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Vam, drage bralke in bralci!
Prva številka Občana v tekočem letu že tradicionalno izhaja
ob veliki noči - to pa je med 22. marcem in 25. aprilom. Velika noč ali vüzen je najpomembnejši krščanski praznik, saj
pomeni obujanje življenja - vstajenje od mrtvih.
Če se je že na veliki petek dogajala kalvarija, je velika noč
neskončno upanje - in zaupanje - duhovni preporod, premagovanje telesnih slabosti in duhovna moč. Novo upanje
in novo življenje se vsako leto dogaja na novo.
Takšno je tudi naše življenje - padcem sledijo vzponi, žalosti
veselje, obupu upanje. Pospravimo stvari za seboj.
Mnogi med nami so izgubili ljudi, ki smo jih imeli radi in so nam pokazali, kako je potrebno živeti. Ni pomembno, če se utrudimo, potrebno je začeti vedno znova in na novo.
Če smo veliko trpeli, je bil to čas učenja. Če smo veliko jokali, je bilo to prečiščevanje
duše. Če smo bili ogorčeni, je to priložnost, da lahko oprostimo. Ko smo bili osamljeni,
je bilo le zaradi tega, ker smo zaprli vrata in verjeli, da je vse izgubljeno!
Pa ni! To je le začetek, da si opomoremo, da pogledamo naokrog in videli bomo polno
ljudi, ki čakajo na naš nasmeh, ki čakajo, da se nam približajo.
Razumeti to in to sprejemati je največji dar za človekovo notranjo srečo.
V marcu je dan žena in materinski dan. O vlogi žena ali mater ni potrebno razglabljati. Ste tiste, ki ljubite, rojevate, dajete zavetje in zgled potomcem, mnoge ste nosilni
steber družin.
V marcu je tudi Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo, dan, ko se rojevanje sonca prične
tako zgodaj, da lahko opustimo umetno svetlobo.
Prišla je pomlad. Živali so se prebudile iz zimskega spanja, sonce je pognalo sokove po
rastlinah, da so se razprli mladi listi in zavonjali cvetovi. Ljudi je prevzelo novo upanje.
Ustvarjalci Občana želimo, da bi tudi zapisi v tej številki prinesli mnogo upanja in veselja
v vaše domove, da vas spodbudijo k pozitivnemu razmišljanju in ukrepanju.
V tej številki posebej izpostavljamo podelitev priznanj darovalcem krvi iz naše občine.
Vsaka kapljica te življenjske tekočine je neskončno pomembna. Ogromno kapljic so
darovali štirje, ki so bili na odvzemu več kot 100-krat.
S fotografijo predstavljamo Občinski svet, s krajšo predstavitvijo pa še videnje delovanja
občine novoimenovanih podžupanov ter njuno vlogo in cilje v mandatu.
Pomemben del vsebine je PRORAČUN OBČINE PUCONCI za leto 2019, z dodanimi
obrazložitvami posameznih postavk. Če res delamo za občane, je razvidno iz sklepov
sej Občinskega sveta Občine Puconci.
V zimskih mesecih se je veliko dogajalo tudi v vrtcih in Osnovni šoli Puconci ter v
društvih upokojencev. Posebni utrinki so besedila o fašenke, praznovanjih dneva žena
in materinskega dneva, pa o rezi viteške trte v Pečarovcih.
Veliko vsebin je namenjenih ozaveščanju – o zdravju in preventivi, čebelah, zmanjšanju
porabe energentov, odnosu do okolja.
Kmetovalcem, študentom in vsem, ki delate na področjih prostovoljstva, so namenjeni
JAVNI RAZPISI, vsem ostalim pa križanka in Koledar prireditev.
Velika noč je družinski praznik. Uživajmo v dobrotah, hkrati pa odprimo srca in
najdimo duševni mir. Naj bodo velikonočni prazniki začetek nove poti.

Jožef Rituper
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Velika noč je praznik življenja. Pomlad je čas, ko narava
na novo zaživi. To nam dokazuje, da se skoraj vse dogaja
v določenem zaporedju. Med letom nas štirje letni časi
vodijo iz hladnega v toplo in obratno. Sončnemu vzhodu
sledi sončni zahod in minljivosti novo življenje.
Želim vam, da bi zaradi velike noči živeli življenje v vsej
svoji polnosti, ne samo na materialnem področju, temveč
tudi v vsej njegovi duhovnosti.
Župan Ludvik Novak
z Občinskim svetom in Občinsko upravo

