o vzdrževanju 
javnih poti z Občino Šentilj štejemo  

22. 6. 2020 uradni začetek obratovanja 
JP Komunale Šentilj. Posedovali smo 
osnovni kapital, ključno delovno opre-
mo, poslovne prostore, entuziazem in 
motivacijo ter podporo ustanoviteljice.

Ob izvajanju prve obvezne gospodarske 
javne službe (OGJS), vzdrževanju javnih 
poti in pripadajoče infrastrukture smo 
osredotočeni na prevzem vseh storitev, 
ki so v interesu ustanoviteljice. V letu 
2021 smo tako usmerjeni na izvajanje 
druge obvezne gospodarske javne služ-
be – vzdrževanje zelenih javnih površin, 
parkov, rekreacijskih področij in igrišč. 
Ob tem se skladno s kadrovsko zasedbo 
in tehnično opremljenostjo zavzemamo 
za pridobitev vseh manjših projektov, 
ki jih načrtuje Občina Šentilj. Strateški 
cilj družbe v kratkoročnem obdobju je 
vstop na področje komunalnih dejav-
nosti, manj zahtevnih nizkih gradenj in 
hortikulture.

Prvo leto poslovanja je bilo glede na 
vse okoliščine zahtevno, a kljub temu, z 

OBČINSKA UPRAVA POROČA
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minimalnim izkupičkom, uspešno. Pot-
rebno je poudariti, da nismo v ničemer 
privilegirani. Storitve, ki so nam zaupa-
ne, moramo opraviti kvalitetno in po 
nižji ceni, kot najugodnejši ponudnik, 
s čimer sicer opravičujemo svoj obstoj, 
a je z vidika finančnega učinka ves čas 
hoja po robu. Minulo leto lahko opiše-
mo z eno samo besedo – NOVO. Nova 
je bila vzpostavitev celotne administra-
cije poslovanja, organizacije, projektov 
in dela. Ob tem smo se kot celoten svet 
znašli v novih in nepredvidljivih oko-
liščinah epidemije. Prvo poslovno leto 
smo ob upoštevanju ukrepov uspeli 
prebroditi brez okužb, vendar moramo 
ob snovanju tega prispevka zapisati, da 
je virus vdrl tudi v naš »mehurček«, kar 

nas je domala ustavilo. Kako zelo smo 
ob svoji majhnosti na tak dogodek ob-
čutljivi, je ob predvidevanjih pokazal 
tudi poslovni rezultat v januarju 2021.

V skladu z načrti smo v začetku nove-
ga poslovnega leta z ustanoviteljico 
podpisali tri ključne sporazume na 
področju izvajanja gospodarske javne 
službe. Ob vzdrževanju javnih poti in 
pripadajoče infrastrukture ter zimske 
službe smo tako prevzeli vzdrževanje 
pokopališča Zgornja Velka in košnjo na 
pretežnem območju Občine Šentilj. Ob 
tem nam je bil zaupan projekt, Kaj nas 
uči Mura, z izgradnjo turistične poti in 
pripadajoče infrastrukture pri stražnici 
Ceršak, pravkar pa tečejo aktivnosti za 

pridobitev projekta izgradnje nove ce-
stne povezave v naselju Ceršak (Polh-
nice) med javnimi potmi. Na področju 
tržnih dejavnosti smo v dobrem mese-
cu realizirali devet manjših naročil za-
sebnih strank.

Smo malo podjetje z velikim poten-
cialom. Pred nami so veliki izzivi, ob 
katerih bomo potrebovali iskreno in 
konstruktivno sodelovanje vseh delež-
nikov, pri čemer je ključnega pomena 
odnos z ustanoviteljico. Z njeno po-
močjo vzpostavljamo stabilno poslo-
vanje, dobro in varno delovno okolje, 
socialno varnost zaposlenih ter pogoje 
za nadaljnjo rast.

Pred tridesetimi leti je nastala samo-
stojna država Slovenija, Republika Slo-
venija. 25. junija 1991 je takratna slo-
venska skupščina sprejela Deklaracijo 
o neodvisnosti Slovenije in Temeljno 
ustavno listino o samostojnosti in ne-
odvisnosti Slovenije. Še isti dan sta bila 
oba dokumenta objavljena v Uradnem 
listu, slovesno razglašena pa nasled-
nji dan, 26. junija, na Trgu republike v 
Ljubljani. Na tej slovesnosti je takratni 
predsednik slovenskega predsedstva 
g. Milan Kučan ob koncu govora pove-

25. junij – rojstni dan samostojne Slovenije
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Foto: Vasja Šabeder, osebni arhiv

dal znamenite besede: »Danes so do-
voljene sanje, jutri je nov dan.«

25. junij je postal eden najpomembnej-
ših državnih praznikov – dan držav-
nosti. Tega dne, leta 1991, je Slovenija 
postala samostojna in neodvisna drža-
va, vendar zgodba o samostojnosti še 
zdaleč ni bila zaključena. Jugoslovan-
ska oblast namreč slovenske samostoj-
nosti ni priznala. Še več, samostojnost 
je želela zatreti na silo, zato je poslala 
nad slovensko osamosvojitev takratno 

jugoslovansko armado iz vojašnic v 
Sloveniji in Hrvaški z nalogo, da zapre 
slovenske meje in Slovenijo prisili k 
spoštovanju jugoslovanske oblasti. Za-
čela se je desetdnevna vojna za Slove-
nijo. To je bil prvi vojaški spopad v Evro-
pi po drugi svetovni vojni, v katerem 
sta slovenski Teritorialna obramba in 
Milica uspeli ob pomoči civilnih struk-
tur ustaviti več oklepnih in drugih enot 
jugoslovanske armade ter ponovno za-
sesti tiste mejne prehode, ki so bili ne-
kaj dni v rokah jugoslovanske vojske. Ta 
se je umaknila nazaj v vojašnice in čez 
nekaj časa zapustila ozemlje Slovenije.

Tudi na območju Občine Šentilj so 
potekali spopadi med jugoslovansko 
vojsko in enotami Teritorialne obram-
be in Milice. V nadzor teritorija so bili 
vključeni tudi lovci. Tankovska kolona, 
ki je krenila iz Maribora 27. junija na 
pomoč graničarskim enotam v Šentilju 
in Ceršaku, ki so bile okrepljene s četo 
motoriziranega bataljona iz Maribora, 
je bila 28. junija dokončno ustavljena 
v Štrihovcu, naslednjega dne pa se je 
predala Teritorialni obrambi in Milici. 
Zaplenjeno orožje in tanki so odločil-
no pripomogli, da so bile enote jugo-
slovanske vojske v Šentilju in Ceršaku 
premagane in se 2. in 3. julija predale. 
Svoje naloge, da zavzamejo mejni pre-
hod Šentilj, niso opravile kljub pomo-
či letal vojaškega letalstva. Predala pa 
se je tudi blokirana posadka stražnice 
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Z boleznijo rak se ukvarja veda onkologija 
– veda o novotvorbah – tumorjih. V veteri-
narski medicini je zdravljenje hišnih živali, 
obolelih za rakom, v zadnjih desetletjih 
neverjetno napredovalo in onkologija je 
ena najhitreje razvijajočih se znanstvenih 
vej v veterini, ki tudi pri nas v zadnjih le-
tih dela velike korake naprej in tako lahko 
nudimo terapije na najvišjem nivoju. Višji 
nivo znanja, boljša opremljenost z diagno-
stičnimi aparati  in večja ozaveščenost la-
stnikov hišnih živali sta pripeljala do tega, 
da živali z novotvorbami načrtno zdra-
vimo in ne samo tako, kot se je to delalo 
včasih – bomo odrezali in bo, kar bo.

V Veterinarski kliniki Pesnica že več kot 
15 let načrtno in celostno zdravimo rak 
pri hišnih živalih in smo tako orali ledino 
na tem področju v našem delu Sloveni-

Bolezen rak pri hišnih živalih
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Podkožni tumor pri psu

Foto: Janko Rath

jugoslovanske vojske v Sladkem Vrhu 
ter 49 zveznih miličnikov, ki so bili pre-
peljani s helikopterji v Ceršak z nalogo, 
da prevzamejo mejno kontrolo na mej-
nem prehodu v Šentilju. Ta mejni pre-
hod je bil v bivši državi največji, zato je 
bil zelo pomemben za obe strani v tem 
spopadu. Ves čas spopada je bil pod 
nadzorom slovenske milice.

Vojna za Slovenijo je bila končana. 
Spomini nanjo pa ostajajo. Pripadniki 
Teritorialne obrambe in Milice so se ob 
podpori občanov in različnih institucij 

borili z vsem srcem. Podprti so bili z 
zavedanjem, da velika večina državlja-
nov Slovenije podpira osamosvojitev 
in odpor proti večkrat močnejšemu 
nasprotniku v vlogi jugoslovanske 
vojske. Obstajalo pa je tudi zavedanje, 
da je politično vodstvo Slovenije eno-
tno. Razvijati se je začela država in dr-
žavne institucije.

Nastala je nova država. Lahko bi rekli, 
da se je rodila. Slovenci smo z ustano-
vitvijo samostojne in neodvisne države 
postali državotvorni narod. Včasih smo 

slišali govornike na kakšnih prireditvah, 
da so se nam uresničile stoletne sanje. 
G. Kučan je v govoru povedal tudi to, 
da dobi človek z rojstvom pravico do 
sanj, z delom pa pravico, da zbližuje 
življenje in sanje. 

Trideset let imamo svojo državo. To ni 
dolgo obdobje. Ne moremo se ponaša-
ti z dolgo tradicijo, kot to lahko počne-
jo mnogi narodi. Ponašamo pa se lah-
ko s tem, da nam je v nekem obdobju 
državo uspelo dobiti. Ali smo z našo 
državo zadovoljni ali ne, je vprašanje 
za kakšno drugo priliko. Tokrat morda 
samo – lahko bi bila boljša. 

25. junija bomo praznovali dan dr-
žavnosti v spomin na dogodke izpred 
tridesetih let. Na tiste dogodke smo 
lahko upravičeno ponosni vsi, politiki, 
delavci, podjetniki, kulturniki, teritori-
alci, miličniki, novinarji in še bi lahko 
našteval – enostavno prebivalci Slove-
nije. Zato praznujmo ta dan z veseljem 
in željo po napredku. Imamo državo, 
kakršna koli je, je naša. 

Spoštovane občanke in občani, ob 
državnem prazniku vam iskreno 
čestitam.

Mag. Vladimir Maher,
podžupan
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je.  Hitra postavitev diagnoze, pravočasna 
in pravilna terapija so temelji za uspešno 
zdravljenje raka, zato je tu odločilno hitro 
reagiranje lastnika na spremembe, mi pa 
potem poskrbimo za ostalo. Ne smemo 
pa pozabiti, da je lahko zdravljenje raka 
zaradi uporabe sofisticirane tehnologije in 
zahtevnih diagnostičnih metod finančno 
precej zahtevno za lastnike, ampak tudi tu 
obstaja rešitev. V zadnjih letih zavarovalni-
ce ponujajo vrsto zavarovanj za hišne živa-
li, zato priporočamo lastnikom, da o tem 
začnejo razmišljati že, ko nabavijo mladič-
ka in se v prihodnosti izognejo nepotreb-
nim visokim izdatkom.  

Tumor ali oteklina je izraz, ki se v medi-
cini uporablja za opisovanje novotvorb. 
Rak pa je bolezen, pri kateri prihaja do 
nastanka novotvorb. Ločimo nenevarne 
– benigne tumorje in nevarne oziroma 
maligne tumorje. 
Sam nastanek tumorja povzročijo on-
kogeni, to so spremenjeni geni, ki imajo 
sposobnost, da vplivajo na telesne celice 
tako, da nastanejo tumorske celice, ki iz-
zovejo rast tumorja. Vzrokov za nastanek 

onkogenov in tako tumorjev je zelo veliko 
in se precej razlikujejo. Poznamo viruse 
in parazite, ki zmorejo sprožiti nastanek 
tumorjev, lahko pa so to razne kemikalije 
ali različni fizikalni vzroki, kot so škodljivo 
sevanje, dolgotrajno mehansko draže-
nje …  Na žalost pa se je z leti raziskav 
pokazalo tudi, da so določene živali tudi 
genetsko bolj podvržene določenim ti-
pom tumorjev, kot imajo na primer velike 
pasme psov večjo možnost zbolevanja 
za kostnim rakom osteosarkomom ali pa 
bernski planšarji za maligno histiocitozo, 
boksarji za kožnim tumorjem mastocito-
mom …  Na srečo to ne pomeni, da bodo 
zboleli vsi psi te pasme, so pa seveda vsi 
bolj ogroženi.  

Pogostost tumorjev pri hišnih živalih je 
podobna kot pri ljudeh, kar v številkah po-
meni približno 200–300 obolelih za rakom 
na 100.000 živali v vzorcu. V okolju, kjer je 
pojavnost tumorjev pri živalih zelo visoka, 
je lahko to tudi znamenje nezdravega – 
onesnaženega okolja, lahko kot posledica 
pretirane uporabe insekticidov, herbici-
dov, škodljivega sevanja ... navadno pa je 

tako okolje neugodno tudi za ljudi. Pri tem 
pa se na srečo podobnost med živalmi in 
ljudmi neha, saj povzročitelji tumorjev pri 
živalih ne povzročajo onkoloških bolezni 
pri ljudeh in obratno, pa tudi prenašajo se 
ne na njih.

Rak ima dva različna načina, kako ško-
duje organizmu. Prva pot je neposre-
dni učinek tumorja, kar se lahko kaže 
kot infiltrativna rast – vraščanje v zdra-
vo tkivo, organe, kar vodi v izgubo nor-
malne funkcije prizadetega dela, zama-
šitev prehodnih poti (črevesja, dihal, 
sečil) ali pa metastaziranje (razsejanje) 
po telesu. Drugi način pa je posredni, 
kjer prihaja do škodljivih učinkov zara-
di produkcije različnih snovi v tumor-
jih, ki s svojim delovanjem škodujejo 
organizmu. Poznamo še en posredni 
način delovanja tumorja – paraneopla-
stični sindrom, kar razumemo kot spre-
membe v organizmu, ki se kažejo kot 
hudo hujšanje, vročina, živčne motnje, 
kožne spremembe, slabokrvnost, povi-
šan nivo kalcija v krvi ... Vse te dodatne 
spremembe pomembno vplivajo na 
zdravstveno stanje živali in včasih tudi 
močno otežijo zdravljenje, ker povzro-
čajo dodatne zaplete.

Namen terapije naših ljubljenčkov, obo-
lelih za rakom, je ozdravitev živali in 
doseganje čim daljšega obdobja brez 
bolezni, enako kot pri ljudeh, vendar se 
način za dosego tega cilja precej razli-
kuje od tega, kako se zdravijo ljudje. 
Človeka se poskuša vedno popolnoma 
ozdraviti, ne glede na stranske učinke, 
pri malih živalih pa je vedno primar-
nega pomena dobrobit živali oziroma 
kakovost življenja živali med in po tera-
piji, kajti nedopustno bi bilo s terapijo 
povzročati njihovo trpljenje. Na primer 
suh in športen pes bo enako dobro ži-
vel tudi na 3 tacah po amputaciji noge 
zaradi osteosarkoma ali kakšnega dru-
gega tumorja, medtem ko bernardinec,  
težek 70 kg, verjetno ne bo mogel niti 
vstati, zato amputacija kot terapija zanj 
sploh ne pride v poštev. Prav tako žival 
ne more razumeti, zakaj se slabo počuti 
po aplikaciji kemoterapevtikov, kar po-
meni, da so koncentracije zdravil upora-
bljene za živali, precej manjše kot tiste 
za ljudi in na ta način so veliko manjši 
tudi njihovi stranski učinki. 

Pacienta, ki pride k nam s težavami, vča-
sih so tumorji vidni, velikokrat pa našim 

Tumorske celice pod mikroskopom
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očem zakriti, najprej klinično pregleda-
mo (to je osnovni pregled življenjskih 
funkcij, bezgavk, sluznic in kože). Če no-
votvorba na zunaj ni vidna, obstaja pa 
sum, da jo pacient ima, jo iščemo s po-
močjo slikovnih diagnostičnih aparatov, 
kot so ultrazvok, rentgen, endoskop, 
lahko pa tudi z računalniško tomografijo 
ali pa magnetno resonanco (predvsem 
pri tumorjih v glavi ali spremembah na 
hrbtenjači, kjer smo s standardno dia-
gnostiko precej omejeni). Rentgenogra-
mi nam služijo za celosten pregled or-
ganov trebušne votline in prsnega koša 
pacienta, za natančne slike kosti ali za 
iskanje metastaz, medtem ko ultrazvok 
uporabljamo za natančne preglede po-
samičnih organov tako v trebušni kot 
v prsni votlini ter velikokrat za vizualno 
pomoč pri odvzemu vzorcev. Za po-
polnejšo sliko o dogajanjih v telesu, o 
morebitnih prikritih bolezenskih stanjih, 
naredimo v hišnem laboratoriju še kom-
pletne krvne preiskave. Vsa ta oprema 
nam omogoča zelo hitro ugotavljanje 
sprememb in tako hitro in učinkovito 
zdravljenje. Po postavljenem sumu je 
potrebno sum potrditi, kar naredimo z 
odvzemom vzorca iz spremenjenega 
tkiva. Navadno uporabimo tankoigelno 
biopsijo, s katero dobimo celični vzorec, 
ki ga nato pregledamo pod mikrosko-
pom, včasih pa za bolj natančno diagno-
zo in v primeru dvomljivih rezultatov 
odvzamemo še histološki – tkivni vzo-
rec. Na podlagi mikroskopskih preiskav 

Vse navdušene kolesarje lahko razveselimo z dobro novico, da je Občina Šentilj nabavila 
nova električna kolesa, ki si jih boste lahko tako kot doslej izposodili pri ŠKD HURIKANI, 
ki skrbi za izposojo koles.   Kontaktna oseba je Igor Ignatijev  na telefonski številki 041 
346 958.

