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TRIM STEZA OB ČRNCU, DOBLU 
 

 
Trim steza ob Črncu in Doblu je velika pridobitev za spodbujanje zdravega življenskega sloga 
s poudarkom na rekreaciji,povečanju kreativnega preživljanja prostega časa prebivalcev vseh 
starosti in skupin, ter izboljšana infrastruktura in dostop do rekreativnih površin. 
 
Projekt je sofinanciran iz Javnega poziva za načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske 
skupine LAS Pri dobrih ljudeh za območje  partnerskih občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, 
Kobilje, Lendava, Odranci Turnišče in Velika Polana. 
 
Steza je dolga 3.200 metrov in široka 1,5 metra. Ob progi so tri klopi s koši za smeti, 
označevalne table z oznako poti.  Poteka od konca naselja pri čistilni napravi in naprej do 
sotočja Črnca in Dobla, kjer zavije ob Doblu do mostu ceste Beltinci G. Bistrica. 
 
Vrednost projekta je  dobrih 22.000 EUR od katerih dobimo 15.719 EUR iz  Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, slabih 6.500 EUR pa so prispevali Občina Beltinci in 
partnerja v projektu Zavod za turizem in kulturo Beltinci in Judo klub klima center Tratnjek 
Beltinci. 
Največji strošek so bila gradbena dela, ki znašajo 17.500 EUR, ostali stroški pa so bili za 
klopi, koše, označevalne table, zloženko, projekt in nadzor, ter izvedbo delavnice. 
 
Na delavnici smo predstavili pomen rekreacije za zdrav način življenja in še Cooperjev test, 
kjer je vsak lahko preizkusil svojo pripravljenost in jo potem skozi rezultat dobil podatek o 
svoji telesni zmogljivosti. Tako želimo ozavestiti in spodbuditi občane k gibanju in zdravemu 
načinu preživljanja prostega časa.  
Steza bo uporabna vso leto za sprehode, tek, kolesarjenje, ob ugodnih snežnih razmerah pa 
bomo uredili stezo za tek na smučeh. 
 
Če kdaj, potem v teh težkih časih  ljudje potrebujejo drobne malenkosti ,s  katerimi si bodo 
dvigovali samozavest in sposobnosti, tekmovati s časom in družbenimi normami  in 
zahtevami. Stoletja je ljudi narava zdravila, razveseljevala,jim nudila ugodja in od njih 
zahtevala spoštovanje, ki je rojevalo skupne sadove. Predniki so vedeli, kdaj je telo utrujeno 
od dela in kdaj so bile nečimrnosti tiste,ki so telo in dušo spravile v neravnovesje oziroma v 
neubranost,Ta neusklajenost z  naravo in samim seboj človeka pripelje v bolezen, malodušje , 
odvisnosti in  včasih brezizhodnosti . Starejši smo na svetu tudi zato, da s svojim vzgledom 
pokažemo mladim, kako so stare poti tudi lahko zanimive in da  smo tudi mi lahko junaki iz 
računalniških iger ali filmskih nadaljevanj , ki se odvijajo pred našimi očmi sredi lepega dne 
.Življenje postane znosnejše in napore premagujemo lažje le, če smo telesno in duševno 



zmožni. Sožitje telesa, duha in narave lahko začnemo iskati tudi na tej naši novi pridobitvi. 
Sprehodite se, tecite, kolesarite, prisluhnite pticam,šumenju vetra,vonju trave in pogledu v 
daljave, ki jih nudi ravnica. Posedite na klopcah, pogovorite se s srečanimi,pojdite v sosednjo 
vas dalje ob črncu in odmislite čas, kajti med zelenjem ni ure. Ko se vračate, razmišljajte, 
kako vas prijetna utrujenost vabi ponovno  na klepet s samim seboj in drugimi, prijatelji  ali 
vnuki. Ponavljanja določene aktivnosti peljejo v navade, navade pa so sestavni del življenja 
Od nas  samih pa je odvisno če so le te pozitivne ali negativne. Pred nami je nova pot, 
potka..Pot je zmeraj peljala na poti in poti so nas vedno odpeljale na ceste v širni svet  
 
Sosednja občina Odranci,je vzporedno z nami iz iztega javnega poziva zgradila stezo ob 
Črncu na svojem bregu Črnca, z brvjo pa smo se povezali i tudi simbolično povezali in dali 
projektu širši pomen. 
V naslednjem letu pa bomo skupaj z občino Odranci  sanirali strugo potoka Črnca od ČN 
Beltinci do naselja Odranci in tako postavili začetne pogoje za revitalizacijo potoka,ki je bil v 
tem delu na žalost zaradi ČN onesnažen. Projekt je bil odobren na letošnjem javnem pozivu 
LAS pri dobrih ljudeh 
 
 
Ob naši stezii bodo v prihodnje še postavljene trim orodja za vadbo .Steza se bo nadaljevala 
ob potoku Dobel do parka,kjer se bo  sklenila. Njena celotna dolžina bo 8  km. 
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