Podelitev priznanj Rdečega križa Slovenije
krvodajalcem v Občini Puconci
Krvodajalstvo je del dolge zgodovine
poslanstva Rdečega križa, saj je ena
od primarnih nalog pomagati ogroženim, ostarelim, otrokom, prizadetim, invalidom, bolnikom ob naravnih ujmah, vojnah in beguncih, kar
je privedlo do javnega pooblastila za
zagotavljanje zdravstvu zadostne količine krvi. Posameznikova prostovoljna
odločitev, da človek pomaga sočloveku z darovanjem dela sebe, je največje
človekoljubno dejanje, krvodajalstvo
pa ostaja največje solidarnostno gibanje v Sloveniji. Je oblika prostovoljnega dajanja krvi, vpeljana že od leta
1953. Rdeči križ Slovenije kot glavni
organizator krvodajalstva, skupaj v sodelovanju s transfuzijsko službo, letno
organizira več kot 1.160 krvodajalskih
akcij, od tega skoraj 370 terenskih,
ki se jih udeleži približno 100.000

krvodajalcev, ki zdravstvu zagotovijo
med 42.000 in 45.000 litrov krvi. To
pomeni, da imamo v Sloveniji vedno
dovolj krvi. S tako organiziranim krvodajalstvom, ki se izvaja že skoraj 66 let,
je prebivalstvu Slovenije zagotovljeno
kvalitetno zdravstveno varstvo.
Delček tega krvodajalstva obstaja tudi
v občini Puconci, kjer imamo okrog
300 krvodajalcev, ki vsako leto z dajanjem krvi rešujejo nešteto življenj.
Tako smo 3. marca 2019 tudi v občini
Puconci krvodajalcem, ki so kri darovali večkrat, priredili kratko slovesnost,
v kateri so sodelovali učenci Glasbene
šole M.Sobota in učenke OŠ Puconci,
s podelitvijo zahval. Skupaj smo podelili 141 zahval in sicer za 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 in 90 krat darovano kri. Štirim krvodajalcem: Jožefu Ošlaju, Štefanu Lončarju, Francu Kuliču in Štefa-

nu Severju, pa posebne diplome. To so
krvodajalci, ki so kri darovali več kot 100
krat. Zaslužijo si iskrene čestitke.
Za zaključek pa še naslednje:
kri je nenadomestljivo zdravilo, vsakdo
je tudi potencialni prejemnik krvi. Pomagamo si lahko le ljudje med seboj,
zato gre pri krvodajalstvu za solidarnostno gibanje, ki temelji na globokem
humanizmu in solidarnosti do sočloveka.
Naloge kot so motiviranje krvodajalcev,
pridobivanje novih krvodajalcev, ohranjanje obstoječega jedra krvodajalcev,
organizacija krvodajalskih akcij, načrtovanih z namenom zagotovitve nemotene preskrbe s krvjo, ostaja prioritetna
tudi v občini Puconci v letu 2019.
Tako še kako velja slogan: KRI REŠUJE
ŽIVLJENJE.
Amalija PUČKO

Ošlaj – krvodajalec
19. 4. 2019
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Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)

Sedijo: dr. Sanda Vrhovac, Danica Kardoš, Vijola Bertalanič, Tanja Marič, Majda Cipot. Stojijo: Mišel Martinec, Jožef Ficko, Branko Drvarič, Andrej
Horvat, Branko Ritlop, Štefan Sočič, župan Ludvik Novak, Štefan Pozvek, Milan Grlec, Jožef Rituper, Drago Fras, Vladimir Kuhar, Božidar Benkič.

Predstavitev podžupanov
Jožef Ficko
Štiriletno občinsko kolo se je
zavrtelo in z lokalnimi volitvami, v primerjavi s preteklimi, dodobra premešalo karte v občinskem svetu. Od 17
svetnikov je bilo izvoljenih 10
novih. Če bi dobili hkrati tudi
zamenjavo na mestu župana, ocenjujem, da bi bilo to
za občino Puconci preveč.
Spremembe so vedno dobrodošle, vendarle pa prevelike lahko povzročijo v delovanju občine negativne
posledice, še posebej, če so povezane z načrtovanimi,
predvsem organizacijsko kadrovskimi, manj pa s programsko vsebinskimi cilji.
Župan je imenoval dva podžupana, kar je na nek način
tudi sprememba, ki naj bi pomenila dodano vrednost.
Oba imava za opravljanje funkcije dovolj izkušenj. Realnost pa je taka, da je razvojne vsebine, skladne s potenciali v občini lažje najti, kot zagotoviti financiranje
zanje. Tekoče obveznosti občine v zadnjih letih stalno
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