Cena izposoje je 5 eur na dan.

Električna kolesa so za moške in ženske.   Na voljo jih je dvajset, od tega je bilo deset 
koles CUBE ACID , TOURING in NATURE nabavljenih v okviru projekta »AKTIVNO PO OB-
ČINI«. V okviru tega projekta sta bili postavljeni tudi dve kolesarnici s polnilnicami za 
električna kolesa pri RTS-u na starem mejnem prehodu v Šentilju in pri Brodu na Muri.

Sodoben način življenja nam ustvarja nove oblike prevoza in gibanja. Električno kolo je 
tako najsodobnejše med njimi. Vožnja poteka enako kot pri običajnem kolesu, le da je 
manj naporna in  hitrejša po zaslugi električnega motorja. Torej je tudi močan protiveter 
pri kolesarjenju zaradi električne moči zanemarljiv. Tako lahko  pri vožnji po naši hriboviti 
občini tudi uživamo  v panoramskih razgledih  naše domovine. 

Stanislav Vrtin
Foto: splet

Zlom kosti zaradi tumorja

vzorca ugotovimo tip tumorja in od tipa 
tumorja so odvisne naše terapevtske 
možnosti, ki jih nato skupaj z lastnikom 
pretehtamo in izberemo najboljšo. 

Poznamo tri glavne načine terapije ra-
kastih obolenj in to so kirurška terapija, 
kemoterapija in obsevanje. Pri kirurški 
terapiji ločimo kurativno, kar pomeni, da 
z odstranitvijo tumorja želimo doseči po-
polno ozdravljenje pacienta, paliativno, s 
katero lajšamo simptome oziroma izbolj-
šujemo kvaliteto življenja ter preventivno, 
npr. s kastracijo oziroma sterilizacijo pre-
prečimo nastanek tumorja na testisih ozi-
roma jajčnikih ali maternici. Kemoterapija 
se lahko uporablja sistemsko ali lokalno, 

deli pa se na primarno, to pomeni, da se 
uporablja kot edina terapija in dodatno v 
kombinaciji z obsevanjem ali kirurško tera-
pijo. Včasih jo uporabimo tudi za zmanjša-
nje obsega tumorja, kar kasneje omogoči 
lažje kirurško odstranjevanje novotvorbe. 
Tudi obsevanje se lahko uporablja kot 
primarna terapija za tumorje, občutljive 
na gama žarke, ali kot dodatna terapija v 
primerih, kjer kirurško nismo uspeli po-
polnoma ozdraviti pacienta in nato obse-
vamo ostanke tumorja ali pa velik tumor 
najprej obsevamo, da se zmanjša, nato pa 
ga kirurško odstranimo. Tretja možnost pa 
je obsevanje tumorskih sprememb z na-
menom lajšanja bolečin, kar se je pokaza-
lo kot zelo učinkovito pri določenih vrstah 
tumorjev, kjer druge terapije niso primer-
ne, živali pa zaradi bolečin trpijo.

Kljub zelo slabemu slovesu, ki ga imajo 
rakasta obolenja med ljudmi, moramo 
povedati, da so le-ta s pravilnim zdravlje-
njem lahko pri živalih tudi trajno ozdra-
vljiva oziroma da je rak še vedno najbolje 
ozdravljiva kronična bolezen in jo lahko 
dobro kontroliramo s primerno terapijo. 
Ne glede na vse pa imamo vedno pred 
očmi kvaliteto življenja naših ljubljenčkov, 
saj je to edino merilo smiselnosti in uspeš-
nosti terapije.

Gašper Trojner, dr. vet. med.,  
 MZ Vet, d. o. o.,

Veterinarska klinika Pesnica

Nova električna kolesa v Občini Šentilj
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Letošnje in lansko leto sta bili res nena-
vadni, saj smo vajeni, da se v Ceršaku ves 
čas odvijajo številne aktivnosti, ki nas po-
vezujejo in prinašajo v naš vsakdan lepo 
popestritev.

Z nekaj iznajdljivosti smo v lanskem de-
cembru vseeno razveselili otroke iz na-
šega kraja, saj smo v sodelovanju s Konji 
pri zeleni hiški pomočnice Dedka Mraza 
raznašale darilca od vrat do vrat.

Začetek delovanja gasilske mladine na 
Sladkem Vrhu beležimo z ustanovitvijo 
prve pionirske desetine leta 1951. Njen 
vodja in ustanovitelj je bil Janez Kaučič.

Za nami je obdobje, v katerem se je 
skozi čas pisala zgodovina življenja in 
dela prostovoljnega gasilskega društva 
Paloma – Sladki Vrh. Skozi celotno ob-
dobje se izkazuje zgodovina življenja in 
delo mladih članov, ki je za društvo zelo 
pomemben člen. Društvo je mladino 

Po štirih mesecih se je Ceršak ponovno ak-
tiviral, tokrat s čistilno akcijo, v kateri so so-
delovali tako odrasli kot otroci. Slednji so 
se zelo izkazali, saj nobena strmina zanje 
ni bila ovira, da bi prišli do smeti. 

Vsako leto pozdravljamo čistilno akcijo, 
po drugi strani pa smo vedno znova pre-
senečeni in razočarani, da ljudje brezbriž-
no mečejo ali pa celo odvažajo smeti v 
gozd. Upajmo, da se bo z novimi gene-

racijami tako mišljenje, in hkrati dejanja, 
spremenilo.

Upamo, da bomo lahko od jeseni ponovno 
skupaj tako ob tradicionalnem kostanje-
vem pikniku, delavnicah ob noči čarovnic, 
miklavževanju, božičnem druženju na vasi 
kot drugih prijetnih srečanjih.

Turistično društvo CER Ceršak
Foto: Andrej Majer

70 let mladine PGD Paloma Sladki Vrh
pridobivalo z uspešnim delom in ani-
macijo mladih. Veliko mladih je prihaja-
lo iz družinskih in sorodstvenih krogov 
članov društva.

Člani gasilske mladine so se in se tudi 
še sedaj kalijo od pionirjev do mladin-
cev, preko pripravnikov do polnoletnih 
članov društva. Zahvaliti se je potreb-
no tudi staršem za njihovo zaupanje in 
podporo, kajti brez tega je nemogoče 
delati. Veliko razumevanja in pomoči 

smo bili vedno deležni tudi s strani vod-
stva in učiteljev Osnovne šole Sladki Vrh.

Z gotovostjo lahko trdimo, da imamo 
najštevilnejšo mladinsko sekcijo na ob-
močju Gasilske zveze Slovenske Gorice, 
saj imamo okoli 60 mladih članov. Tudi 
sedanje vodstvo PGD posveča veliko 
pozornost delu z mladimi. Posebno Va-
lentina in Robi Ošlovnik razdajata svoj 
prosti čas za izobraževanje mladih. Nek-
je smo videli »rek« in ga vzeli za svojega 
– »Gasilsko društvo brez mladine je kot 
drevo brez korenine«. Zelo smo ponos-
ni, da je naše društvo »DREVO« z zelo 
dobrimi koreninami in kar sedemdese-
tletno tradicijo z delom mladine.

Posebej bi se zahvalil vodstvu PGD Pa-
loma za podporo pri delu z mladino ter 
seveda vsem mladim članom za njihovo 
vztrajnost pri delu. 

Franc Polanec,
gasilski veteran in častni član

Ustanovitelj in vodja I. gasilske desetine Janez Kaučič in prva pionirja Franc Polanec in 
Franc Kaučič
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Predstavitev predsednika ribiške družine 
Mura Paloma
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G. Franc Mihelič, prosim 
predstavite se nam.
Sem Franc Mihelič, član Ribiške družine 
MURA PALOMA od leta 1990. Letos imam 
31 let članstva v naši RD. Vodenje ribiške 
družine sem prevzel leta 2020.
Ob včlanitvi v RD sem se velikokrat od-
zval na delovne akcije, s svojim znanjem, 
zagnanostjo in voljo prispeval svoj čas za 
dobrobit ribiške družine. Velikokrat sem 
se oglasil z raznimi predlogi, pobudami 
za boljše delovanje in razvoj družine in 
sem s svojo vztrajnostjo vedno poskušal 
prispevati dober predlog. Sodeloval sem 
pri mnogih projektih: obnovitev ribnikov 
Placer, prekrivanje strehe RD, sanacija rib-
nikov RD Brod, delno tudi Lenc. Kot gos-
podar RD sem vzdrževal vodne in gospo-
darske objekte. Redno in strokovno sem 
izpolnjeval zahteve ribiškega katastra ter 
skrbel za nabavo rib.

Po nekaj letih članstva sem se odločil, da 
se začnem izobraževati. Tako sem leta 
1996 opravil prvi seminar in uspešno 
naredil izpit za ribiškega čuvaja in gos-
podarja. Od takrat opravljam delo ribi-
škega čuvaja.

Leta 2009 sem opravil tečaj za usposa-
bljanje mentorja za mlade člane. Prev-
zel  sem mlade člane, jih učil osnove 
ribolova, z nekaterimi sem se tudi ude-
ležil lige mladih v okviru ZRD Maribor. 
Dvakrat smo sodelovali na tekmah na 
državni ravni. 

Leta 2007 sem na pobudo takratnega 
gospodarja prevzel skrbništvo ribnika 
Lenc. Vodil sem plane delovnih akcij in 
urejal okolico ribnika. Z uspešnim in zag-
nanim delom sem leta 2011 prevzel delo 
gospodarja v RD.

Leta 2011 sem se udeležil usposabljanja 
za ribiškega inštruktorja. Usmerjal sem 
pripravnike za ribiče in jih pripravil na ri-
biški izpit.

Od leta 2011 sem tudi tekmovalec v eki-
pi RD MURA PALOMA. Udeleževal sem se 
tekem v Sloveniji in v sosednjih državah. 
Z uspehi in vztrajnostjo na tekmovalnem 
področju sem leta 2019 postal prvak lige 

ZRD Maribor in prejel priznanje športnik 
leta 2019 Občine Šentilj.
Leta 2017 sem se udeležil in uspešno 
opravil seminar za športnega delavca. 
Redno se  udeležujem  posvetov o vo-
denju ribiške družine, aktualnih temah in 
obnovitvenih seminarjev za čuvaje, ki jih  
organizira Ribiška zveza Slovenije.  Leta 
2004 sem za uspešno in vestno delo v 
društvu prejel znak za ribiške zasluge kot 
priznanje za požrtvovalno delo v družini 
in znak za ribiške zasluge III. stopnje kot 
zasluge pri organizaciji in pospeševanju 
sladkovodnega ribištva leta 2014.

Kakšna je vaša vizija dela v 
ribiški družini?
Ribiško družino bom vodil in predstavljal 
v dobri in pozitivni luči. Zavzemal se bom 
za skupne interese in dobrobit celotne ri-
biške družine, da ne bi bilo delitev med 
člani, ampak da bi našli skupne cilje v 
dobrobit vseh članov. To bi rad dosegel 
s posvetom članstva, druženji in medse-
bojnim spoštovanjem. Želel bi, da bi se 
vsi člani, turisti ribiči ter obiskovalci dob-
ro počutili v našem krogu, se vračali in 
uživali ob naših vodah. 

Katero delo ste člani ribiške 
družine opravili v letu 2020?
Takoj, v začetku leta, nas je presenetila 
epidemija covid-19. To je bilo za vse 
nas nekaj novega, nepoznanega. Mo-
rali smo prilagoditi aktivnosti, a kljub 
temu smo izpeljali večino aktivnosti, 
ki smo si jih zadali. Zraven vsakoletnih 
del, kot so urejanje ribolovnih revirjev, 
smo še izpeljali druženja ribičev in pri-
jateljev ribolova.

V juniju, na dan slovenskih ribičev, 
smo skupaj z ZRD Maribor pripravili 
tekmovanje v ribiški kulinariki.

Bili smo gostitelji tekme pomurskih ri-
biških družin. Srečali in pripravili smo 
tekmovanje v lovu rib z Lovsko dru-
žino Sladki Vrh. Udeležili smo se tek-
movanj na ravni ZRD Maribor in orga-
nizirali tekmo lige ZRD. Pripravili smo 
tekmo na ribniku pri ribiškem domu 
za mlade člane ribiških družin v ZRD 
Maribor.

Srečanje naših članov ob 1. maju je 
bilo prestavljeno na 23. maj, 15. avgu-
sta smo izvedli tekmo za carja RD. Tek-
me za pokal Občine Šentilj in velike 
nagrade RD se je udeležilo 23 ekip iz 
celotne regije. Izvedli smo več tekem 
druženja članov RD.
Najpomembnejši uspeh v lanskem letu 
je obnova gospodarskega poslopja, ki 
je bilo dotrajano. Da smo vse to uspeli, 
se moram zahvaliti celotnem upravnem 
odboru, članom, ki so si vzeli čas in po-
magali pri delu. Zahvaljujem se tudi Ob-
čini Šentilj za donacijo  materiala.

Koliko je članov v RD?
V preteklosti nas je bilo med 60 in 90, 
od leta 2015 pa je članstvo začelo na-
raščati. V letu 2021 je 145 članov, od 
tega 18 mladih.
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Kako izobražujete mlade člane?
Izobražujemo jih preko mentorja, pred-
vsem pa s strani staršev. Lani in letos je 
malo težje z udeležbo na izobraževanjih 
zaradi omejitev gibanja in druženja. 
V mesecu juliju organiziramo šolo ribolo-
va za mlade ribiče.

Ribiška družina sodeluje tudi 
z drugimi društvi, kako in s 
katerimi?
Družimo se z lokalnimi društvi: turistič-
nim društvom, lovsko družino, sodelu-
jemo z ribiškimi družinami na regijskem 
nivoju in tudi iz sosednjih držav.
Vsako leto imamo srečanje funkcionar-
jev RD na nivoju ZRD Maribor, pomur-

skih ribiških družin, in srečanje s tekmo-
valnim pridihom MURA CUP, ki je vsako 
leto na drugi lokaciji v Sloveniji,  Hrva-
škem in Madžarskem. 
Vsako leto imamo tudi druženje s po-
brateno ribiško družino iz Preloga (Hr-
vaška), lani je po več kot 50 letih prvič 
odpadlo.

Kaj načrtujete v letu 2021?
Zaradi epidemije je zelo težko načrto-
vati. Zraven vsakoletnih aktivnosti smo 
si zastavili kar nekaj ciljev. 
V mesecu juniju želimo izvesti dan od-
prtih vrat s pečenjem ribjih dobrot in 
ribolovom.
Želeli bi dokončati  sanacijo gospodar-

skega poslopja, obnoviti zunanje klopi 
in mize.
Planirano imamo obnovo dela ostrešja 
ribiškega doma, ki je dotrajano.
V letu 2006 smo prekrili celoten objekt. 
En del je že takrat bil v precej slabem sta-
nju. Zdaj se je pokazalo, da postaja neva-
ren, saj lahko pride do zdrsa ostrešja. 
Organizirali bomo tudi več tekmovanj 
v ribolovu s plovcem, tekmo lige ZRD, 
druženje članov ob 1. maju, tekmovanje 
za pokal občine in tekmo za carja in ligo 
druženja članov RD.

Danica Ferk
Foto: Franc Mihelič

Prvi mož šentiljskega centra Mond je za 
nas spregovoril o svoji službeni poti, krizi, 
ki jo je povzročila epidemija koronavirusa, 
ter o načrtih za prihodnost.

Za začetek se predstavite. 
Sem Ahac Pinter, 43-letni »Štajerc« in Ma-
riborčan. Tu sem doma. V Mariboru sem 
odraščal, se šolal in tu z družino tudi da-
nes živim. Že leta pa je moj drugi dom 
nedvomno Šentilj in igralniško-zabaviščni 
center Mond. 

Po Prvi gimnaziji sem se odločil za študij 
ekonomije na EPF-u v Mariboru. Dobro 
leto študija sem v okviru programa Eras-
mus opravil v Nemčiji, v Düsseldorfu, in 
po zaključku študija pridobil izobrazbo 
univerzitetni diplomirani ekonomist. 

Po duši sem popotnik in športni navdu-
šenec. Na potovanja ali krajše izlete se 
navadno odpravim z ženo in tremi otroki, 
da skupaj spoznavamo svet. Kolikor čas 
dopušča, se ukvarjam s podvodnim ribo-
lovom, deskanjem na snegu, rad igram 
tenis in nogomet, ki pomeni hkrati tudi 
druženje s prijatelji. 

Kako se je začela vaša službena 
pot? 
Letos bo minilo 14 let, ko so me kot prvega 
zaposlili v nekdanjem podjetju Hit Šentilj, 
ki je delovalo v skupini Hit. Za pridobitev 
specifičnih znanj in veščin je bilo potreb-
nih več mesecev specializiranega šolanja 
v okviru matične družbe Hit v Novi Gorici. 

Tokrat vam predstavljamo Ahaca Pinterja

INTERVJU

Poleti leta 2007 sem nastopil z delom na 
področju prodaje in trženja v Mondu, tu v 
Šentilju. Večino časa sem preživel v Avstriji, 
saj so vse tržne raziskave kazale, da bo av-
strijski trg ključen za uspeh Monda. Po pe-
tih letih sem postal vodja marketinga, iste-
ga leta je prišlo tudi do pripojitve družbe 
Hit Šentilj k matični družbi Hit. Leta 2014 
sem sprejel nov izziv in postal vodja cen-
tra Mond, kar me na moji poslovni poti 
izpolnjuje še danes. Pred Mondom sem 
deloval v turizmu, bančništvu in v medijih. 