naraščajo neprimerljivo s proračunskimi prihodki, kar
stalno zmanjšuje investicijske sposobnosti občine. Zato
bomo večji nadzor posvetili tistim izdatkom, na katere
se lahko vsaj delno vpliva. Vzrok za tako stanje, za katerega ocenjujem, da je prisotno tudi pri drugih občinah
v regiji, vidim v načinu financiranja lokalnih skupnosti.
Ker pri določanju primerne porabe ni upoštevano socialno stanje prebivalstva v občinah, se razlike glede
investicijskih sposobnosti občin in s tem v stopnjah
razvitosti, samo še povečujejo. O ugotovitvah bomo
seznanili naše predstavnike v državnih organih. Učinki,
če do njih pride, seveda ne bodo takojšnji. Veliko hitrejši pa morajo biti učinki, ki zadevajo vlogo občine pri
neposrednem ali posrednem »servisiranju« občanov in
ožjih delov občine.
Osebno upam in si želim, da tudi tisti, ki v tem mandatu
neposredno ne sodelujejo pri vodenju občine, s svojim
delom v občinskem svetu ne bodo ovirali funkcioniranja
občine, če že nimajo namena pri tem pomagati.
Izkoriščam priložnost, da Vam zaželim prijetno praznovanje velikonočnih praznikov s primerno količino
za ta čas značilnih dobrot.
Jožef FICKO
19. 4. 2019
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Branko Drvarič
Prebivam na Gorici 29. Sem
poročen, oče dveh otrok,
trenutno študentov v Ljubljani.
Po končani srednji šoli v Murski Soboti sem študij ekonomije nadaljeval v Ljubljani
in tam tudi diplomiral. Po
diplomi sem se vrnil nazaj
domov in se zaposlil v takratni Proizvodnji kremenovih
peskov v Puconcih (sedanji
Kemi) in tam preživel celo moje delovno obdobje. Dvanajst let sem opravljal delo vodje komerciale, od leta
1990 pa sem bil direktor podjetja. Letos februarja sem
se upokojil. Že deset let sem tudi predsednik Razvojnega sveta Pomurja, to je organ, ki se ukvarja predvsem
z usklajevanjem interesov 27-ih občin pri pridobivanju
evropskih in državnih sredstev za razvoj.
Moje glavno področje delovanja je vseskozi bilo gospodarstvo. Ker smo tudi doma imeli kmetijo, sem bil zelo
povezan s kmetijstvom, ljubezen do zemlje in vsega,
kar je z njo povezano, je bila v mojem življenju stalno
prisotna. Za obe področji mojega delovanja in zanimanja lahko rečemo, da sta v letih po osamosvojitvi

doživeli tako leta velikega napredovanja, pa tudi leta,
ko smo stagnirali, včasih tudi nazadovali. Pravzaprav bi
lahko nekaj podobnega rekli tudi za današnji čas, kajti so področja, kjer gre napredek vsako leto naprej,
so pa tudi takšna, ki prav sedaj doživljajo krizo in iščejo rešitve. Generalno gledano pa lahko rečemo, da je
čas delovanja Občine Puconci vsekakor čas močnega
napredovanja, saj je občina od svojih težkih začetkov v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja naredila velik korak
naprej. Izzivi pa so in ostanejo tudi v prihodnje. Ravno
zaradi teh izzivov sem se odločil, da se znova vključim
v delo občinskega sveta in prispevam k razvoju občine,
kolikor s svojimi izkušnjami lahko.
Moje področje delovanja kot podžupana naj bi bila gospodarska dejavnost, še posebej kmetijstvo. S svojim
vodilom, ki pravi: OBČANI, OBČINA PRIHAJA K VAM,
želim podpreti vaše nove dobre ideje in vam pomagati,
da boste uspešno delovali na področjih, ki ste jih izbrali
za svoje delovanje. Upam, da nam bo v novi sestavi
uspelo, skupaj z županom Ludvikom Novakom, sprejeti
vse izzive in uspešno nadaljevati razvojne poti v občini.
Če rabite nasvet ali pomoč, se lahko brez skrbi obrnete
name.
Moj kontakt: 041 743 727 (pošljite sporočilo)
Elektronski naslov: drvaricb@gmail.com
Branko DRVARIČ

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) ter 17., 99., 102., 103. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine
Puconci na 3. redni seji, dne 14. 2. 2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE PUCONCI ZA LETO 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
19. 4. 2019
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

v eurih
Proračun leta 2019

7.306.978
5.926.995
4.664.886
4.063.379
403.220
198.287

1.262.109
707.284
7.000
5.000
50.000
492.825
542.954
350		
542.604
8.000
8.000
829.029
805.204
23.825

7.304.681
2.348.214
318.576
52.549		
1.829.788
36.500
110.801

3.041.787
226.342
1.661.350
283.761
870.334
1.488.953
1.488.953
425.727
362.863
62.864

2.297

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

Proračun leta 2019
0
0
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750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0
0
0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2019

Skupina/Podskupina kontov/Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

267.985
267.985
267.985
317.776
317.776
317.776
- 47.494
- 49.791
-2.297
47.494

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov
in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda,
4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire,
19. 4. 2019
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5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih
cest in varstvo gozdov,
6. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 največ 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2019 izločijo v višini do 60.950,69 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Puconci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni
za izgradnjo zbirno sortirnega centra Puconci in je sestavni del proračuna občine.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki
so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi
presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
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10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku do 100,00 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
12. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi
znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen.
13. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto
2019 se zagotavljajo v višini 24.951,69 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni
načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna,
če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi
proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
16. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s sredstvi občine in krajevnih skupnostih, se upoštevajo le tista
sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske
objekte ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.
17. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča
ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
19. 4. 2019
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18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2019
lahko zadolži do višine 267.985 evrov.
20. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve, oddajati s pogodbo in
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom
ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 410-0010/2018
Puconci, 14. 2. 2019									
			

Občina Puconci
Ludvik Novak, župan

Ludvik Novak l. r.