Kaj zajemajo vaše naloge? 
Danes so vodstvene naloge veliko bolj 
kompleksne in raznolike. Potrebnih je kar 
nekaj kompetenc z različnih področij – od 
načrtovanja, vodenja zaposlenih in poslo-
vanja, kontroliranja poslovanja, poročanja 
o poslovnih rezultatih, usklajevanja poslo-
vanja z upravo, strateškega načrtovanja in 
izvajanja … 

Kako izgleda vaš delovni teden? 
Od ponedeljka do četrtka je čas za pisar-
niška dela, sestanke s sodelavci, sestanke 
z upravo družbe in strokovnimi službami, 
kontrolo poslovanja, pregled prihodkov in 
stroškov, usklajevanje dela po oddelkih, 
sestanke s poslovnimi partnerji … 

Ob vikendih pa večino časa preživim v 
igralnici med zaposlenimi in gosti. Takrat 
je čas za pogovor z gosti, spremljanje dela 
po oddelkih in delovnih procesih, pogo-
vor z zaposlenimi. Zame je zelo pomemb-
na neposredna izkušnja dela v igralnici in 

hotelu, kjer lahko s pogovorom sprejmem 
čim več informacij od gostov in zaposle-
nih. Te so izjemno dragocene pri načrto-
vanju nadaljnjega dela ter zagotavljanju 
kakovostnih storitev za naše goste.  

Koliko ljudi je trenutno 
zaposlenih v Casinoju Mond? 
Trenutno je v Mondu zaposlenih 156 lju-
di. Gre za dragoceno ekipo strokovnjakov 
na različnih področjih, ki dobro razumejo, 
da so zadovoljni gostje ključ do uspeha. 
Trudimo se, da gostom na vsakem koraku 
izkažemo naše gostoljubje. Presenečamo 
jih z novostmi v ponudbi in jih ob pravem 
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času in mestu navdušujemo s premišlje-
nimi pozornostmi. Veliko nam pomeni, da 
se gostje k nam radi vračajo, da se v Mon-
du počutijo dobro in tu uživajo.      

Odprtje hotela v letu 2016 je 
zagotovo pomembno obogatilo 
vaše storitve. Se je na ta 
račun tudi povečal obisk vaše 
igralnice? So kapacitete hotela 
dovoljšne? 
Hotel nedvomno predstavlja visoko do-
dano vrednost in zaokrožuje naš turistični 
produkt. S ponudbo namestitvenih kapa-
citet smo gostom predstavili štajersko vin-
sko zgodbo in podaljšali njihovo bivanje, 
kar je neposredno vplivalo tudi na porast 
obiska in prihodkov. Zasedenost hotela je 
presegla naša pričakovanja in načrte. Po-
gosto se nam namreč zgodi, da je hotel 
»premajhen« za vse, ki bi tu želeli preno-
čiti, sploh ob koncih tedna. Veliko truda in 
dela na trgu pa je potrebnega, da goste k 
nam privabimo tudi med tednom. 

V letu 2017 je Casino Mond 
prejel zlato plaketo Občine 
Šentilj. Kako pomembno je 
dobro sodelovanje z lokalno 
skupnostjo? 
V podjetju smo bili ob 10-letnici poslo-
vanja centra Mond zelo ponosni in veseli 
priznanja. Dobro sodelovanje z lokalno 
skupnostjo je ključno za naše delovanje. 
V turizmu se uspešnih zgodb ne da pi-
sati brez podpore lokalne skupnosti in 
sodelovanja. O sodelovanju lahko govo-
rim samo s presežki. Zelo smo zadovoljni, 
kako nas je Šentilj sprejel in trudimo se, 
da lokalni skupnosti vračamo s skupnimi 
projekti, ki se jih je v vseh letih poslovanja 
nabralo veliko. 

Mimo epidemije koronavirsua 
in z njo povezane gospodarske 
krize ne moremo. Kako se s 
krizo spopadate, kakšne bodo 
posledice in kako gledate 
na prihodnost igralniškega 
posla? Kaj bo po vašem mnenju 
drugače? 
Osebno se za Mond ne bojim. Prepričan 
sem, da so Hitove igralniške in turistične 
storitve med najboljšimi na svetu. Center 
Mond gostom ob igralniškem produktu 
nudi butičen vinski hotel, izjemen zabavni 
program in lokalno obarvano kulinariko. 
Dobro poznamo naše goste in njihove 
želje. Veliko vlagamo v naše storitve in po-
nudbo, da bi s kakovostjo še naprej zago-
tavljali našo konkurenčnost na trgu.   

Takoj ob vnovičnem zagonu poslova-
nja, ki ga že vsi – tako zaposleni kot 
gostje – težko pričakujemo, bosta po-
membno vlogo igrala zaupanje in var-
nost. To smo pri naših gostih zaznali že 
v času po prvem »lockdownu«. Zato 
sem prepričan, da bodo ljudje v priho-
dnosti še toliko bolj cenili kakovost po-
nudbe in storitev, kot jih gostom nudi 
Mond, kjer lahko sami ali v družbi res 
brezskrbno preživijo prosti čas.  

Za konec nam zaupajte še kakšni 
so vaši cilji oz. ambicije za 
naprej. 
V Mondu se bomo še dalje trudili, da 
bosta tako igralnica kot hotel uspešno 
poslovala. Tak turistični produkt je vsem 
nam lahko v ponos. Tu si roko podaja ve-
liko znanja in predanost zaposlenih ter 
prijazno in urejeno lokalno okolje, ki ima 
nadvse zanimiv turistični potencial. Želim 
si, da bi tudi v prihodnje lahko soustvarjal 
to uspešno poslovno zgodbo. 

Zahvaljujem se vam za ta pogovor in 
vsem občanom in bralcem glasila želim 
predvsem dobrega zdravja ter pravih pri-
ložnosti za sproščeno druženje. Pri nas ste 
in boste vedno dobrodošli.

Pripravila: Ines Jurić in Vasja Šabeder
Foto: arhiv Mond, Casino & Hotel
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Likovna sekcija KUD Gabrijel Kolbič z 
ambicioznim planom za leto 2021

Navkljub pandemiji, ki je popolnoma 
spremenila naš vsakdan, smo člani Li-
kovne sekcije KUD Gabrijel Kolbič na-
črtovali ambiciozen letni plan dela in si 
naložili veliko nalog. 
Na žalost, vseh dogodkov nismo mogli 
realizirati v živo, kot bi želeli. Dejavnosti 
smo sproti prilagajali trenutnim razme-
ram in predpisom. Za nas je bilo po-
membno, da smo ustvarjali in svoja dela 
predstavljali predvsem vam, občankam 
in občanom Občine Šentilj. Da smo pri 
tem precej uspešni, dokazuje vzajemno 
spoštovanje, kar nam ob vsakem do-
godku dokazujejo odzivi ljubiteljev kul-

ture in umetnosti, pa četudi smo se ob-
časno lahko predstavili samo virtualno. 
Zato se v tem zapisu vsem našim prija-
teljem zahvaljujemo za vse kritike, po-
hvale in spodbude, kakor tudi za vsako 
lepo misel, ki ste nam jo naklonili. Iskre-
no pa upamo, da se kmalu, na kakšnem 
kulturnem dogodku, spet vidimo.

Skupinska razstava članov 
Likovne sekcije Gabrijel Kolbič
Ob koncu lanskega leta smo člani Likov-
ne sekcije precej optimistično načrtova-
li, da bomo virtualno skupinsko razstavo 
IMPRESIJ kmalu predstavili tudi v razsta-

višču Knjižnice Šentilj. Temu sicer ni bilo 
tako, je pa razstava na spletu dosegla 
veliko ljubiteljev umetnosti, ki so si jo 
ogledali in jo tudi posredovali naprej.
V virtualni razstavi so sodelovali člani 
Likovne sekcije: Metka Beber, Liljana 
Cafnik, Sara Družovec, Jožef Horvat, 
Alen Krajnc, Dragica Marinič, Jože Ma-
rinič, Jože Pohorec – Pepi, Jasna Šoste-
rič, Nada Tomažič, Andrej Velikonja, Oto 
Vogrin, Nada Zidarič in Lara Žitnik. Video 
predstavitev razstave je uredil Jože Ma-
rinič, za glasbeno spremljavo pa so pos-
krbeli pevci ljudskih pesmi KUD Gabrijel 
Kolbič.

Impresije (virtualna razstava): Alen Krajnc (Vibracije) in Nada Tomažič (Optimizem – megla se dviguje)

Impresije (razstavišče Knjižnice Šentilj): Dragica in Jože Marinič
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Šele marca letošnjega leta so nam razmere 
dovolile, da smo večji del te razstave de-
jansko postavili na ogled v Knjižnici Šentilj. 
Na razstavi smo uspeli predstaviti fotogra-
fije Dragice in Jožeta Mariniča ter slikarska 
dela Liljane Cafnik, Jožefa Horvata, Jožeta 
Pohorca – Pepija, Jasne Šosterič, Nade To-
mažič, Andreja Velikonje in Nade Zidarič. 
Razstava v razstavišču Knjižnice Šentilj bo 
na ogled predvidoma do sredine junija 
2021, za tem pa sledi fotografska razstava 
Dragice in Jožeta Mariniča.

Samostojna slikarska razstava 
Jožeta Pohorca – Pepija
Kulturni praznik, 8. februar, že nekaj let za-
pored obeležujemo s samostojnimi likov-
nimi razstavami, na katerih tradicionalno 
sodelujejo učenci Osnovne šole Sladki 

Velikonočna Horvatova likovna kolonija: Nada Zidarič (Krajina) in Jasna Šosterič (Kalužnice)

Jože Pohorec –  Pepi

Vrh. Na žalost smo, zaradi epidemioloških 
razmer, bili letos prikrajšani tudi za to.
Tokrat je svoja likovna dela na samostojni 
razstavi predstavil Jože Pohorec – Pepi, 
ki že vrsto let uspešno razstavlja na sa-
mostojnih ter skupinskih razstavah. 
Pepi se poigrava z različnimi tehnikami, 
v katerih upodablja predvsem krajine in 
tihožitja, občasno pa se najdejo tudi dela 
s humorno noto.  Navdih črpa iz vsako-
dnevnega življenja in narave, ki ga obdaja. 

Tudi uradno otvoritev razstave Jožeta Po-
horca – Pepija v likovnem razstavišču Gab-
rijela Kolbiča na Zgornji Velki je preprečila 
pandemija in onemogočila ogled njego-
vih likovnih del v živo. Zato je bila razstava 
predstavljena virtualno na Facebook sple-
tni strani naše sekcije in tako so Pepijeva  

dela lahko dosegla veliko ljubiteljev likov-
ne umetnosti. Za video predstavitev raz-
stave je ponovno poskrbel Jože Marinič. 
Sedaj, ko se ukrepi postopoma sproščajo, 
si je Pepijevo razstavo, po predhodnem 
dogovoru in ob upoštevanju vseh pripo-
ročil NIJZ za preprečevanje širjenja okužb, 
mogoče ogledati v likovnem razstavišču 
Gabrijela Kolbiča, v poročni dvorani na 
Zgornji Velki. Razstava bo na ogled do sre-
dine junija 2021, po tem bo v tem razsta-
višču razstavljala svoja likovna dela Nada 
Tomažič.   

18. Velikonočna Horvatova 
likovna kolonija
Velikonočna Horvatova likovna kolonija 
navadno poteka prvo soboto po veliki 
noči na družinski kmetiji Dreier na Spo-
dnji Velki. Žal smo bili letos ponovno 
prikrajšani za druženje in klepet s prijate-
lji, za vse dobrote iz Daničine kuhinje in 
sladkega vinca iz Bogove kleti. 
Toda, vsak zase smo doma pridno ustvar-
jali in vsa dela tudi tokrat predstavili vir-
tualno s kratkim filmom našega stalnega 
producenta Jožeta Mariniča. Tudi ta raz-
stava je na spletu požela veliko pohval, 
bila deležna pozornosti tako v naši Obči-
ni Šentilj kakor tudi po Sloveniji.
Na 18. Velikonočni Horvatovi likovni ko-
loniji so sodelovali: Zlatko Brečko z lese-
nim reliefom; Liljana Cafnik, Jožef Horvat, 
Jožica Kocbek, Jože Pohorec – Pepi, Ja-
sna Šosterič, Nada Tomažič, Andrej Veli-
konja in Nada Zidarič s slikarskimi deli ter 
Dragica Marinič, Jože Marinič in Andrej 
Velikonja s fotografijami. 
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Ostali dosežki članov Likovne 
sekcije KUD Gabrijel Kolbič
V začetku februarja 2021, v pustnem času,  
je bila v avlo Škofijske gimnazije Maribor 
prenešena razstava likovnih del slikarja 
in likovnega pedagoga Jožeta Foltina z 
naslovom NOSONJE – KURENTI. Gre za iz-
jemen likovni opus, s katerim avtor pred-
stavlja lik ptujskega kurenta na povsem 
nov, svojstven način. Za ciklus, posvečen 
kurentu, je prejel veliko priznanj in pohval. 
Jože Foltin, sicer doma na Ptuju, je eden 
od ustanovnih članov Likovne sekcije KUD 
Gabrijel Kolbič. Ponosni smo tudi na našo 
dolgoletno članico Liljano Cafnik, doma iz 
Lenarta, ki je za sliko z naslovom SLAP PE-

KULTURA

Liljana Cafnik, Slap Peričnik Jože Marinič, Knjiga

Zlatko Brečko, Bacchus

RIČNIK prejela nagrado žirije likovnega na-
tečaja MOJA KRAJINA. Vsako leto ga orga-
nizira lenarška območna izpostava Javnega 
sklad za kulturne dejavnosti. 

Zelo aktiven in uspešen je tudi naš član, 
fotograf Jože Marinič, sicer član Fotokluba 
Maribor, ki pa je zelo dejaven tudi v Likov-
ni sekciji KUD Gabrijel Kolbič. V Fotoklubu 
Maribor je konec leta 2020 sodeloval na 
zanimivi letni pregledni foto razstavi z nas-
lovom KNJIGA, kjer so fotografi skozi črno-
-bele fotografije prikazali vlogo knjige v 
vsakdanjem življenju ljudi.

Prav tako je soustvaril foto razstavo Foto-
grafskega kluba Maribor z naslovom LETO 
2020. V tej virtualni razstavi, ki je na ogled od 
februarja 2021, se fotografi dotaknejo nove 
resničnosti v današnjem kaotičnem času 
epidemije, ko ni nič več tako, kot je bilo. 

Uspešno se je predstavil tudi naš kipar, 
Zlatko Brečko, na natečaju LES, NAŠE BO-
GASTVO, ki ga je organiziral JSKD OI Ruše. 
Med več kot 50 deli se je uvrstil s svojim re-
liefom Bacchus med najboljših 30. Razstava 
je v virtualni obliki objavljena na spletu. 

Člani Likovne sekcije KUD Gabrijel Kolbič 
tudi sicer radi koristimo splet, tako smo se 
februarju 2021 vključili v virtualno likovno 
razstavo 10 DNI, 10 IZZIVOV. Takoj, že prve 
dni, smo bili prijetno presenečeni, saj se je 
vsak dan v virtualno razstavo vključilo veli-
ko ustvarjalcev in slikarjev z različnimi teh-
nikami in raznovrstnimi motivi. V zahvalo 
smo od občinstva prejeli obilico pohval in 
spodbudnih komentarjev. 

Likovna sekcija KUD Gabrijel Kolbič
Fotografije: arhiv KUD Gabrijel Kolbič

V kolikor se bodo ukrepi za preprečevanje 
okužb še naprej sproščali, bomo razstavo 
postavili na ogled v likovnem razstavišču 
Jožeta Horvata na družinski kmetiji Dreier 
na Spodnji Velki. Seveda se tega vsi že zelo 
veselimo.

Zelo smo bili ponosni in v veliko čast nam 
je bilo, da se je povabilu na intervju odzval 
naš izjemni literarni ustvarjalec g. Feri Lain-
šček. Njegov intervju je bil del februarske-
ga kulturnega dne na temo Mura – moj 
navdih, njegov posnetek pa so si pogledali 
vsi učenci od 1. do 9. razreda. V intervjuju 
nam je g. Lainšček razkril nekaj spominov iz 
otroštva, spomine na svojo prvo ljubezen 
ter svoj pogled na ljubezen – ''Celo življenje 
sem zaljubljen v življenje in verjamem, da 
je ljubezen tisto najpomembnejše v našem 
življenju.'' Zaupal nam je tudi, kaj zanj po-
meni ustvarjanje, kje išče navdih in ali mu 
je navdih tudi njegov domači kraj oziroma 
Mura. Mura je tudi reka našega kraja in za-
gotovo se bo marsikdo našel v besedah g. 
Lainščka, ko je o njej dejal: '' Je reka, ki jo 
imam rad in nekako vpliva name. Imam 
občutek, da me pomirja, me očisti, zagoto-
vo sem povezan z njo.'' S svojimi številnimi 
deli je g. Feri Lainšček povezan tudi z nami 
in upamo, da se na šoli Sladki Vrh z njim 
kmalu srečamo tudi v živo. 

Iris Strelec,
vodja kulturnega dne

Intervju s Ferijem 
Lainščkom
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Družina Pečenik – člani Pih. orkestra Občine Šentilj – Paloma:  stric Jože, bratranec Matej, 
mama Anastazija, dedek Avgust, sestra Nuša, oče Peter in Žan Pečenik (od leve proti desni)

Mladi virtuoz, Žan Pečenik, ki mu je bila 
glasba položena v zibelko,  prihaja iz Šen-
tilja v Slovenskih goricah, kjer je  obisko-
val osnovno šolo.  Že prav kmalu pa se je 
začel ukvarjati tudi z glasbo.  Če želimo 
razumeti, od kod navdušenje za glasbo, 
moramo pobrskati po spominu za kar šti-
ri generacije Pečenikovih. 

Ljubezen do glasbe v družini sega vse 
od pradedka Avgusta Pečenika st. Bil 
je eden prvih pobudnikov za popestritev 
kulturnega življenja, eden izmed glavnih 
ustanoviteljev takratne pihalne godbe 
v  kraju, pa tudi eden izmed “krivcev”, da 
se danes  lahko pohvalijo s tako bogato 
tradicijo obstoja Pihalnega orkestra Ob-
čine Šentilj – Paloma. Pradedek je igral 
krilovko, katere melodije so ljubezen do 
glasbe prenesle na njegove potomce, 
med njimi na Žanovega dedka Avgusta 
Pečenika ml., ki s ponosom v orkestru 
muzicira še danes. Tudi vse tri njegove 
otroke v življenju spremlja glasba, med 
njimi tudi Žanovega očeta Petra Peče-
nika, ki je bil prvi v družini, ki se je v času 
svoje mladosti glasbeno izobraževal in 
kar 19 let opravljal funkcijo predsedni-
ka orkestra. Leta 2018 je funkcijo predal 
hčerki Nuši Pečenik, ki se prav tako od 
rane mladosti ukvarja z glasbo (uspešno 
je zaključila nižjo in srednjo glasbeno 
šolo na Konservatoriju za glasbo in balet 
v Mariboru, kasneje pa tudi študij flavte v 

Evfonist Žan Pečenik – glasba mu je bila 
položena v zibelko

Mladi virtuoz – evfonist Žan Pečenik 

tujini in je danes diplomirana profesorica 
glasbe).  

”Vsa ta silna  glasbena angažiranost dru-
žine me je navduševala in pripeljala do 
odločitve, da se želim z glasbo ukvarjati 
tudi sam. Kot 7-letni deček  sem se  za-
ljubil v svoj instrument – evfonij oziroma 
bariton, ki ga igrata tudi dedek in oče. 
Svoja prva leta šolanja sem obiskoval pri 
dirigentu našega pihalnega orkestra Ja-
nezu Kopšetu. Že kmalu sem ugotovil, 
da se želim s tem tudi poklicno ukvarjati, 
zato sem se vpisal v srednjo šolo na Kon-
servatorij za glasbo in balet Maribor. Ker 
nisem imel potrebnega znanja glasbene 
teorije, me je za sprejemni preizkus iz te-
orije pripravljala sestra Nuša in leta 2014 
sem se lahko vpisal na Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor v razred prof. 
Nejca Merca, mag. akad. glasb.,” o svojih 
začetkih glasbene poti razloži Žan. 

Skozi vsa leta šolanja se je Žan udele-
ževal raznih državnih in mednarodnih 
tekmovanj ter dosegal zavidljive uspehe 
(leta 2016  1. nagrada in zlata plaketa na 
mednarodnem tekmovanju Woodwind 
& Brass v Varaždinu, zlato priznanje na re-
gijskem tekmovanju mladih glasbenikov 
Štajerske in Pomurja s komorno skupino 
in srebrna plaketa na državnem tekmova-
nju TEMSIG s komorno skupino; leta 2017  
2. nagrada in srebrna plaketa na držav-

nem tekmovanju TEMSIG in 1. nagrada na 
mednarodnem tekmovanju Woodwind 
& Brass v Varaždinu; leta 2018 srebrna 
plaketa na mednarodnem tekmovanju 
Svirel; 2019 1. nagrada in zlata plaketa na 
mednarodnem tekmovanju Woodwind & 
Brass v Varaždinu, zlata plaketa in 1. nagra-
da s komorno zasedbo SlideZone Ansam-
ble ter posebna pohvala za doseženih 100 
točk na državnem tekmovanju TEMSIG; 
leta 2020 1. nagrada in zlata plaketa na 
državnem tekmovanju TEMSIG).  

V času srednje šole se je dodatno izobra-
ževal tudi pri raznih priznanih pedagogih 
in glasbenikih (Roger Bobo, Steven Mead, 
Boštjan Lipovšek in Thomas Rüedi).  Je 
tudi prejemnik prestižne nagrade dr. Ro-
mana Klasinca za izjemne dosežke na 
področju glasbe za leto 2018/2019. Po 
uspešno opravljeni splošni maturi se je 
vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani, 
kjer trenutno obiskuje 2. letnik dodiplom-
skega študija pri asist. Nejcu Mercu, mag. 
akad. glasb.

“Glede na to, da evfonij ni instrument, ki bi 
ga redno srečevali v simfoničnih orkestrih, 
sem imel priložnost igrati v operi Dmitrija 
Shostakovicha, Lady Macbeth of the Mt-
sensk District v SNG Maribor. Vsa ta leta 
redno koncertiram v orkestrih, saj sem že 
od svojega 10. leta član Pihalnega orkestra 
Občine Šentilj – Paloma, v katerem delu-
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jem tudi v številnih podsekcijah – Trobil-
nem kvintetu, Brass zasedbi in Big bandu. 
Ta orkester ima pri meni prav posebno 
mesto, saj sem prav s tem orkestrom us-
vojil in utrdil osnove igranja, osvojil svoje 
prve dosežke in se prvič predstavil kot 
solist, pa tudi zato, ker trenutno v njem 
igramo kar tri  generacije naše družine 
(dedek, stric, bratranec, oče Peter, mama 
Anastazija, sestra Nuša in jaz). Od leta 2017 
pa sem tudi redni član zasedbe Brass Band 
Slovenije, katerega posebnost je ta, da je 
sestavljen le iz trobil in tolkal. Prav tako se 
predstavljam s solističnimi nastopi –  šte-
vilni solo nastopi s Pihalnim orkestrom 

»Prisedi, se bova skupaj peljali v tovar-
no,« je direktorica informacijske pisarne 
Leja povabila čistilko Marijo in odprla vra-
ta svojega novega Audija. Čistilko Marijo 
je obšla kurja polt, kot bi se sredi decem-
bra kopala v krajevnem bazenu, v katerem 
je že vse leto v umazani vodi plavalo listje. 
Do prijateljev je bila direktorica prijazna 
samo takrat, ko je od njih potrebovala 
kakšno uslugo, potem jih kakšen mesec 
ali dva ni več poznala. 

Nekaj časa sta se vozili v tišini, potem 
pa je direktorica Leja spregovorila. »Pred-
sednik sindikata Jaka, pravnica Darja in 

Tudi letos smo bili zaradi trenutnih razmer primorani 
našo budnico izvesti nekoliko drugače.
V živo vas je zbujala naša manjša trobilna zasedba, ki se 
je ustavila na vseh tradicionalnih postojankah!

Da pa je bila glasba še odmevnejša, so poskrbela vsa ga-
silska društva naše občine, ki so iz gasilskih vozil predva-
jala naše koračnice.

PGD Ceršak, PGD Paloma Sladki Vrh, PGD Šentilj in PGD 
Velka – iskrena hvala, da ste nam tudi letos velikodušno 
priskočili na pomoč! 

Nuša Pečenik,
predsednica Pihalnega orkestra Občine Šentilj – Paloma

KULTURA

Občine Šentilj – Paloma in Brass Band 
Slovenije, najodmevnejši pa je zagotovo 
solo nastop s Pihalnim orkestrom Konser-
vatorija za glasbo in balet Maribor v Uni-
onski dvorani, ki sem ga dobil po uspešno 
opravljeni avdiciji, kjer sem igral skladbo 
Green Hill skladatelja Berta Appermonta.  
Leta 2017 sva s sestro Nušo v domačem   
Šentilju  organizirala skupni koncert ˝Ve-
čer klasične glasbe˝, ki je potekal v sklopu 
krajevnega praznika Ilgovo,” pa o svojih 
velikih glasbenih uspehih pove Žan.

“Trenutno živimo v  nenavadnih časih, ko 
je kultura zelo zapostavljena, zato sem ve-

sel, da sem kljub temu imel priložnost tudi 
v letošnjem letu (4. marec) izvesti  “online” 
koncert  v sklopu Mladih virtuozov v Vite-
ški dvorani v Ljubljani, kar je bila nagrada 
za moje 1. mesto na državnem tekmova-
nju TEMSIG. Pogrešam že stik s publiko, 
zato se veselim  vseh nastopov, koncer-
tov  in  podobnih projektov v prihodnosti.  
Vseh mojih že doseženih uspehov in ciljev 
pa ne bi bilo brez družinske podpore in 
naše skupne ljubezni do glasbe”, je  hva-
ležen in poln pričakovanj nadarjen mladi 
glasbenik Žan Pečenik.

Anita Kirbiš
Foto: osebni arhiv

Prvomajska budnica z manjšo trobilno 
zasedbo pihalnega orkestra in s pomočjo 
gasilskih društev

V iskanju žvižgača
jaz smo se dogovorili, da bomo poiskali 
grešnika, ki je v Rumenem časopisu grdo 
pisal o moji pisarni. V prispevku jo je ime-
noval pisarna zla in navedel še veliko laži, 
na primer o tem, da sem vsako jutro pri 
Glavnem in mu poročam o dogajanju v 
tovarni. Tako lahko piše le nekdo, ki je blizu 
informacijam,« je rekla Leja in se spretno 
izognila mački, ki je prečkala cesto.

»Tole se ne bo dobro končalo,« je rekla 
čistilka Marija in se zaskrbljena  zgrbila v 
svojem sedežu.

»Zakaj?« je zamrmrala Leja in jo za tre-
nutek presenečeno pogledala.

»No, ja … Saj veš, če ti črna mačka ste-
če čez cesto, ne pomeni nič dobrega.«

»Pusti zdaj mačko!« je zamrmrala direk-
torica Leja. »Misli raje na to, kako boš zbra-
la rokopise z mojega seznama.«

»Kaj naj zberem? Kakšne rokopise?« je 
bila presenečena čistilka Marija. »Nimam 
nobenega seznama.«

»Saj sem ti ga prinesla,« je pojasnila 
direktorica in ji s samozavestnim nasme-
hom pomolila z roko popisan list, iztrgan 
verjetno iz kakega starega zvezka. »Za pri-
jatelje pač gremo po kostanj v žerjavico.«

Čistilka Marija se je zagledala v seznam. 
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Rudolf Maister – Vojanov je bil velik človek, 
borec za severno mejo, vojak, general, pe-
snik, slikar in ljubitelj knjig. 

Za učence šole, ki nosi njegovo ime, je že 
dolgoletna tradicija, da dodobra spoznajo 
njegovo življenje in delo. Učencem prve 
triade se najbolj usede v spomin njegova 
podoba, ki jo zaznamujejo košati brki. Vo-
jaška uniforma s premnogimi epoletami 
pa njegov lik vojaka še dodatno povzdig-
ne. Učencem je znova in znova zanimiva 
Partljičeva zbirka črtic General, ki govori o 
Maistrovem življenju in delu. Na dan Ru-
dolfa Maistra, ki ga obeležujemo 23. no-
vembra, učenci zapojejo kakšno njegovo 
pesem, poiščejo spominska obeležja, se 
seznanijo, v katerih mestih nosijo ulice 
ime po njem, katere ustanove so poime-
novane po Maistru. Obiščejo njegov grob 
na pobreškem pokopališču in obeležja v 
Mariboru. Ogledajo si tudi Maistrovo spo-
minsko sobo v Zavrhu.  

Prizadevnost in delo učencev in učiteljev 
je bilo letos še dodatno nagrajeno.

Na predlog gospoda Bruna Jelenka, pred-
sednika Domovinskega društva generala 

Maistrovo priznanje

Dlje ko se je prebijala skozi Lejin seznam, 
hitreje ji je utripalo srce in ji pognalo to-
likšno dozo adrenalina po telesu, da jo je 
začelo dušiti. Ko je prebrala do konca, je 
najprej globoko zadihala in preštela do 
deset, da se pomiri, potem pa negotovo 
vprašala: »Od kdaj sem tvoja prijateljica? 
Zakaj naj bi  brskala po smeteh svojih pri-
jateljev?«

Direktorica Leja je bila razočarana. »Kaj 
takega. Srce me boli, ko slišim, da mi v is-
kanju žvižgača nočeš pomagati. Nekdo 
vendar mora najti pisavo, do jo bo gra-
folog lahko primerjal z anonimnim pisa-
njem. Ti si najbolj primerna za to. Vate ne 
bo nihče posumil,« je odvrnila Leja in jo 
ošinila z zaskrbljenim pogledom.

Čistilko Marijo je nenadoma ganila nje-
na skrb za dobro ime podjetja, a je kljub 
temu  vprašala: »Zakaj sama ne prebrskaš 
košev?«

»Ne morem. Kaj če me kdo zaloti? Ne-
rodno bi bilo, da direktorica brska po sme-
teh. Saj veš, kakšni so ljudje. Moja dolžnost 
je, da preprečim takšno pisanje in najdem 

žvižgača. Saj mi želiš pomagati, da ne bi 
grdo pisali o našem podjetju?«

Čistilka Marija se je znova zazrla v se-
znam in si prisegla, da kot doslej tokrat ne 
bo nastavljala vratu v Lejino zanko: »Vidim, 
vidim,« je mrmrala s suhimi usti in potni-
mi dlanmi, »vseeno tega raje ne bi storila. 
To so moji prijatelji, nihče mi ni nič žalega 
storil.«

Direktorica jo je za  hip pogledala in ne-
navadno ostro rekla: »Ja, kaj ti pa morejo? 
To je vendar tvoje delo. Pomisli, kako me 
bo nažrl šef, če ne bom odkrila žvižgača, ki 
je te neumnosti napisal in poslal časopisu. 
Še ob službo sem lahko.« 

»Jaz pa bom lahko ob službo?« se je 
čistilka Marija ne preveč prepričljivo uprla 
Lejinemu prijateljskemu prepričevanju.

Leja je skomignila z rameni. »Kaj ti pa 
morejo? Ti lahko brskaš po koših po mili 
volji.«

»Zato naj grem po kostanje v žerjavico 
namesto tebe? Zakaj pa ne vprašaš pri ča-
sopisu, kdo jim je pisanje poslal?« 

»Saj sem, novinarjema sem plačala ko-

silo in jima prtljažnik napolnila s toaletnim 
papirjem. Nista povedala, samo fotokopi-
jo pisanja sta mi pustila. Sva prijateljici ali 
nisva? Kdo pa potrebuje prijatelja, ki nič 
ne tvega zanj?!« Direktorica Leja ni mogla 
skriti zaničljivega prizvoka v glasu.

Čistilka Marija bi ji najraje odvrnila, 
da naj kar sama rešuje svojo rit, a jo je 
zaskrbelo za podjetje. Brez besed je vrgla 
Lejin seznam na zadnja sedeža.  

»S prijatelji so res težave. Človek ima 
zaupanje v svoje sodelavce, ti pa tvoje 
zaupanje tako grdo izkoriščajo.« Tisto o 
izkoriščanju je direktorica Leja poudarila s 
trdim, mrzlim glasom.

»Motiš se,« je  tiho odvrnila čistilka Ma-
rija. »Storila bom to, a samo zaradi dob-
rega imena podjetja.« Odprla je vrata in 
se znašla na parkirišču v oblaku prahu, ki 
ga je dvignilo Lejino speljevanje. Zajel jo 
je  občutek neskončnega olajšanja, da bo 
storila nekaj pomembnega v dobro pod-
jetja.

Zofka Krapša

Maistra Šentilj, je OŠ Rudolfa Maistra Šen-
tilj prejela Spominsko priznanje generala 
Rudolfa Maistra za leto 2020. Priznanje je 
bilo v mestni hiši Rotovž podeljeno 29. 
marca 2021 na rojstni dan generala Rudol-
fa Maistra. Priznanje so prejeli še Prva gi-
mnazija Maribor, g. Marjan Toš in posthu-
mno Bogdan Urbar. Prejeto priznanje nam 

daje še večji zagon, da bomo učencem še 
na zanimivejše načine poskusili prikazati 
tega velikega človeka in se tako primerno 
spomnili njegovega pomembnega dela.

Mihelca Fajs,
ravnateljica OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
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PRIZNANJA IN DOSEŽKI

Slovenija, vse 
najboljše

Matemček – tekmovanje iz 
prostorske predstavljivosti

Srebrno priznanje iz logike za 
Mitjo Vavkana

13. aprila je potekalo šolsko tekmovanje iz slovenšči-
ne za Cankarjevo priznanje. V 8. in 9. razredu se je nanj 
prijavilo 21 učencev. Na podlagi odlomka, prebrane 
knjige in poznavanja biografije pisatelja Mateta Do-
lenca so presojali in pojasnjevali, kakšno Slovenijo si 
pisatelj želi in kako se bori za to. Svoje mnenje so do-
kazovali na primeru prebranih kratkih zgodb, ki vsaka 
po svoje izpostavljajo probleme slovenske države. Na 
koncu so še utemeljili, katera izmed prebranih pripo-
vedi se jih je najbolj dotaknila in zakaj in na koncu so 
razlagalnemu spisu morali sami napisati izviren na-
slov. 
Vsi ti mladi bralci in tekmovalci so pokazali, da znajo 
skozi različne poglede (avtorjeve, svoje, sporočilnost 
knjige) kritično zreti in dojemati družbo ter se aktivno 
odzivati na njene probleme in izzive.

Strogim kriterijem so zadostili trije učenci in se uvrstili 
na državno tekmovanje.
To so: 
Klara Grubelnik iz 8. b-razreda, 
Devi Grobelšek iz 9. a-razreda in 
Miha Friš-Cvajdik iz 9. b-razreda.

Čestitamo za dosežen uspeh in jim želimo odlične 
uvrstitve na državni ravni.