Proračun Občine Puconci za leto 2019
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.
Proračun se praviloma sprejema v roku, ki omogoča
uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Ker
nam v preteklem letu zaradi lokalnih volitev ni uspelo
izvesti vseh postopkov za sprejem proračuna, je župan
sprejel sklep o Začasnem financiranju proračuna Občine Puconci v obdobju januar – marec 2019.
Proračun Občine Puconci za leto 2019 je bil sprejet na
3. seji Občinskega sveta Občine Puconci, 14. 2. 2019,
objavljen v Uradnem listu RS št. 10, 15. 2. 2019, veljati
pa je pričel 16. 2. 2019.
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Proračun za leto 2019 je na prihodkovni strani pripravljen na podlagi pričakovane realizacije prihodkov v
letu 2019, ki obsegajo davčne, nedavčne, kapitalske in
transferne prihodke občine ter prejete donacije. Na odhodkovni strani pa so zajeti vsi odhodki za financiranje
z zakonom določenih nalog ter postavke namenjene
za investicijska vlaganja.
Sestavni del proračuna so na podlagi zakona tudi proračuni krajevnih skupnosti in proračunski sklad.
Prihodki proračuna so v letu 2019 načrtovani v višini
7.306.978 EUR, odhodki proračuna v višini 7.304.681
EUR, iz česar sledi, da znaša proračunski presežek 2.297
EUR.
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V letu 2019 se planira črpanje enoletnih razpoložljivih
povratnih (kreditnih) sredstev v višini 267.985,00 EUR
(obrestna mera 0,0 % brez EURIBOR, moratorij za vra-

čanje 1 leto ter odplačilna doba 9 let (1+9), zapadlost v
vračilo leta 2021) za lastni delež pri ureditvi cest.
V letu 2019 bomo odplačali dolg v višini 317.776,18 EUR.

Prihodki vseh proračunskih uporabnikov so razdeljeni na:
• davčne prihodke, ki so načrtovani v višini 4.664.886 EUR,
• nedavčne prihodke, ki so načrtovani v višini 1.262.109 EUR,
• kapitalske prihodke, ki so načrtovani v višini 542.954 EUR,
• prejete donacije, ki so predvidene v višini 8.000 EUR in
• transferne prihodke, ki so načrtovani prihodki od države in
evropska sredstva v skupni višini 829.029 EUR.
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se planirajo v višini 805.203,58 EUR.
Predvidevamo prejem naslednjih sredstev:
740000 Finančna izravnava
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
- sredstva požarne takse
- sredstva ob neurjih – materialni stroški
- sredstva za ureditev romskih naselij
- sredstva za sanacije plazov
- nepovratna sredstva za investicije po 21. členu ZFO-1
740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
- sredstva za ureditev gozdnih cest
- spodbuda za varstvena in gojitvena dela
- financiranje pravic družinskih pomočnikov v letu 2018
- sredstva za tisk monografije
- refundacija za javna dela
- refundacija za stroške MIR M. Toplice v letu 2018
- sredstva za obvezno prakso
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

204.308,00 EUR
515.471,00 EUR
17.000,00 EUR
486,00 EUR
80.000,00 EUR
150.000,00 EUR
267.985,00 EUR
70.424,58 EUR
9.047,47 EUR
525,61 EUR
35.000,00 EUR
10.000,00 EUR
798,70 EUR
14.000,00 EUR
1.052,80 EUR
15.000,00 EUR

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko se
planirajo v višini 23.825,35 EUR.
Predvidevamo prejem sredstev kohezijskega sklada EU:
• za polnilne postaje za električna vozila: 6.000,00 EUR in
• za trajnostno mobilnost in turizem na kolesih: 17.825,35 EUR.
Odhodki vseh proračunskih uporabnikov pa so razdeljeni na:
• tekoče odhodke, ki so načrtovani v višini 2.348.214 EUR,
• tekoče transfere, ki so načrtovani v višini 3.041.786 EUR,
• investicijske odhodke, ki so načrtovani v višini 1.488.953 EUR in
• investicijske transfere, ki so načrtovani v višini 425.727 EUR.
Struktura odhodkov v proračunu za leto 2019 je naslednja:
• tekoči odhodki predstavljajo 32 %,
• tekoči transferi 42 % in
• investicijski odhodki + investicijski transferi 26 % vseh odhodkov.
19. 4. 2019
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Pri sestavi proračuna za leto 2019 smo poskušali zagotoviti sredstva za vse potrebne naloge in obveznosti,
ki nam jih predpisuje področna zakonodaja. Obenem
pa tudi v letošnjem letu predvidevamo vlaganja v investicije.

Večja vlaganja so zajeta predvsem
na naslednjih področjih:
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije:
• asfaltiranje lokalnih cest: LC 333140 Puconci – Vaneča (Benkotehna), LC 333161 Kuštanovci – Mačkovci, LC 333231 Polana – Gorica,
• asfaltiranje javnih poti: JP 833541 – Otovci HŠ 25
v dolžini 170 m, JP 833101 – zg. Strukovci – Topolovci v dolžini 300 m, JP 834952 – Kuštanovci
Varaš v dolžini 85 m, JP 834411 – Prosečka vas Vrej
v dolžini 300 m, JP 835661 - Bodonci v dolžini 196
m, JP 834481 – Dankovci do HŠ 43 v dolžini 300
m, dovozna cesta za Roto - Gorica v dolžini 300 m,
• projektna dokumentacija za izgradnjo pločnikov
Brezovci – Lemerje,
• obnova ceste od Moščanec proti ČN Kuštanovci –
romsko naselje.
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije:
• polnilne postaje za električna vozila.
Informacijska struktura:
• brezžične dostopne točke WIFI.
Gospodarstvo:
• ureditev Doma borcev na Vaneči,
• ureditev stare šole Pečarovci,
• trajnostna mobilnost in turizem na kolesih.

Varovanje okolja in naravne dediščine:
• izgradnja kanalizacije Beznovci s čistilno napravo –
II. Faza,
• izgradnja kanalizacije Vaneča - kanal K8 – od HŠ
82/b do HŠ 86 - Vaneča (v sklopu ureditve ceste
Puconci – Vaneča),
• izgradnja male čistilne naprave za potrebe POŠ Mačkovci.
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:
• občinski prostorski načrt,
• vodovodno omrežje na Vaneči – povezovalni sekundarni vod od pokopališča Vaneča v dolžini 510 m.
Izobraževanje:
• projektna dokumentacija (PGD in PZI) za izgradnjo
vrtca Puconci, rušitev obstoječega pomožnega
objekta na parceli in ureditev dovozne poti s strani
glavne ceste.
Intervencijski programi in obveznosti:
• sanacija plazu v Pečarovcih pri Kmečkem turizmu
Zelko,
• sanacija plazu v Kuštanovcih na JP 834850,
• sanacija plazu v Bodoncih na JP 8332800.
Druga investicijska vzdrževanja in druge manjše investicije pa so razvidne iz analitičnega dela proračuna in
nadaljnjih obrazložitev.
Ob vsem pa pripravljamo še razne druge projekte, ki
so razvidni iz Načrta razvojnih programov za obdobje
2019-2022.
Kristina Sapač,
svetovalka III za proračun in finance

Na podlagi 98. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 110. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 4. seji, dne 28. 3. 2019, sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
Občine Puconci za leto 2018
1. člen
S tem odlokom Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2018.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto
2018 znašajo:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto

v evrih

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

6.365.867
5.707.893
4.694.882
4.129.158
368.726
194.117
2.881
1.013.010
680.458
5.569
2.566
2.082
322.335
207.166
1.349
205.817
0
0
0
450.809
447.809
3.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.940.811
2.207.617
303.051
49.779
1.698.994
34.048
121.745
2.638.475
140.399
1.522.483
224.220
751.373
818.139
818.139
276.580
226.434
50.146

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

438.629

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL INPRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
19. 4. 2019
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750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženje v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0
0
52.862
0
0
-52.862

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
Xi. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

0
0
324.721
324.721
47.473
-324.721
-425.056

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. TEKOČEGA LETA
Splošni sklad za drugo

47.494

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 410-0001/2019
Puconci, 28. 3. 2019

									

Župan Občine Puconci:
Ludvik NOVAK, Ludvik Novak l.r.