Suzana Grobelšek,
mentorica

Kakšno sled pušča kocka, ki se kotali po mreži? Ali lahko iz danih kock sesta-
viš določeno obliko? Kaj pa iz posameznih likov določen lik? Tu so še mreže 
osmercev, poliedrov, labirinti … Skratka, veliko zanimivih izzivov ponuja tek-
movanje Matemček, ki pritegne otroke od 1. do 9. razreda. Letošnjega šol-
skega tekmovanja se je udeležilo kar 37 učencev, pri čemer se jih je kar osem 
udeležilo tudi državnega tekmovanja. Številni so prejeli bronasta, biserna in 
srebrna priznanja, zlata Matemčka OŠ Sladki Vrh pa sta Iza Unger, učenka 2. 
razreda, in Jaša Unger, učenec 6. razreda. 

Iris Strelec,
koordinatorica tekmovanja

V letošnjem šolskem letu se je večina tekmovanj zamaknila v pomladanski 
del šolskega leta. Šolsko tekmovanje iz logike smo uspeli izpeljati še v mesecu 
septembru. Tekmovanja se je udeležilo 61 učencev naše šole. Državno tekmo-
vanje je bilo izvedeno komaj meseca marca kar na šoli in po predpisanih navo-
dilih tekmovanja. Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, so bili Klara 
Grubelnik iz 8. b, Mitja Vavkan iz 8. a in Devi Grobelšek iz 9. a. 
Vsi trije so dosegli dobre  rezultate, med njimi pa srebrno državno prizna-
nje Mitja Vavkan.

Mitji čestitamo za dober rezultat. 
Lidija Jug,

mentorica tekmovanja

PRIZNANJA IN DOSEŽKI / IZ ŠOLSKIH KLOPI

Teden pisanja z roko
Pri projektu Teden pisanja z roko 2021, ki je potekal od 18. do 22. januarja, so 
v organizaciji OŠ Rudolfa Maistra Šentilj sodelovali učenci OŠ Rudolfa Maistra 
Šentilj, učenci Podružnične šole Ceršak, udeleženci Medgeneracijskega sodelo-
vanja OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, uporabniki VDC POLŽ (enota Šentilj), učiteljice 
in ravnateljica.

Osrednja tema je bila Pišem pismo prijatelju. Prijatelj je lahko sošolec, mama, 
oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed … Udeleženci projekta, ki jih je bilo kar 
215, so z roko napisali pismo, voščilo, čestitko … prijatelju.

V okviru tega projekta smo ozaveščali učence, učitelje in krajane o pisanju z 
roko in izdelali kratek film, ki je objavljen na spletni strani šole, ter naredili razsta-
vo na ograji matične in podružnične šole.

Odzivi vseh udeležencev projekta so bili zelo pozitivni. Učenci so se »naloge« 
lotili z zanimanjem in radovednostjo. Pri starejših udeležencih (učitelji, ravnate-
ljica, sorodniki učencev) je bilo prisotne nekaj nostalgije in risanja vzporednic s 
preteklostjo, ko še niso bili računalniki del našega vsakdana.

Gabrijela Koležnik,
koordinatorica projekta
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Velika noč nas ponovno poveže

KuKoMINT
KuKoMINT je projekt štirih šol v sklopu 
Erasmus+ projektov, in sicer sodelujemo 
Volksschule Straß, Volksschule Lichen-
dorf, Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj 
in Osnovna šola Sladki Vrh. Projekt se te-
matsko ukvarja s kulturo, sožitjem in jeziki 
preko MINT za brezmejno prihodnost na 
območju Štajerske. Tisočletja Štajerske 
niso ločevale meje, ljudje smo živeli sku-
paj in soustvarjali kulturo, običaje ter pisali 
skupno zgodovino.

Od časa prve svetovne vojne je Štajerska 
razdeljena med dve državi. Eno stoletje je 
v vsaki državi šlo svojo pot, razvoj se je raz-
likoval. Sedaj sta tako Avstrija kot tudi Slo-
venija del Evropske unije. Seveda sta tako 
pisali vsaka svojo zgodovino tako kulturno 
kot tudi zgodovinsko. Izmenjava »življe-

Naše prvo sodelovanje na temo božična 
dekoracija je bilo uspešno in tako smo se 
ponovno povezali ter ustvarjali za veliko 
noč.
Tudi zdaj so se učenci na našo pobudo 
z veseljem odzvali in izdelali veliko lepih 
stvari na to tematiko. Izdelovali in okraše-
vali smo pirhe, zajčke, čestitke … Bilo je 

nja« je v tem času stopila v ozadje, a nov 
evropski prostor je oživil skupno življenje 
na meji. Otroci bodo v času projekta sko-
zi zgodbe, tečaje, obiske muzejev ali prek 
različnih predavanj bolje spoznali zgodo-
vino Štajerske, ki je naše skupno ozemlje. 

Cilj projekta je, da učenci prepoznajo 
skupne značilnosti in korenine. Sreča-
nja in delavnice, ki se jih bomo udeležili, 
bodo potekale dvojezično, saj je naš cilj 
razvijanje jezikovnih spretnosti v tujem 
jeziku, ki se ga naši učenci v šoli učijo kot 
drugi tuji jezik. 

Ob koncu projekta želimo, da učenci pri-
dobijo trajnostne veščine na področju 
socialne interakcije med različnimi na-
rodnostmi.

Učenci bodo dobili vpogled v rokodelsko 
umetnost ter v področja matematike, ra-
čunalništva, naravoslovja in tehnologije, 
hkrati pa jih bomo spodbujali pri pridobi-
vanju tudi digitalnih znanj.  

Zaradi trenutnih razmer smo morali spre-
meniti načrte in prve delavnice so poteka-
le na daljavo. Vsaka šola je prosila učence, 
da izdelajo okraske, ti okraski so potovali 
naokoli in se med šolami izmenjali. Se 
že veselimo novih izzivov, ki nam bodo 
popestrili učenje tujega jezika, naj bo to 
nemščina ali za naše sosede – slovenščina.

Valentina Žunko, 
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj

Katja Kocbek,
Osnovna šola Sladki Vrh

ogromno medvrstniškega in medpred-
metnega sodelovanja. Sodelovale smo 
štiri šole in odločili smo se, da se bodo 
naši prispevki ter izdelki povezali in nastal 
bo video, ki si ga boste lahko ogledali na 
naših šolskih straneh – OŠ Sladki Vrh s Po-
družnično šolo Velka ter OŠ Rudolfa Ma-
istra Šentilj s Podružnično šolo Ceršak.

Vsem smo zelo hvaležni za vso podporo 
in sodelovanje, ki je v teh časih še tako po-
membno.

Valentina Žunko, 
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj

Katja Kocbek,
Osnovna šola Sladki Vrh

Foto: Valentina Žunko Foto: Katja Kocbek
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Mesec kulture v Vrtcu Sladki Vrh in Zg. Velka

IZ ŠOLSKIH KLOPI

 V mesecu februarju, prežetem s kulturo, 
smo se letos znašli v situaciji, ko nismo 
imeli priložnosti obiskovati kulturnih pri-
reditev, knjižnic, v našo sredino povabiti 
umetnike iz različnih področji …. Pa smo 
kljub situaciji otrokom v Vrtcu Sladki Vrh in 
Zgornja Velka približali in predstavili kultu-
ro: glasbeno umetnost, likovno umetnost, 
ples, bralno kulturo in kulturno dediščino 
preko različnih dejavnosti. S kulturo se 
srečujemo vsak dan med igro, gledanjem 
knjig, poslušanjem otroške literature, se-
denjem pri mizi, pozdravljenjem pri priho-
du in odhodu, vedenjem na sprehodu …

Ob prebiranju različnih literarnih vsebin 
smo spoznavali, kako je kultura prežeta 
z doživljanjem bogastva našega jezika. 
Otroci so spoznavali različne vrste lite-
rature, ob kateri so ustvarjali na različnih 
vzgojnih področjih: likovnem, plesnem, 
glasbenem, se igrali rime, izštevanke, 
uganke. Ustvarili smo svoj papir, na kate-
rega so likovno ustvarjali. Umetnine, ki so 
nastale izpod otroških spretnih prstkov, 
smo razstavili v Knjižnici Šentilj. Ker pa 
otroška domišljija sega daleč, so se otroci 

preizkusili kot pravi igralci v dramski igri 
Babica Zima. Pogovor je stekel o držav-
nih simbolih ter ustreznem obnašanju 
ob njenem predvajanju. Pogovarjali smo 
se o pravicah in dolžnostih državljanov. 
Izdelali smo si slovensko zastavo, ki smo 
jo izobesili pred igralnico ob kulturnem 
prazniku.  Ogledali smo si tudi proslavo 
ob kulturnem prazniku učencev Osnov-
ne šole Sladki Vrh.

Nato pa smo se pripravili na pustni čas. 
Otroci v tem času spoznavajo z njim po-
vezane šege in navade.

Kulturno vedenje, ozaveščanje je in 
mora biti vsakodnevni del otrokovega 
odraščanja.

Rosvita Pučnik, 
vzgojitejica

Premagujemo osamljenost – virtualna 
prireditev Pozdravljena pomlad
Tudi letos smo se učenci in otroci prosto-
voljci OŠ Rudolfa Maistra Šentilj in Vrtca 
Šentilj pridružili k soustvarjanju 12. Dneva 
za spremembe, katerega cilj  v letošnjem 
letu je bil  premagovanje osamljenosti. Ker 
zaradi trenutnega stanja nismo mogli na 
obisk v DSO IDILA, smo za oskrbovance, v 
katerem prebivajo tudi občani naše obči-
ne, pripravili virtualno prireditev Pozdrav-
ljena pomlad. Z glasbo in plesom smo jim 
polepšali dneve in jih popeljali skozi čas 
pomladnega prebujanja. 
Na tem mestu se zahvaljujeva vsem na-
šim učencem in otrokom ter učiteljicam, 
ki so brezpogojno podarili svoj prosti čas z 
namenom, da prispevajo k premagovanju 
osamljenosti.

Mateja Rožanc Valh,
Petra Kasalo,

mentorici, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
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Mednarodni dan boja proti otroškemu raku
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Skupina Korenjaki iz Vrtca Šentilj se je prav 
tako pridružila projektu in vseslovenski ak-
ciji opominjanja ljudi o otroškem raku – v 
sklopu Mednarodnega dneva boja proti 
otroškemu raku, ki ga obeležujemo 15. 
februarja. 

K projektu sem na začetku sicer  pristopila 
s strahom, saj nisem vedela, kako bodo ot-
roci, stari šest let, sprejeli to temo in kakšen 
bo njihov pogled na njo. Zato sem se od-
ločila, da za začetek pogledamo animirani 
film Scarlett. Po ogledu je bila nekaj časa 
tišina, otroci so začudeno zrli na platno, z 
vprašanji sem tišino pretrgala in nato se je 
začel pogovor. Na željo otrok smo so si ani-
mirani film tudi večkrat ogledali, saj se jih 
je zelo dotaknil. Bili so osupli nad koncem 
– kljub svoji bolezni in stiski je deklica na-
mreč še vedno opravljala vsakdanje stvari, 

pomagala vrstnikom in jih razveseljevala. 
Otroci so kasneje tudi sami zaplesali kot 
Scarlett in videli, koliko truda je potrebno 
vložiti, če bi tudi sami imeli protezo names-
to noge. Ogledali smo si tudi nekaj posnet-
kov Junakov 3. nadstropja in tudi k temu so 
otroci pristopili z vso resnostjo, kar je razvi-
dno tudi iz njihovih vtisov, ki sem jih zbrala 
in strnila: »Zelo smo srečni, da je tudi deklica 
Scarlett, kot vse njene prijateljice, lahko na 
koncu plesala balet, saj si je to zelo želela.«, 
»Risanka mi je bila tako zelo všeč, da smo si 
jo doma še in še ogledali.«, »Želim si, da bi to 
risanko in filme poslali vsem otrokom sveta, 
da bi videli, kako se ti otroci borijo, da imajo 
res plemenito srce, veseli smo za vse, ki so to 
bolezen preboleli, res so pravi junaki!«

Otroci so si želeli tudi sami izdelati zlato 
pentljo, simbol otroškega raka, nato so si 
jo v duhu ozaveščanja s ponosom nade-
li in z njo odšli domov ter o vsem pripo-
vedovali tudi svojim bližnjim. Tako smo 
obeležili ta dan in se spomnili na bolne 
otroke, ki živijo med nami ter se borijo s 
težko boleznijo. 

Ob koncu projekta sem bila izjemno vese-
la, da sem se ga kljub začetnim dvomom 
lotila, saj so otroci sedaj bogatejši za novo 
izkušnjo, ki jo bodo zmeraj nosili s seboj.

Bernarda Brec, 
vzgojiteljica skupine Korenjaki

Nova pridobitev za skupine prvega starostnega obdobja v 
Vrtcu Sladki Vrh 
V mesecu februarju se je trem skupinam prvega starostnega obdobja izpolnila ve-
lika želja. Prejeli smo nov voziček za prevoz naših najmlajših.
Naše skupine so polne malčkov, ki še ne hodijo, spet drugih, ki so komaj začeli s pr-
vimi, negotovimi koraki. Nove pridobitve smo bili zato zelo veseli, saj je s tem naše 
bivanje na prostem veliko lažje izvedljivo. Trudimo se čim več časa preživeti zunaj, 
v naravi. Napolnimo naš vozni park in se podamo novim dogodivščinam naproti. 
Sedaj so sprehodi po okolici veliko daljši, otroci se ob tem veliko naučijo, predvsem 
pa uživajo ob opazovanju narave. 
Večkrat se utrudijo tudi nogice tisti najbolj vztrajnih, takrat se preprosto zamenja-
mo in tako lahko vsak malček preizkusi naše novo prevozno sredstvo. 
Še enkrat zahvala naši ravnateljici Andreji Košti, da je prisluhnila našim željam. 

 Dušanka Knezoci, 
pomočnica vzgojiteljice
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#OSTANI DOMA, zbornik prispevkov 
Osnovne šole Sladki Vrh

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Ravno ko je bil čas prebujanja in cvetenja 
rastlin in začetek toplejših dni, ki se jih 
skupaj z učenci vedno veselimo, nas je v 
marcu 2020 kot strela z jasnega zadela no-
vica o šolanju od doma zaradi epidemije 
koronavirusa. Tako kot cel svet smo tudi 
učenci in zaposleni na OŠ Sladki Vrh upali, 
da bo ustavitev javnega življenja in s tem 
zaprtje šol in tako prenos poučevanja in 
učenja v domače prostore kratkotrajna, a 
smo se še kako motili. Kljub izrednemu 
stanju in oteženemu delovanju smo se na 
šoli odločili, da svoje strahove, bojazni ter 
vseeno upanje in optimizem prenesemo 
na papir in tako leto zaznamujemo tudi 
mi. Učenci so v spomladanskem času 
doma veliko besedno in likovno ustvarjali 
in prav škoda bi bilo, da bi njihovo ustvar-
jalnost dali na stran in jo pustili preteklosti. 
Ne, nekaj časa smo se poigravali z idejo, 
kako na drugačen in s spomini prežeto 
preteklost zbrati in ustvariti zgodovino. 
Ker smo na šoli v preteklosti prejeli precej 
državnih in mednarodnih nagrad za naše 
zbornike in šolska glasila, smo se odločili, 

V četrtek, 22. 4. 2021, smo na OŠ Sladki Vrh 
skupaj s Podružnično šolo Zgornja Velka 
izvedli naravoslovni dan, v okviru katerega 
smo aktivnosti namenili obeležitvi svetov-
nega dneva Zemlje. Svetovni dan Zemlje 
vsako leto obeležujemo 22. aprila in mi 
smo letošnjega, že enainpetdesetega, na-
slovili z zelo zgovornim sloganom: PITNA 
VODA JE TEMELJNA PRAVICA IN ODGO-
VORNOST VSAKEGA IZMED NAS. 

Naša šola je zelo dejavna na sodobnih pri-
stopih učenja in poučevanja. Eden izmed 
teh je tudi formativno spremljanje. Kot 
cilj dneva dejavnosti smo si zadali izziv – 
povezati ta sodobni pristop z gibanjem, 
ker veliko damo na to, saj smo navsezad-
nje tudi zdrava šola in na koncu, da kot 
skupnost in posledično vsak posameznik, 
sprejmemo odgovornost za vsa naša de-
janja, ki izhajajo ravno iz skrbi za okolje, za 
prostor in za naš planet Zemljo.

Koncept, ki smo se ga lotili, je bil združiti 
ideje  in metode, za katere verjamemo, 

da trud učencev povežemo v zbornik 
prispevkov, ki smo mu dali zgovoren 
naslov #OSTANI DOMA.

K pisanju smo povabili tudi pred-
stavnika Sveta staršev. Tako so svo-
je videnje šole in šolskega  pros-
tora ter življenja v in izven šole 
zapisali vsi učenci od 1. do 9. razre-
da, učitelji, ki poučujemo na šoli, 
ravnateljica Andreja Košti, po-
močnica ravnateljice Lidija Gru-
belnik, predsednik Sveta staršev 
Miran Polič, predsednica Sveta 
šole Lidija Jug. Profesorica zgo-
dovine na šoli, Darinka Osojnik, 
pa je pripravila kronološki pregled 
zaprtja oz. odprtja šol ter dogaja-
nja med spomladanskim delom 
epidemije. 

Zbornik #OSTANIDOMA so pre-
jeli vsi učenci šole, saj verjamemo, da 
jim bo dragocen spomin in opomin na 
leto 2020 (in, žal, tudi 2021).