Obrazložitev zaključnega računa proračuna
Občine Puconci za leto 2018
Občinski svet Občine Puconci je proračun za leto 2018
sprejel na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Puconci, ki je bila 14. 12. 2017. Objavljen je bil v Uradnem
listu RS, št. 74/2017, 20. 12. 2017.
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V letu 2018 je Občinski svet Občine Puconci sprejel rebalans proračuna št. 1/2018 in sicer na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Puconci, ki je bila 12. 7. 2018, objavljen
pa je bil v Uradnem listu RS, št. 48/2018, dne 13. 7. 2018.
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Prihodki proračuna so bili v letu 2018 realizirani v višini
6.365.867,32 EUR oz. 85,50 % glede na plan. Odhodki
proračuna so bili realizirani v višini 5.940.811,16 EUR
oz. 77,55 % glede na predvidena sredstva po veljavnem
proračunu. Sestavni del proračuna so tudi proračuni
krajevnih skupnosti.
Iz zgoraj navedenega sledi, da znaša proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov v letu 2018:
425.056,16 EUR.
Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list. RS,
št. 55/15 - ZFisP), ki ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in
izdatkov proračunov države brez zadolževanja, je bilo
za leto 2018 potrebno ugotoviti presežek po fiskalnem
pravilu. Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek po denarnem toku, zmanjšan za računovodske
postavke, ki pomenijo obveznost. Če občina izračuna
negativni znesek po fiskalnem pravilu, v poslovne knjige
ne knjiži ničesar. V primeru pozitivnega zneska bi moral
o presežku odločati občinski svet.
Izračun presežka po fiskalnem pravilu za leto 2018 znaša -1.666.807,00 EUR.
Iz računa finančnih terjatev in naložb v letu 2018 je razvidno, da v preteklem letu nismo prejeli vračil danih
posojil in prodaje kapitalskih deležev, niti nismo dajali
posojil.
Občinski svet Občine Puconci je na 26. seji, dne 5. 4.
2018, sprejel sklep, da se osnovni kapital Javnega komunalnega podjetja Püngrad d.o.o. poveča za izkazani
čisti dobiček podjetja iz poslovanja v letu 2017.
V ta namen se je zato čisti dobiček iz leta 2017 v višini
52.862,22 EUR vrnil v proračun, prav tako pa so bila v
enaki višini realizirana sredstva za leto 2018 na postavki
441 – Povečanje kapitalskih deležev: ustanovni vložek
v podjetje.
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17
in 71/17 – ZIPRS1819) in Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) smo imeli v letu 2018 možnost črpanja enoletnih razpoložljivih povratnih (kreditnih) sredstev v višini 255.259,00 EUR. S proračunom
smo planirali zadolževanje v višini 169.525,00 EUR za
izgradnjo kanalizacije v Beznovcih. Ker pa razpoložljiva
povratna (kreditna) sredstva niso bila nujno potrebna,
črpanje ni bilo realizirano.
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V letu 2018 smo odplačali dolg v skupni višini 324.720,67
EUR in sicer:
• glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih
bankah (213.758,20 EUR),
• glavnice dolgoročnega kredita najetega pri javnem
skladu (90.277,85 EUR),
• glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri državnem
proračunu (20.684,62 EUR).
Občina v letu 2018 ni dala poroštev in garancij za delovanje zavodov in javnih podjetij.
Župan je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2018 prerazporedil pravice porabe
v posebnem delu proračuna v okviru glavnih programov
v skupni višini 120.366,31 EUR, v okviru proračunskega
sklada pa 165.000,00 EUR.
V letu 2018 smo iz proračuna izločili proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49.
členom ZJF v skupni višini 61.937,37 EUR. Tekom leta
smo porabili sredstva proračunske rezerve za naravne
nesreče, natančneje za sanacijo malih plazov, sanacijo
infrastrukture po večjem deževju. Tako ob koncu leta
2018 ne razpolagamo z oblikovanim skladom proračunske rezerve, saj smo ga porabili v celoti, za leto 2019
pa smo ga ponovno oblikovali v zakonsko predvideni
višini (1,5 % prihodkov).
Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila z veljavnim proračunom 2018 planirana v višini 31.320,66
EUR. Sredstva v višini 13.074,79 EUR smo porabili za
namene, za katera sredstva v proračunu niso bila zagotovljena oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, smo za
uravnovešenje proračuna najeli kratkoročni kredit pri
Banki Sparkasse d.d. Stanje kratkoročnega kredita na
dan 31. 12. 2018 izkazuje saldo 0 EUR.