Vanja Jesenek,
urednica zbornika #OSTANIDOMA

Naravoslovni dan – Dan zemlje
da delujejo. Kar nekaj časa smo jih preiz-
kušali in lahko z gotovostjo trdimo, da v 
večini dnevov dejavnosti, ki se dogajajo 
na naši šoli, aktivno poskrbimo za zdravje, 
gibanje, smo aktivni v sodobnih pristopih 
pri poučevanju in učenju. Velik poudarek 
dajemo pomenu zavedanja otrok o aktu-
alnih temah in seveda prevzemanju od-
govornosti.

Ko se lotevamo posameznega projekta, 
aktivnosti, si velikokrat postavimo vpra-
šanje: Zakaj sploh to počnemo? Torej si 
zastavimo tudi namene učenja. In tokratni 
namen je bil, da se zavemo lastne odgo-
vornosti do okolja, do ohranjanja pitne 
vode, da se trudimo za ohranjanje narave, 
ne vsak zase, ampak vsi skupaj. Zato se 
nam je zdelo pomembno, da poskrbimo, 
da učenci vidijo, kaj je vodni odtis, da o 
nekem problemu kritično razmišljajo, da 
skozi razvijanje pomembnosti pitne vode 
pridemo skupaj do razvijanja odgovorno-
sti na področju okolijske problematike, 
spoštovanja drugih, komunikacije in na 

koncu razvijanja osebne, moralne in etič-
ne odgovornosti. Zakaj se nam ta zadnji 
namen zdi tako zelo pomemben? Naj 
omenimo dejstvo, da smo poleg Slovaške 
edina država, ki imamo pravico do pitne 
vode vpisano v ustavo.
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Zahvala zdravstvenim 
delavcem

Tako smo na ta dan skupaj z vsemi učenci 
naše šole postavili kriterije uspešnosti, ki 
jih že udejanjamo pri posameznih pred-
metih tudi v času pouka. Za učence so 
bile skrbno načrtovane in pripravljene ak-
tivnosti, ki so bile vodilo čez celoten dan. 
Tako ni manjkalo izobraževalnih vsebin 
na temo vode in varovanja okolja, skrbi 
za lastno zdravje, gibanja in predvsem ve-
liko ustvarjanja. Skozi raznolike aktivnosti 
so se učenci urili v komunikaciji, iskanju 
in obdelavi podatkov, eksperimentalnem 
raziskovanju, zbiranju dokazov, matema-
tičnem prikazovanju podatkov, branju 
grafov v okviru naravoslovno-matema-

»Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega.« Georges Bernanos

Letošnje leto je bilo v znamenju izzivov in novih preizkušenj. Leto je bilo polno nepriča-
kovanih dogodkov in sprememb. Kljub vsemu smo si v našem vrtcu prizadevali in ohra-
njali pozitivno energijo do otrok in staršev. Otroška ustvarjalnost ne pozna meja in tako 
smo v našem vrtcu izdelali otroške risbice v zahvalo zdravstvenim delavcem, ki skrbijo 
za naše zdravje, za dobro počutje in za ljudi v stiski. Zavedamo se, da je odsev ustanove 
odsev vseh njenih članov. Za otroke so to nove izkušnje, ki jih prav tako bogatijo. Otroci 
se naučijo, da se je lepo zahvaliti in tudi lepo zahvalo prejeti. Otroški izdelki tako krasijo 
čakalnice zdravstvenega doma naše lokalne skupnosti.

Jožica Fras, 
vzgojiteljica

Foto: Vesna Kaučič

tične pismenosti in kritičnem mišljenju 
o perečih temah, vezanih na porabo in 
varčevanje vode tako v šoli kot v doma-
čem okolju in o tem, kaj lahko storimo za 
ohranjanje vode v Sloveniji. Skozi posa-
mezne aktivnosti so razvijali tudi socialne 
in čustvene kompetence, predvsem  od-
nosne, se na tak način morda začeli zave-
dati odgovornega sprejemanje odločitev 
in socialnega zavedanja. Velik doprinos k 
pestrosti vsebin pa je obrodila zamisel, da 
je vsak razrednik s svojim razredom izve-
del poljubno delavnico, ki je bila vezana 
na njegovo predmetno področje. Tako 
so učenci sodelovali v debatah pro-con-

tra na izbrano temo, obdelovali skladbe 
na tematiko vode, ustvarjali na likovnem 
področju, pisali pesmi, merili z različnimi 
metodami, izvajali kemijske poskuse …

Tekom celotnega naravoslovnega dne je 
nastalo veliko dokazov, ki smo jih skrbno 
zbrali in na koncu pripravili razstavo v atri-
ju šole.

Dan je bil zanimiv in poln novih spoznanj.

Leonida Zalar,
vodja naravoslovnega dne 

Velikonočna 
dekoracija Vrtca 
Sladki Vrh

V Vrtcu Sladki Vrh smo v mesecu marcu 
ob velikonočnih praznikih veliko likov-
no ustvarjali in pripravili razstavo naših 
izdelkov.

Že pri vhodu v vrtec nas je pričakala 
in pozdravila zajčja družina s pridihom 
pomladi. Spet drugod so nas navduše-
vale kokoške s piščančki, velikonočna 
jajčka in ovčke.

Z izdelki otrok in strokovnih delavcev 
smo v te težke čase vnesli veselje in 
tako vsaj za kratek čas pozabili na epi-
demijo in ukrepe, ki nam omejujejo 
naše otroštvo.

Nataša Muster, 
pomočnica vzgojiteljice

Foto: Andreja Vezjak
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Obeležitev materinskega dne v vrtcu
Mesec marec, mesec, v katerem se prebu-
ja pomlad, mesec, v katerem mamice pra-
znujejo materinski dan. V vrtcu na to temo 
posvečamo veliko pozornosti, saj se zave-
damo, kako izjemno vlogo imajo mame 
v otrokovem najzgodnejšem otroštvu in 
tudi kasneje v življenju. Dejavnosti in naše 
misli so bile v tem mesecu usmerjene v 
pripravo prireditve ob materinskem dne-
vu. 

Tudi v tem šolskem letu ni bilo nič druga-
če. Epidemija covid-19 in z njo povezani 
ukrepi so nas že drugo leto zapored prik-
rajšali za še en nepozaben dan v vrtcu. 
Dan, za katerega so otroci vlagali veliko 
truda z namenom, da bi presenetili in se 
pogumno predstavili svojim mamicam. 
Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu se-
daj poteka v varnem mehurčku. Druženja 
med skupinami niso dovoljena, prav tako 
niso dovoljena neformalna druženja s 
starši, starimi starši in drugimi obiskovalci 
vrtca, ki so bogatili naše dejavnosti v vrtcu 
še nedolgo nazaj. Pa se kljub temu nismo 
predali. 

Strokovni delavci Vrtca Sladki Vrh in Zgor-
nje Velke smo skupaj z otroki vztrajno 
iskali načine in rešitve, kako bi pa le lahko, 
kljub razmeram, presenetili svoje mamice, 
babice.

IZ ŠOLSKIH KLOPI

 »Vsaka mama je prava 
mama,

dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.

Za vse življenje.«
(Tone Pavček)

Po že ustaljeni praksi smo se strokovni de-
lavci z otroki v vseh skupinah veliko pogo-
varjali, brali pravljice, slikali portrete svojih 
mamic, risali in slikali pomladne cvetlice, 
gubali zvončke, tulipane, lepili, izražali 
misli posvečene mamam, deklamirali, ple-
sali in peli pesmi.
 
V znak ljubezni otrok do svojih mam so 
otroci svoje igralnice in okna napolnili z 
razstavljenimi umetninami, ki so bile na 
ogled vsem, ki so hodili mimo vrtca, še 
posebej pa otrokovim mamicam. Pred 
vrtcem pa je bilo veliko smeha, medtem 
ko so si mamice ogledovale in prepozna-
vale lastni portret v ustvarjenih umetni-
nah svojih otrok. 

Vse, kar smo se naučili in pripravili za 
mamice, smo skrbno varovali kot najve-

čjo skrivnost. Pesmi, ples in deklamacije, 
voščila in igro smo posneli prav v vseh 
skupinah, pripravili filmčke ter jih v četr-
tek, 25. 3. 2021, posredovali mamicam na 
elektronske naslove kot presenečenje nji-
hovih otrok.

Verjamem, da je bilo presenečenje zago-
tovo edinstveno in da se je marsikateri 
mamici, babici zarosilo oko. 

Naša komunikacija se je že dolgo nazaj 
preselila v spletno okolje MS TEAMS, ki se 
je kot alternativa dobro vpeljala. Vsi v vrtcu 
pa si neizmerno želimo, da bi se ponovno 
lahko srečevali in družili tako kot nekoč.

Vsi skupaj ohranjamo pozitivne misli in 
se veselimo dne, ko bo to spet mogoče. 
Ne samo ob materinskem dnevu, temveč 
skozi vse leto poiščimo priložnost, da se 
iskreno zahvalimo svojim mamicam in 
jim damo vedeti, da jih imamo neizmerno 
radi.

Strokovni delavci Vrtca Sladki Vrh in Zgor-
nja Velka se zahvaljujemo vsem za povra-
tne pozitivne misli.

Andreja Vezjak,
vzgojiteljica
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Meljem, meljem kavico …
Epidemija je naše mamice že drugo leto 
zapored prikrajšala za druženje ob mate-
rinskem dnevu. V vrtcu smo se veliko po-
govarjali o različnih družinah, si v posnet-
ku ogledali družine po svetu in klepetali 
o naših družinah. Med pogovorom smo 
med drugim ugotovili, da mamice zelo 
uživajo ob pitju kave, zato smo se lotili 
raziskovanja. Od kod sploh pride kava? Jo 
izdelajo v tovarni? Ogledali smo si kratke 
dokumentarne filmčke o pridelavi kave in 

V Jurjevskem Dolu, na tromeji Občin 
Sv. Jurij, Pesnica in Šentilj, je bilo pred 
nekaj dnevi  izjemno praznično. Častit-
ljivih sto let je praznoval gospod Jožef 
Roj – Rojov Pepek,  kot ga radi  kličejo 
in poznajo domačini. Pri svojih stotih  
je še vedno čilega in vedrega duha. 
Zdravje mu ne dela večjih preglavic, 
le noge so mu v zadnjih letih opešale. 
Rad pa se pohvali, da  časopise še ved-
no prebira brez očal. 

Ob visokem jubileju ga je obiskal tudi 
župan  šentiljske občine mag. Štefan 
Žvab, ki mu je zaželel vse dobro in 
predvsem veliko  trdnega zdravja. 

Pepek, ki je bil rojen na Počeniku v Ja-
kobskem Dolu,  je kmetijo v Jurjevskem 
Dolu podedoval po teti in  vse svoje živ-
ljenje preživel na njej. Je oče dveh otrok, 
ima pa pet  vnukov in štiri pravnuke, ki 
se jih še posebej razveseli, ko napolnijo 
hišo. In prav to je v času koronavirusa 
zelo pogrešal.  Pred desetimi leti  je ov-
dovel, domačijo  pa je nasledil sin Jožek 
z družino, vsi skupaj pa  skrbijo za dobro 
vzdušje na domačiji. Tudi hči Marica, ki si 
je ustvarila družino in dom na sosednji 
Ročici, rada prihaja domov.  
Je izredno zanimiv sogovornik, njego-
ve zgodbe pa so polne neverjetnih do-
godivščin, saj v njegovem otroštvu in 
mladosti niso poznali izobilja. ”Kot zelo 
mladega me je odpeljal okupator v II. 
svetovno vojno, kjer sem bil ranjen. Po 
dolgem zdravljenju v vojaški bolnišnici 
sem pobegnil domov in se več mese-
cev, vse do konca vojne, skrival in si na 
tak način  rešil življenje.  Po vojni sem 

na globusu pogledali, kje vse raste. Izde-
lali smo si knjigo o fazah priprave kave od 
obiranja, do praženja in nazadnje kuhanja. 
Za mamice smo izdelali skodelice in kar je 
bilo najzanimivejše in najbolj dišeče – roč-
no smo zmleli kavo, ki smo jo nato skupaj 
s skodelicami podarili mamam. Mislim, da 
so bile nad darilom navdušene.

Barbara Škerlec, 
Vrtec Ceršak

IZ ŠOLSKIH KLOPI / PO OBČINI – MED LJUDMI

Rojov Pepek in njegovih častitljivih 100 let

Rojov Pepek na 100 roj. dan z  družino in županom mag. Štefanom Žvabom

rad  »barantal« z živino in pot me je od-
nesla tudi v Podplat, kjer sem spoznal 
svojo veliko ljubezen Marico in jo že 
kmalu pripeljal domov in leta 1952 sva 
stopila pred oltar,” se tako živo spomi-
nja Pepek.

Delo in še enkrat delo na kmetiji je bilo 
njegovo vodilo. Pri hiši so bili konji, kar 
je v tistih povojnih časih, ko  ni bilo še 
nobene mehanizacije, bilo zelo dra-
goceno. Več let je hodil naokrog orat 
njive, s konjsko vprego pa je vozil tudi 
pogrebe. Ob vsem težaškem delu si je  
v mlajših letih privoščil lovsko kariero, 
ki je trajala celih 30 let. Bil je družbeno-
kritičen in odgovoren, zato je bil nekaj 
let tudi odbornik Občine Pesnica, kot 

so nekoč imenovali občinske svetnike. 
Zaupal nam je, da je  ljubitelj dobre vin-
ske  kapljice, kar v teh vinorodnih krajih 
ne predstavlja težav. In da je lahko ta 
dan nazdravil v dobrem vzdušju, mu je 
zaigral vnuk Milan, ki za svojo dušo kdaj 
pa kdaj raztegne harmoniko. Pepek  je 
celo življenje tudi velik oboževalec  do-
mače glasbe, ki jo spremlja na televiziji 
in po radiu.  

Morda je ob težkem delu in v neneh-
nem stiku z naravo prav to recept za 
dolgo in zdravo življenje? Čestitkam in 
dobrim željam se pridružujemo tudi mi. 

Anita Kirbiš
Foto: Vasja Šabeder
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Drage občanke in občani!
Po več kot letu dni zaostrene epidemiolo-
ške situacije se končno bliža trenutek, ko 
bomo lahko ponovno zadihali s polnimi 
pljuči. Morda življenje ne bo več povsem 
enako, a vsake, še tako težke, okoliščine, 
prinesejo tudi nekaj dobrega in predvsem 
drugačnega. Zase lahko rečem, da danes 
veliko bolj cenim stvari, ki so se mi še ne-
dolgo tega zdele samoumevne – zdravje, 
pristne odnose, prijateljstvo … Čutim, da 
smo se kot družba resetirali, a tudi veliko 
naučili.

Ponosni smo lahko, da nam je s skup-
nimi močmi vseh vas, drage občanke 
in občani, vseh odgovornih na strokov-
nih področjih (zdravstvene ambulante, 
šolski zavodi, občinska uprava), lokal-
ne politike na čelu z županom Občine 
Šentilj, mag. Štefanom Žvabom, in mojo 
malenkostjo, uspelo našo občino skozi 
zahtevno in nepredvidljivo situacijo po-
peljati skoraj neokrnjeno, na nekaterih 
področjih celo močnejšo in boljšo. Res 

Članice in člani TD Brod smo se letos, 
kljub koronavirusu, odločili, da izve-
demo izdelavo tradicionalne butare – 
presmeca, ki ga vsako leto na cvetno ne-
deljo naredijo krajani v različnih zaselkih 
KS Sladki Vrh in Zg. Velka. Presmec ni bil 
tako velik kot je običajno, to pa zato, ker 
ga nismo smeli nositi z velikim številom 
ljudmi. Zato smo se skupaj z gasilci PGD 
Paloma odločili, da ga bomo zapeljali do 

Izdelava butare – presmeca

je, da je bilo potrebno delovanje obči-
ne, investicijsko naravnanost občine in 
vse ostale nujne aktivnosti prilagoditi 
spremenjenim okoliščinam. Lahko pa 
z veseljem potrdim, da bomo večino 
zastavljenih ciljev in večjih investiciji v 
občini izpeljali.

Sam se zelo trudim, da bi županu, mag. 
Štefanu Žvabu, maksimalno pomagal 
pri reševanju problematik in pridobiva-
nju sredstev s strani države ter da bi bila 
povezava med državo in občino kar naj-
boljša možna. Vedno sem delal v dobro 
ljudi in na to sem neizmerno ponosen 
- ker imam rad ljudi in ne delam razlik 
med našimi in vašimi, med levimi in 
desnimi. Delam iz srca za ljudi.

Drage občanke in občani,
vsi skupaj se lahko iz dneva v dan prep-
ričamo, da je naša moč v naši povezano-
sti, pomoči drug drugemu, solidarnosti, 
vztrajnosti in odgovornosti vseh in sle-

hernega. Ostanite zdravi in vztrajajte na 
razvoju in sodelovanju.

Marijan Pojbič,
vaš poslanec DZ RS in vodja svetniške 

skupine SDS 

Marije Snežne z gasilskim vozilom. Tako 
je naš presmec lahko bil velik le približ-
no 8 metrov, a smo ga  vseeno izdelali s 
srcem, tako da je nastal z ljubeznijo lep 
in srčen. 

Z zbiranjem vej mačic in zelenja smo pri-
čeli v sredo, 24. 3. V četrtek, 25. 3., so člani 
pričeli z osnovno izdelavo, članice pa so 
pomagale pripravljati veje. Na začetku 

nam res ni šlo, saj še nihče ni bil zraven 
pri izdelavi. A smo imeli srečo, da sem 
prosila g. Milana Fluherja, da bi nam vsaj 
pokazal, kako začeti, saj ima na tem po-
dročju veliko izkušenj. In g. Milan nam je 
res pomagal, za kar smo mu zelo hvaležni 
in se mu iz srca zahvaljujem. 