PRIHODKI
Prihodki in drugi prejemki so bili v letu 2018 realizirani
v naslednjih višinah oz. %:
• davčni prihodki v višini 4.694.882,35 EUR
oz. 100,86 % na plan,
• nedavčni prihodki v višini 1.013.010,32 EUR
oz. 67,19 % na plan,
• kapitalski prihodki v višini 207.165,50 EUR
oz. 50,76 % na plan,
• transferni prihodki v višini 450.809,15 EUR
oz. 52,00 % na plan,
• prejete donacije pa niso bile realizirane.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Nekoliko nižja realizacija nedavčnih prihodkov je predvsem posledica nižjih prispevkov občanov za izgradnjo
vodovodnih in kanalizacijskih omrežij od načrtovanih,
nizka realizacija kapitalskih prihodkov pa nerealizirane
prodaje zemljišč. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije in investicijsko vzdrževanje
CERO Puconci niso prihodek v proračunu občine, saj so
prikazana že kot prihodek iz sredstev najemnin na proračunskem skladu, kar nam je bilo s strani Ministrstva
za finance pojasnjeno ob koncu leta 2018.
Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli
447.809,15 EUR in sicer:
• sredstva požarne takse v višini 16.678,00 EUR, ki so
bila porabljena za nakup zaščitne opreme PGD občine Puconci,
• sredstva za sanacijo plazu na LC Vidonci – Mačkovci
v višini 85.910,32 EUR,
• sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1, ki smo jih
porabili v skladu s prijavo za sofinanciranje lastnega
deleža pri izgradnji kanalizacije Beznovci s ČN v višini
258.234,00 EUR.
Prejeli pa smo še naslednja sredstva za tekočo rabo:
• za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.758,38 EUR,
• spodbudo za varstvena in gojitvena dela Zavoda za
gozdove Slovenije v višini 525,61 EUR,
• za financiranje družinskega pomočnika (dodatek za
tujo nego in pomoč) v višini 31.757,02 EUR,
• za v upravi zaposlene javne delavce smo s strani
Zavoda za zaposlovanje prejeli refundacije v skupni
višini 19.188,42 EUR,
• v skladu z zahtevkom smo za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva, s strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo za namene ustanovljenih skupnih služb, prejeli 12.891,40 EUR, (za l.
2017) kar predstavlja 50 % sredstev namenjenih za
plače in materialne stroške,
• sredstva za PUD – sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za
dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol v šolskem letu 2016/2017
v višini 750,00 EUR,
• za modernizacijo Športnega centra Ernesta Nemca od Fundacije za šport, sredstva v višini 13.116,00
EUR.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU smo
v letu 2018 za PUD prejeli še 3.000,00 EUR.
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ODHODKI
Odhodki in drugi izdatki vseh proračunskih uporabnikov
so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih višinah oz. %:
• tekoči odhodki v višini 2.207.616,93 EUR
oz. 82,63 % na plan,
• tekoči transferi v višini 2.638.475,24 EUR
oz. 89,22 % na plan,
• investicijski odhodki v višini 818.139,39 EUR
oz. 48,64 % na plan in
• investicijski transferi v višini 276.579,60 EUR
oz. 79,17% na plan.
Struktura odhodkov v proračunu za leto 2018 pa je naslednja:
• tekoči odhodki predstavljajo 37 %,
• tekoči transferi 44 % in
• investicijski odhodki + investicijski transferi 19 %.
Podrobna obrazložitev in finančna struktura investicijskih vlaganj Občine Puconci v letu 2018 je razvidna iz
obrazložitve posebnega dela zaključnega računa.
Večje investicije, ki so se izvajale v letu 2018, so:
• zgradili smo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo
v naselju Beznovci 1. faza,
• na podlagi javnega naročila iz leta 2017 smo obnovili
oz. asfaltirali javne poti: JP 833371 Brezovci mimo
pokopališča, JP 833151 Beznovci-Vadarci (odsek
Vadarci HŠ 113–HŠ 114), plačilo končne situacije se
realizira v letu 2019,
• pri športnem igrišču Brezovci smo uredili dovozno
cesto in parkirišče, realizacija plačila se izvede v letu
2019,
• kot vsako leto, smo tudi v letu 2018 izvajali investicijsko vzdrževanje gozdnih cest,
• izvajala so se pripravljalna dela pred asfaltiranjem na
cestnem ustroju lokalne ceste LC 333140 Puconci-Vaneča (Benko-Tehna),
• na poslovni stavbi Razvojnega zavoda izvedli zamenjavo dotrajanih lesenih oken,
• za več kot 53.000 EUR smo izvedli priklope gospodinjstev na vodovodno omrežje,
• izvedli sanacijo cevovoda pri mostu v naselju Puževci,
realizacija plačila se izvede v letu 2019,
• nadaljevali smo s postopki za izdelavo občinskega
prostorskega načrta Občine Puconci, na podlagi
novelirane poplavne karte s strani direkcije za vode
smo pristopili h geodetskemu posnetku Mačkovskega in Puconskega potoka, ki je podlaga za izdelavo
poplavne študije in okoljskega poročila,
• več kot 60 tisoč EUR smo vložili tudi v posamezne
objekte po krajevnih skupnostih,
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• glede na kriterije sofinanciranja smo sofinancirali tudi
nabavo opreme gasilskih društev ter vlaganja športnih
in kulturno-turističnih društev v investicije,
• izvedli sanacijo plazu na lokalni cesti LC 333170 Kuštanovci – Moščanci in na LC 197080 Vidonci – Mačkovci ter sanacijo plazu pri stanovanjski hiši Krenos
v Otovcih.
Poleg investicijskih vlaganj poskušamo zagotoviti
sredstva za zagotavljanje socialne varnosti občanov, ki
so v porastu, ter sredstva za delovanje javnih zavodov.
Tako namenjamo sredstva za socialo (varstvo v domovih,
oskrbo na domu, financiranje družinskega pomočnika),
zdravstvo, predšolsko vzgojo in šolstvo, katerim zagotavljamo dobre pogoje za delovanje in širjenje znanja.
Na področju kmetijstva smo sofinancirali subvencije v
kmetijstvu za kmetijska gospodarstva, preko sofinanciranja gasilstva zagotavljamo nemoteno delovanje gasilskih društev in s tem zagotavljanja požarne varnosti,
ravno tako pa nikakor ne pozabljamo tudi na razvoj
društvene dejavnosti.