26. 3. pa smo članice in član začeli z ok-
raševanjem. Uporabile smo rožice iz krep 
papirja, ki smo jih pred tem izdelovale v 
ročnodelski delavnici. Tukaj nam je v ve-
liko pomoč bila naša članica Ivanka Pola-
nec, ki je tudi z izkušnjami znala pokazati, 
kako se to počne.

V nedeljo, 28. 3., ob 7.30, smo se dobili v 
gasilskem domu, kjer nas je prišel pozdra-
vit tudi župan g. Štefan Žvab. Zahvalil se 
nam je za trud in za izvedbo kljub spre-
jetim ukrepom zaradi virusa.  Popili smo 
kavico in pojedli pecivo ter se odpravili s 
presmecem do cerkve Marije Snežne na 
Zg. Velko, kjer je potekala sv. maša ob 8.30.
Po končani sv. maši sem mali presmec 
predala predsednici TD Klopotec, ki se 
nam je zahvalila za izdelavo.
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Župnik g. Boštjan nas je povabil na kavico 
in na beli kruh ter se nam iz srca zahva-
lil za tako lep presmec. Ponosen je, da se 
tradicija nadaljuje in da je prvič letos bil 
zraven pri tem lepem dogodku. Čeprav 
smo presmec izdelovali v manjšini – do 
10 ljudi, smo ga z veseljem izdelali in se 
ob izdelavi zabavali in veselili. Škoda je 
samo, da nismo mogli to deliti tudi z ve-
čjim številom krajanov in članov našega 
društva. Da izdelovalci niso bili žejni in lač-
ni, so poskrbeli: Mesnica Oman, Timotej 
Jarc Nekrep, Tadej Friš in Igor Friš, Picerija 
Snežinka in predsednica. Nekaj malega pa 
smo zapravili tudi iz blagajne TD.

Na koncu se naj zahvalim vsem svojim čla-
nicam in članom, ki so kakor koli pomagali 
pri izdelavi. Prav tako bi se iz srca zahvalila 
gasilcem PGD Paloma za res dobro po-
moč in učinkovito sodelovanje. Še enkrat 
iskrena  hvala  g. Milanu za strokovno po-
moč in seveda tudi g. Ivanu Klobasi. Hvala 
tudi vsem, ki ste nam podarili veje mačic 
in drugo zelenje.

Sonja Šiker,
predsednica 

Grad Cmurek znova na udaru 
V Muzeju norosti, Trate smo 25. 1. 2021 
preko odvetniške pisarne mag. Saše 
Vogrin, ki zastopa SVZ Hrastovec, prejeli 
dopis, s katerim Muzeju norosti prekinja 
soglasje za uporabo gradu Cmurek, ki 
ga je Muzej norosti pridobil leta 2014 s 
strani tedanjega direktorja SVZ Hrasto-
vec in po dogovoru z MDDSZ na osnovi 
predstavljenega programa za oživitev 
takrat praznega gradu Cmurek. Prosto-
voljci iz Muzeja norosti smo bili obtože-
ni nedovoljenega posega v spomenik. 
Počutili smo se zelo prizadeto, saj smo 
zadnjih osem let edini, ki si prizadevamo 
za ohranitev in oživitev spomenika. Za 
ogled gradu smo zaprosili pristojne na 
ZVKDS OE Maribor in po ogledu dobili 
pisni odgovor, da nismo posegali v graj-
ske strukture. Prav tako se je kot neute-
meljen izkazal argument, da je grad po 
potresu v mesecu decembru na Hrva-
škem utrpel poškodbe, ki ne zagotavlja-

jo več njegove varne uporabe. Januarja 
2019 so namreč predstavniki Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Maribor na 
razpokah, ki so v gradu bile že leta 2013, 
namestili tako imenovane plombe, na 
katerih je jasno razvidno, da potres po-
tencialno najbolj rizičnih delov sploh ni 
poškodoval. Tako je bil ovržen tudi drugi 
argument za preklic soglasja. 

Nadaljujemo s svojim delom in v želji 
ter prepričanju, da je za grad potreb-
no poskrbeti. Po  tem, ko se zanj več 
kot deset let ni namenjalo omembe 
vrednih sredstev za vzdrževanje in po 
tem, ko nikakor nismo mogli prepričati 
SVZ Hrastovec, da naj kot upravljalec 
vendarle pri Ministrstvu za kulturo oni 
zaprosijo za interventna sredstva  za 
nujna vzdrževalna dela, smo na mini-
strstvo sami poslali dopis in zaprosili za 
interventna sredstva za izvedbo nujnih 

del na gradu Cmurek. Žal na našo pro-
šnjo še nismo prejeli odgovora. 

Smo pa danes, 23. 4. 2021, doživeli še 
vlom v grad Cmurek. Ponovni napad na 
vloženo delo, znanje, prizadevanja in 
skrb peščice domačinov, prostovoljcev. 
V kolikor imate kakršnokoli informacijo 
v zvezi z neljubim dogodkom, je bomo 
veseli. Sicer pa se že zahvaljujemo 
vsem sokrajanom, soobčanom, prijate-
ljem od blizu in daleč, ki nam na raz-
lične načine izkazujete svojo podporo. 
Še posebej smo veseli, da nas je teh, ki 
radi in redno zahajamo v grad Cmurek 
zmeraj več, s tem je vedno več tudi 
moči, ki tako ne usiha, temveč raste.

Se vidimo na gradu Cmurek.

Darja Farasin,
Muzej norosti, Trate

PO OBČINI – MED LJUDMI
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Izzivi srednješolcev v Šentilju

Živalski vrt Zoo Ljubljana

Kot srednješolec se soočam z veliko 
izzivi. Eden izmed teh je, kako priti do 
šole in nazaj. Ker večina srednješolcev 
še nima izpita za avto, večina pa nas 
obiskuje šolo v Mariboru, si moramo 
nenehno organizirati prevoz. K sreči 
pa so železniške in avtobusne poveza-
ve kar dobre, zato vseeno ne izgubim 
veliko časa. Poleg tega treniram košar-
ko tudi v Mariboru, zato mi je čas po-
membna dobrina. V srednješolskem 
obdobju pa se še posebej rad družim 
z vrstniki in prijatelji. Največ se sicer v 
normalnih razmerah dogaja v Mari-
boru, kljub temu pa se rad še vedno 
družim s prijatelji kar v Šentilju. Ampak 
tudi to ni tako enostavno, ker se lahko 
družimo le na igrišču ali morda pri kom 

V času velike noči, ko se nam je sprostil 
prehod med regijami, smo se z družino 
odpravili na enodnevni izlet v živalski 
vrt v Ljubljano. Še posebej otroci so bili 
tisti, ki so po napornem delu šolanja na 
daljavo potrebovali  malce predaha, da 
si naberejo novih moči in motivacije. Ko 
smo prispeli pred živalski vrt, smo bili 
presenečeni, koliko obiskovalcev je bilo 
tistega dne. Ljudje so prišli z različnih 
koncev Slovenije in tudi Italije. Na oken-
cu smo ob nakupu vstopnic povprašali, 

na dvorišču. To pa vedno ni možno 
zaradi slabega vremena. Na igrišču se 
občasno sicer dobimo, da bi se rekre-
irali. Sedaj vsi nestrpno čakamo in se 
veselimo, da bodo koši na igrišču čim 
prej popravljeni. Menim, da ima igrišče 
zelo pomembno vlogo pri druženju, a 
je vseeno namenjeno širši populaciji 
ter rekreaciji oziroma športnim de-
javnostim. Želel bi si, da bi v Šentilju 
imeli tudi srednješolci in drugi najstni-
ki kakšen skupen prostor za druženje 
takrat, ko bodo ukrepi sproščeni. Pred 
zaprtjem je imel podobno funkcijo 
Medgeneracijski center, samo da ni bil 
namenjen izključno srednješolcem. Če 
bi imeli tak ali podoben prostor, se bi 
lahko mladi v njem pogovarjali, skupaj 

poslušali glasbo ali gledali filme, igrali 
družabne igre, karte, morda celo igrali 
skupaj igre na internetu, si izmenjavali 
meme na socialnih omrežjih in se tako 
družno zabavali. Takšno druženje bi mi 
za razliko od veliko šolskih obvezno-
sti, treningov in tekem, ter negativnih 
posledic zaradi sedenja v šoli in doma, 
predstavljala zelo veliko sprostitev. Si-
cer ne vem, kako je za srednješolce na 
tak način poskrbljeno v kakšnem dru-
gem kraju, sem pa prepričan, da bi bila 
to v Šentilju velika pridobitev. In to ne 
samo za moje vrstnike, ampak tudi za 
naslednje generacije.

Tinaj Valh,
dijak 2. Š III. gimnazije Maribor

če so maske obvezne in prijazna gospa 
nam pove, da v kolikor je možno držati 
razdaljo, ne potrebujemo mask in na ve-
liko presenečenje, ne boste verjeli, so se 
ljudje avtomatsko držali medsebojne raz-
dalje. Obisk pa presenetljiv. V živalskem 
vrtu si lahko ogledate ogromno živali in 
seveda so nam bile zanimive še posebej 
tiste, ki jih ni moč videti pri nas; tako je na 
primer nastala čudovita slika leva, zebre, 
žirafe, mačje pande in seveda še številnih 
drugih. Najlepši del tega sprehajanja po 

živalskem vrtu pa je bilo seveda videti 
otroke, ki se na prostem igrajo in uživa-
jo brez mask – kot v starih dobrih časih. 
No, spodaj pa vam prilagam le delček 
fotografij in vam toplo priporočam obisk 
živalskega vrta v Ljubljani. Ugotovili smo 
tudi dobro plat karantene, in to je, da 
smo Slovenci začeli raziskovati lepote 
Slovenije, ki jih morda v drugačni situaciji 
morda ne bi.

Tina Trnjar Jambrošič
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Nastja Germ – uresničimo sanje
Vsi se zavedamo, kako pomembno je, da 
se otroci ukvarjajo s športom, da trenirajo, 
se družijo in razvijajo svoje potenciale. Z 
namenom, da bi jim to lahko zagotovili 
tudi v teh negotovih časih,  je Luka Don-
čić skupaj z nogometašem Jako Bijolom 
in hokejistom Robertom Kristanom usta-
novil fundacijo Uresničimo sanje, ki so jo 
podprli tudi številni drugi slovenski špor-
tniki. Ti bodo fundaciji podarjali različne 
osebne predmete, ki se jih bo lahko kupilo 
na dražbi, denar pa bo namenjen pomoči 
pri plačevanju vadnin za osnovnošolske 
otroke, finančni pomoči pri nabavi opre-
me, udeležbi na tekmovanjih ali poletnih 
kampih matične zveze in podobno. 

Čeprav pandemija koronavirusa zau-
stavlja kolesa industrijske dejavnosti in 
začasno znižuje količino onesnaženosti 
zraka po celem svetu, pa se zdi, kot da 
smo ljudje postali manj odgovorni do 
okolja, v katerem živimo. Po mnogih 
občinah v Sloveniji so se pojavljali groz-
ljivi prizori, kjer so v času zaprtja gostiln 
zbirališče plastenk in druge embalaže 
postali gozdovi, parki in druge naravne 
površine, ki jih bi morali najbolj varova-
ti. Tudi Občina Šentilj pri problematiki 
onesnaževanja ni zaostajala za ostalimi 
občinami.

Za odvoz smeti v Občini Šentilj skrbi 
podjetje Saubermacher. Omenjeno 
podjetje vodi tudi zbirni center za večje 
kosovne odpadke, ki se je v Šentilju odprl 
pred nekaj leti. »Ta se je izkazal za odlično 
naložbo, saj pralnih strojev, hladilnikov, av-
tomobilskih gum in drugega odpadnega 
materiala zdaj ne videvamo več po goz-
dovih oziroma je tega bistveno manj,« 
pove župan Občine Šentilj Štefan Žvab.

Za lep izgled javnih površin v naši občini 
(košnja, urejanje zelenih površin, pobira-
nje odpadkov …) skrbita režijski obrat 
Občine Šentilj in Zavod Zmoremo.

Prav tako se v naši občini organizirajo ra-
zne čistilne akcije, kot na primer akcija, 
ki je potekala ob dnevu Zemlje. Te or-
ganizirajo razna društva in posamezniki. 

Na razpis, ki je izšel konec lanskega leta, 
se je prijavila tudi Nastja Germ, učenka 
5. a-razreda OŠ Sladki Vrh, ki svojo na-
darjenost že vsa leta uspešno dokazuje 
na številnih tekmovanjih iz gimnastike, 
kjer  dosega visoke rezultate, ki so ji tudi 
omogočili, da je bila izbrana v ta program. 
Fundacija Uresničimo sanje ji bo tako do 
konca leta 2021 krila stroške treningov in 
vadnin v obeh klubih, kjer trenira (ŠD Šen-
tilj in DŠR Murska Sobota). Veseli in po-
nosni smo, da je Nastji to uspelo in da bo 
lahko še naprej uresničevala svoje sanje.

Marjetka Koražija, 
športna pedagoginja na OŠ Sladki Vrh

Porast onesnaževanja okolja v Občini Šentilj
»Tovrstne akcije so dobrodošle. Čudo-
vito je, ko se ljudje skupaj odločijo, da 
bodo nekaj spremenili, a žal se takšne 
akcije tistih, ki bi se morale, ne dotakne-
jo. Seveda se pa moram na tem mestu 
zahvaliti vsem društvom in posamezni-
kom, ki so k akciji pristopili,« čistilno ak-
cijo ob dnevu Zemlje komentira župan. 

Onesnaževanje v naši občini
Odpadke v občini videvamo predvsem 
po obcestnih jarkih, pod viadukti in 
gozdovih. »Nič nam ne pomagajo razne 
čistilne akcije, če pa se te tistih, ki bi se 
morale, ne dotaknejo. V času korona-
virusa beležimo večje onesnaževanje 
predvsem na račun zaprtja gostinskih 
lokalov, saj so se ljudje več družili na 
prostem, kjer so embalažo pijač (ploče-
vinke, plastenke) tudi puščali,« razlaga 
župan.
 
Velika težava sta tudi oba mejna preho-
da. Tam ljudje odpadke mečejo kar skozi 
okna avtomobilov, kar je po besedah žu-
pana povsem nedopustno.

Zakaj je onesnaževanje okolja tako 
slabo?
Globalno segrevanje, izguba biotske ra-
znovrstnosti, izkoriščanje naravnih virov, 
vedno večje količine odpadkov, povečana 
uporaba kemikalij ... so le eni izmed naj-
večjih razlogov, zakaj je onesnaževanje 
okolja slabo. 

Najbolj nazorno lahko pa vplive onesna-
ževanja okolja vidimo na vremenu. Pred 
še nekaj leti so bile zime čas, ko smo se po 
hribih, prekritih s snegom, sankali in smu-
čali. »Prave« zime nismo imeli že nekaj let, 
smo pa letos bili celo deležni nekaj snega 
v aprilu.

Kaj lahko naredi vsak posameznik?
Župan pove, da na področju onesnaže-
vanja v občini delamo veliko, vendar je le 
posameznik tisti, ki lahko stvari spremeni 
in dokler se ne bomo vsi zavedali po-
membnosti čistega in zdravega okolja, se 
ne bo nič spremenilo.

K zmanjšanju odpadkov lahko pripomo-
remo že če se držimo načela »Zmanjšati 
– Ponovno uporabiti – Reciklirati«.

Zmanjšati pomeni, da zmanjšamo količi-
no embalaže s kupovanjem izdelkov v raz-
sutem stanju ali kupujemo izdelke, ki jih je 
mogoče ponovno uporabiti. Recimo ko 
kupujemo sadje in zelenjavo v razsutem 
stanju namesto predhodno pakiranega, 
ali pa kupujemo koncentrirane izdelke, ki 
potrebujejo manjše pakiranje.

Namesto da stvari odvržete, poskusite 
najti še druge načine za njihovo upora-
bo. Morda podarite svojemu kavču nov in 
moderen videz, namesto da kupite nove-
ga, ali pa daste popraviti čevlje, da bodo 
zdržali dlje. Lahko najdete tudi novo upo-
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rabnost: stare papirnate dokumente lahko 
uporabite za osnutke, plastične posode 
pa za shranjevanje. Lahko pa rabljeno bla-
go prodate, morda podarite.

Ločujete lahko papir, karton, les, alumini-
jaste pločevinke, plastenke, steklenice in 
kozarce, električno opremo, strojno opre-
mo IT, baterije ... Vendar pa se bo vedno 
zgodilo, da boste morali kupiti pakiranje, 
ki ga ne boste mogli ponovno uporabiti. 

V takem primeru poskusite izbrati pakira-
nje, ki se lahko reciklira in ga ločujte. Staro 
kartonasto pakiranje se bo uporabilo za iz-
delavo časopisa, stare steklenice se bodo 
uporabile za izdelavo novih steklenic, 
plastenke pa bodo ponovno oživele v ob-
liki nove embalaže, gradbenih materialov 
ali celo oblek.

Tudi župan poziva k odgovornemu ravna-
nju do okolja: »Našim občanom sporočam, 

da lahko z ozaveščanjem in izobraževanjem 
o pomembnosti čistega okolja storimo ve-
liko. Kako pomembno je čisto okolje, bomo 
spoznali šele takrat, ko bo prepozno, a moč-
no upam, da do tega le ne bo prišlo. Zaveda-
ti se moramo, da odpadke proizvajamo vsi 
in če bi vsak že samo za seboj počistil, bi bila 
naša okolica veliko lepša. Okolje, v katerem 
živimo, je samo eno in zato moramo nanj še 
kako paziti.«

Nika Vajnhandl

V spomin
Ko se je lansko  leto že počasi poslavljalo, 
se je za vedno poslovil tudi g. Ivan Veliko-
gne.  Osnovno šolo je obiskoval v Šenti-
lju, nižjo in višjo gimnazijo pa v Mariboru.  
Leta 1961 je diplomiral na Fakulteti za 
strojništvo v Ljubljani in dobil naziv diplo-
mirani inženir strojništva. Kot štipendist 
Sladkogorske  tovarne papirja se je tam 
tudi zaposlil in z dvema presledkoma leta 
1996 tu dočakal tudi upokojitev. Bil je go-
nilna sila razvoja tovarne, ki je ljudem tega 
kraja in še okoliških dajala zaslužek in s 
tem omogočala njihov osebni razvoj. Bil 
je tisti, ki je skrbel za tehnološki napredek 
tovarne, večanje njene proizvodnje in ra-
zvoj kadrov. Zaslužen je tudi za delovanje 
papirniške šole. Svoje strokovno znanje 
je prenašal na generacije papirničarjev v 
programih poklicnega, srednjetehniškega 
in višješolskega izobraževanja inženirjev 
papirne tehnologije. Mnogi njegovi učen-
ci se ga spominjajo kot odličnega preda-
vatelja in mentorja.

Od svojih sodelavcev je zahteval strokov-
nost in doslednost, saj se je zavedal, da le-
-to pelje v uspešen razvoj tovarne. Kot pri-
znanje za uspešno delo je leta 1973 prejel 
zlato značko Sladkogorske tovarne papir-
ja, 1980. leta red dela s srebrnim vencem 
ter leta 1983 kipec kolodrop za posebne 
zasluge pri razvoju tovarne.

Že v mladih letih je bil družbeno in poli-
tično aktiven tudi v Šentilju. Vodil je orga-
nizacijo mladih, udeležil se je tudi mladin-
ske delovne brigade bratstva in enotnosti. 
Bil je eden od ustanoviteljev Športnega 
društva Partizan, ustanovni član Planin-
skega društva Paloma in nekaj časa tudi 
njegov gospodar. Tudi  za te aktivnost je 
prejel številna priznanja.

Z uvedbo delegatskega sistema je postal 
predsednik skupščine delegatov Krajevne 
skupnosti Šentilj. V tistem času so njego-
ve zasluge, da je KS začela z asfaltiranjem 
cest na območju Šentilja ter da je bilo 
mogoče zgraditi sedanjo osnovno šolo s 
samoprispevkom.

Kot predsednik izvršnega sveta novo na-
stale Občine Maribor – Pesnica se je zav-
zemal za pridobivanje sredstev za razvoj 
manj razvitih območij.

Leta 2007 je prevzel vodenje Društva 
upokojencev Šentilj. Predsednik le-tega 
je bil vse do leta 2016. Društvo mu je za 
aktivno delo v tem času podelilo naziv 
častnega člana društva. Bil je nepogreš-
ljiv udeleženec prireditev in organizator 
pohodov v kraju, širši okolici ter pohodov 
po planinskih poteh. Aktivno je sodeloval 
tudi v aktivnostih planinskega društva ter 

Domovinskega društva generala Maistra 
Šentilj. Njegova besedila o poznavanju 
dogodkov in zgodovine Šentilja ter nje-
gove okolice najdemo v  Zborniku Občine 
Šentilj skozi čas.

G. Ivan Velikogne je na vseh področjih, kjer 
je deloval, pustil pozitivne sledi. S svojim 
delom je dosegal rezultate, ki so bili po-
membni tudi  za razvoj in ugled Občine 
Šentilj. Prav zato mu je leta 2019 Občina 
Šentilj podelila najvišje priznanje – zlato 
plaketo.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Društvo upokojencev Šentilj
Foto: Vasja Šabeder
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Pravilno oranje kmetijskih površin ob 
javnih cestah – obvestilo za obdelovalce 
kmetijskih površin
Ponovno je nastopil čas poljedelskih op-
ravil na njivah in poljih. Pogosto opažamo, 
da posamezniki, v preveliki delovni vnemi, 
pri obdelovanju njiv preveč posegajo v 
cestni svet javnih cest. Ne smemo poza-
biti, da je utrjena podlaga ceste praviloma 
precej širša, kot je videti na prvi pogled. 
Običajno je videti samo asfaltirano ces-
tišče, mogoče še bankino, dejansko pa je 
utrjena podlaga ceste na površini prekrita 
s travinjem še vsaj meter širša.  

Na naš organ pogosto prejemamo prijave 
v zvezi z nepravilnim oranjem kakor tudi 
nanosom zemlje na cesto. V sled nave-
denega vam v nadaljevanju, z namenom 
preventivnega ukrepanja, predstavljamo 
kršitve zakonskih določb, posledice ta-
kega ravnanja in pravilen pristop k temu 
opravilu.

Sestavni deli ceste in pomen izrazov
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, s spremembami in dopolnitva-
mi; v nadaljevanju: ZCes-1) določa po-
men posameznih izrazov v 2. členu in ta 
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 po-
teka 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 sestav-
ljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, 
kolesarske steze, pločniki, bankine, na-
prave za odvodnjavanje, če so tik ob vo-
zišču, 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 signali-
zacije in opreme. 

1. Prikaz pomenov izrazov:

3. Oranje pravokotno na cesto

2. Oranje vzporedno s cesto

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez.pdf, Cestno podjetje Nova Gorica in 
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor) 

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez.pdf, Cestno podjetje Nova Gorica in 
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor) 

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in 
vzporedno_Prerez.pdf, Cestno podjetje 
Nova Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor) 

(Vir: Občina Velika Polana)
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Vsak med nami si želi urediti svoje bivalno 
okolje po svojih potrebah ter svojih željah 
in prav je tako. Vendar se lastniki zemljišča 
pogosto ne zavedamo, da smo pri rabi svo-
jih omejeni. Še posebej takrat, ko naše ze-
mljišče meji na javno cesto ali drugo javno 
prometno površino.

V Medobčinski inšpekciji Skupne občinske 
uprave Maribor ugotavljamo, da lastniki 
zemljišč ob javnih cestah ne poznajo ome-
jitev njihove rabe. Posledično se ne zaveda-
jo svojih dolžnosti predhodnega pridobi-
vanja soglasja za postavljanje objektov ter 
dolžnosti zasajevanja ter obrezovanja živih 
mej, grmov ali dreves.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti 
udeležencev v prometu vas želimo opo-
zoriti na obvezno upoštevanje zakonodaje.

Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več 
smernih vozišč, namenjeno prometu vozil 
pod pogoji, določenimi s predpisi o pravi-
lih cestnega prometa, pa tudi pešcem in 
drugim udeležencem cestnega prometa, 
če s prometno signalizacijo ni določeno 
drugače. 

Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomeni-
jo pravilni odmiki pri oranju od cestnega 
sveta, vam predstavljamo na slikah.
 
Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov 
prihaja pri oranju kmetijskih površin do 
poškodb bankin in vozišča. Orači obrača-
jo traktorje s priključki na cestnem svetu, 
celo na asfaltnem vozišču, s čimer prihaja 
do poškodb bankin, razpokanosti asfalta, 
posedanja roba cestišča, hkrati pa tudi do 
onesnaženja cestišča z nanosom blata in 
zemlje. Orač oziroma voznik delovnega 
stroja je dolžan, da preden se vključi na 
javno cesto, pnevmatike očistiti blata, 
zemlje in drugih snovi ter tako očiščen za-
pelje na javno cesto.

Stroški odpravljanja posledic neza-
konitih ravnanj
Vse odstranitve ovir (zemlja oz. blato, 
razsut gnoj ipd.) ali drugih posledic 
prepovedanih ravnanj na cesti (obno-

va bankin, obnova obcestnih jarkov, sana-
cija vozišča ipd.) izvede izvajalec rednega 
vzdrževanja občinskih cest na stroške 
povzročitelja ovire oz. poškodbe.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni 
mogoče izvesti tako, da ne bi ovirali in 
ogrožali prometa, poškodovali cesto ali 
povečali stroškov njenega vzdrževanja, 
ZCes-1 v 27. členu dopušča tudi možnost, 
da izvajalec del pred pričetkom izvajanja 
del upravljavca cest (občino) zaprosi za 
soglasje teh del. S tem soglasjem se do-
ločijo pogoji, pod katerimi se ta dela lah-
ko opravijo, po potrebi se določi začasna 
označitev ovire na ali ob cesti z začasno 
prometno signalizacijo ter dolžno ravna-
nje izvajalca del po tem, ko je z deli zak-
ljučil. 

Kazenske sankcije
ZCes-1 V 5. členu določa prepovedi ter 
sankcije, in sicer:
- na cestišče javne ceste je prepovedano 

nanašati blato ali jo kako drugače 
onesnaževati;

- 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.

Za omenjena prekrška je predpisana 
globa (posameznik se kaznuje z globo 
1000 €, pravna oseba se kaznuje z globo 
4000 € in odgovorna oseba pravne ose-
be z globo 1000 €). 

Skupaj za večjo varnost!
Poškodovana vozišča, bankine in na-
prave za odvodnjavanje ceste. Z zemljo, 
blatom ali sipkim materialom onesna-
ženo vozišče. Vse to so stanja, ki vplivajo 
na varnost cestnega prometa. Vsi skupaj 
se moramo zavedati, da promet niso le 
vozniki motornih vozil na štirih in več ko-
lesih. Najranljivejši udeleženci cestnega 
prometa so motoristi, kolesarji ter pešci. 
Zanje že manjše poškodbe vozišča ali 
bankin, kakor tudi manjši nanosi materi-
ala na cesto, predstavljajo veliko tveganje 
za nastanek hujših poškodb.

Zato apeliramo na vse:
Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, 
da nas vse varuje!

S spoštovanjem!

Skupna občinska uprava Maribor
Medobčinska inšpekcija in  

Medobčinsko redarstvo

Omejena raba prostora v območju javne 
ceste – obvestilo lastnikom zemljišč

Varovalni pas ceste in postavitev 
objektov
Vzdolž javne ceste je varovalni pas, 
v katerem je raba prostora omejena. 
Varovalni pas je širok od 2,0 do 10,0 
m, odvisno od kategorije ceste. V ko-
likor želimo v njem postaviti objekt 
ali objekte, kot so nadstreški, ograje, 
skalnjaki, robniki poti, količki ipd. ali 
izvesti kak drug poseg, za to potre-
bujemo soglasje upravljavca ces-
te (97. člen Zakona o cestah, Uradni 
list RS, št. 109/10, s spremembami in 
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZCes-
1). Upravljavec ceste ob občinskih 
cestah je občina. Pri izdaji soglasja se 
presoja, ali načrtovana izvedba po-
sega vpliva na varnost cestnega pro-
meta na tej cesti (preglednost) ali na 
cesto samo.

Varovalni pas ceste ter prosti profil in 
zasaditev rastlin
Lastniki zemljišč pa smo omejeni tudi 
pri zasaditvah dreves, grmovnic, viso-
kih poljščin in drugih višjih rastlin. Pri 
zasaditvah pogosto pozabimo na to, 
da majhna sadika ali grmiček, posajen 
tik ob robu parcelne meje, kaj kmalu 
zraste na cestišče, vozišče, pločnik ali 
javno površino. Previsoka in raz-
raščena vegetacija, kot tudi drugi 
objekti oz. predmeti ob javnih ce-
stah, predstavljajo ovire. Ovire, ki 
ogrožajo varnost vseh udeležencev v 
cestnem prometu; predvsem otroci, ki 
so peš ali s kolesom udeleženi v pro-
metu in so s svojo majhnostjo in manj 
izkušnjami ter zmožnostmi predvide-
vanja, že tako najbolj ogroženi udele-
ženci na cesti. 



41

Občina Šentilj

OBVESTILA

Zakonodajalec je za zagotovitev varne 
uporabe javne ceste za vse udeležence v 
prometu in preglednosti občinske ceste 
v 98. členu ZCes-1 določil: »V območju 
nivojskega križišča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško progo (pregled-
ni prostor) ali v območju cestnih priključkov 
na občinsko cesto (pregledno polje) ter na 
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna 
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne 
koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave 
in druge predmete ter storiti kar koli druge-
ga, kar bi oviralo preglednost cest, križišča 
ali priključka.«

Med vegetacijo se šteje: grmovje, 
drevesa, visoko cvetje, visoke trave, 
visoke poljščine, trta ipd.
Prav tako je prepovedano izvajati ali 
opustiti kakršna koli dela na javni cesti, 
na zemljiščih ali na objektih ob javni ces-
ti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, 
ovirala ali zmanjšala varnost prometa na 
njej (5. člen ZCest-1).

Za neovirano in varno uporabo ceste 
je potrebno zagotoviti prosti profil, 
ki je definiran s Pravilnikom o projek-
tiranju cesta (Uradni list RS, št. 91/05, 
26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18). To je 
območje ob in nad cesto, ki omogoča 
preglednost nad dogajanjem na cesti in 
v prometu. V prosti profil ceste ne smejo 
posegati stalne fizične ovire (npr. objek-
ti, vegetacija …).

Najenostavneje prost profil razložimo 
na način, da je to prostor, ki se razteza 
vzdolž vozišča v širino od 1,25 do 2,50 m 
in v višino od 4,50 do 7,50 m. To v praksi 
pomeni, da morajo biti žive meje biti 
ob cesti v naselju obrezane tako, da so 
od roba asfaltnega vozišča oddaljene 
vsaj 1,25 m (dejanska širina je odvisna 
od širine ceste, širine prostora, potreb-
nega za bankino ter projektne hitrosti 
vožnje), drevesa pa v to območje ne 
smejo posegati vsaj pod višino 4,50 m.

Dodatno je potrebno paziti na to, da je 
zagotovljeno polje preglednosti na 
notranji strani cestnih krivin (pregledna 
berma ali območje znotraj ovinka) ter v 

območju priključkov občinskih cest ali 
nekategorizirane ter občinske ceste. V 
tem območju je lahko grmovje (in 
drugo rastje ter objekti) visoko do 
0,75 m.

Dolžina pregledne berme ter širina polja 
preglednosti sta odvisna od nagiba ceste 
in projektne hitrosti. 

Zato apeliramo na vse:
Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, 
da nas vse varuje!

Skupna občinska uprava Maribor
Medobčinska inšpekcija in  

Medobčinsko redarstvo

Pregledna berma

Polje preglednosti
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Taksi prevozi po 
ugodni ceni
Če potrebujete prevoz do zdravnika, le-
karne ali na pošto, morda v trgovino ali do 
svojcev in prijateljev, pa nimate javnega 
prevoza oz. soseda, ki bi vam v trenutku, 
ko prevoz potrebujete, to omogočil, vam 
Zavod ZMOREMO ponuja prav to.

Da vam bo med vožnjo prijetneje, vaš 
strošek vožnje pa še ugodnejši, taksi vo-
zilo omogoča prevoz do 6 oseb hkrati. Za 
vse informacije je 24 ur na dan na voljo 
telefonska številka 051 322 434.

Zavod ZMOREMO

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, 
d.d. tudi v letu 2020, tako kot do sedaj, zago-
tavljal z izvajanjem notranjega nadzora po 
izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvla-
dovanjem procesov od črpanja podzemne 
vode, njene obdelave, prečrpavanja in distri-
bucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode 
se je spremljala na črpališčih, na omrežju v 
vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (ve-
činoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma 
v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega 
nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravil-
nika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 
26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 
2020 odvzetih 2.164 vzorcev za mikrobiološka preskušanja 

in 103 za kemijska preskušanja. Na celot-
nem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. 
je bilo v letu 2020 mikrobiološko nesklad-
nih 3,65% vzorcev, kemijsko je bilo neskla-
dnih 0,97% vzorcev. 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o 
kakovosti pitne vode se nahaja na spletni 
strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2020 dobavljal 
Mariborski vodovod za občino Šentilj, 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano ocenjuje kot skladno z zahteva-

mi Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih 
preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Obvestilo ni lektorirano
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OBVESTILO ZA VSE OBČANE IN OBČANKE! 

 

REGIJSKI CENTER ZA DEZINSTITUCIONALIZACIJO TRATE, GRAD CMUREK 

V gradu Cmurek na Tratah smo za vas odprli pisarno in zaposlili izkušeno socialno delavko, ki bo z vami skupaj premislila in organizirala oblike pomoči in 
podpore, da bo življenje v domačem okolju čim bolj prijazno tudi takrat, ko potrebujete pomoč drugih. Z vzpostavitvijo pomoči in podpore bi vam radi 

zagotovili, da bi lahko ostali doma in vam ali vašim svojcem ne bi bilo treba v dom ali zavod. 

Socialna delavka Simona Ratajc je dosegljiva na telefonski številki 070 655 063 vsak delovni dan od 9. do 17. ure. 

Za pogovor v naši pisarni v gradu Cmurek na Tratah nas pred obiskom pokličite in se bomo dogovorili za termin srečanja. Če ne morete priti v pisarno, se 
lahko dogovorite za obisk na domu. 

Dosegljivost na elektronskem naslovu: simona.ratajc@muzejnorosti.eu  

Pomoč je brezplačna. Muzej norosti jo zagotavlja v okviru mednarodnega projekta, ki ga financira sklad Civic Europe. 
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Pravilno geslo iz prejšnje križanke se je glasilo ADVENT. Nagrajenka je gospa Nastja LEBAR, Šomat 7c, 2214 Sladki Vrh. ČESTITAMO! 
Nagrajenka bo nagrado prejela po pošti.

Rešeno križanko ali geslo nam s svojimi podatki  pošljite na naslov: Občina Šentilj, Uredništvo GLAS-ila (nagradna križanka), Maistrova 
ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah do 30. 9. 2021, ali pošljete na elektronski naslov: urednistvo@sentilj.si. Izžreban nagrajenec/-
ka bo objavljen v naslednji številki GLAS-ila. 