Načrt razvojnih programov (NRP) 2018-2021 kot III. del
proračuna Občine Puconci za leto 2018 smo sprejeli po
enakem postopku kot proračun za leto 2018.
V NRP 2018-2021 smo predvidevali vse naložbe v
osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru
podskupine kontov ekonomske kvalifikacije 420 – investicijski odhodki in 430 – investicijski transferi in tudi
druge materialne stroške, ki nastajajo neposredno povezani s posamezno investicijo ter s tem odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj
Občine Puconci do leta 2021.
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto
2018 izkazuje dejansko stanje realizacije plačil v letu
2018 in dejansko sliko izvajanja zakonsko določenih
nalog občine in njenih organov ter vlaganja v infrastrukturo.
Kristina Sapač,
svetovalka III za proračun in finance

Seje občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi
1. redna seja, 06. 12. 2018
S K L E P št. 1:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom Volilne komisije Občine Puconci in Posebne volilne
komisije Občine Puconci o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Puconci dne 18. 11. 2018.
S K L E P št. 2:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom Volilne komisije Občine Puconci o izidu rednih
volitev za župana Občine Puconci dne 18. 11. 2018.
S K L E P št. 3:
V Mandatno komisijo se imenujejo:
1. Branko Ritlop, predsednik
2. Vlado Kuhar, član in
3. Štefan Pozvek, član
S K L E P št. 4:
Občinski svet Občine Puconci potrdi mandate naslednjim članicam in članom Občinskega sveta Občine Puconci:
g. Štefanu Sočiču, ga. Majdi Cipot, g. Jožefu Ficku, g.
Mišelu Martinecu - predstavnik romske skupnosti, g. Mi19. 4. 2019

lanu Grlecu, g. Vladimirju Kuharju, g. Branku Drvariču,
ga. Tanji Marič, ga. Vijoli Bertalanič, g. Ludviku Novaku,
ga. dr. Sandi Vrhovac, g. Štefanu Pozveku, g. Branku
Ritlopu, g. Jožefu Rituperju, g. Božidarju Benkiču, g.
Andreju Horvatu in ga. Danici Kardoš.
S K L E P št. 5:
Občinski svet Občine Puconci na podlagi Poročila o izidu volitev za župana Občine Puconci dne 18. 11. 2018,
št. 041-0001/2018 z dne 22. 11. 2018, ugotavlja, da je za
župana Občine Puconci izvoljen g. Ludvik Novak, stan.
Bodonci 130a, 9265 Bodonci.
S K L E P št. 6:
Ugotovi se, da članu Občinskega sveta Občine Puconci,
g. Ludviku Novaku, stan. Bodonci 130a, 9265 Bodonci,
ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 2018, dne 18. 11.
2018, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in funkcije
člana občinskega sveta z dnem 06. 12. 2018 preneha
mandat člana Občinskega sveta Občine Puconci.
S K L E P št. 7:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
se imenujejo:
1. Ritlop Branko, Lemerje 26, predsednik komisije
2. Drvarič Branko, Gorica 29
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3. Ficko Jožef, Brezovci 5
4. Rituper Jožef, Pečarovci 21
5. Grlec Milan, Dankovci 35a

2. redna seja, 20. 12. 2018
S K L E P št. 8:
Občinski svet Občine Puconci imenuje:
1.
Odbor za gospodarstvo, proračun, finance in investicije
v sestavi:
1. FICKO Jožef, Brezovci 5, predsednik odbora
in člani odbora:
2. DRVARIČ Branko, Gorica 29
3. RITLOP Branko, Lemerje 26
4. BERTALANIČ Vijola, Brezovci 70b
5. SOČIČ Štefan ml., Puconci 83			
6. JANASIK Danilo, Šalamenci 44
7. ŽEKŠ Karel, Pečarovci 94
2.
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v sestavi:
1. KUHAR Vlado, Moščanci 78, predsednik odbora
in člani odbora:
2. FRAS Drago, Puževci 41				
3. HORVAT Andrej, Otovci 75				
4. GRLEC Milan, Dankovci 35a
5. SEREC Kristjan, Kuštanovci 45			
6. PODLESEK Franc, Pečarovci 7			
7. ŠIFTAR Ernest, Strukovci 36
3.
Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
1. MARIČ Tanja, Beznovci 48, predsednica odbora
in člani odbora:
2. BERTALANIČ Vijola, Brezovci 70b
3. dr. VRHOVAC Sanda, Vadarci 74			
4. CIPOT Majda, Predanovci 10			
5. GJERGJEK Zdenka, Poznanovci 6
6. PUČKO Amalija, Puconci 159
7. FARTEK Sonja, Puconci 22
4.
Odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo v sestavi:
1. GRLEC Milan, Dankovci 35a, predsednik odbora
in člani odbora:
2. HORVAT Andrej, Otovci 75				
3. RITUPER Jožef, Pečarovci 21			
4. KUHAR Vlado, Moščanci 78
5. VRATARIČ Karel, Puconci 296
6. AMBRUŠ LUKAVAC Gerda, Bokrači 15
7. VLAJ Mateja, Dolina 22d				
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5.
Odbor za informiranje v sestavi:
1. BERTALANIČ Vijola, Brezovci 70b, predsed. odbora
in člani:
2. KARDOŠ Danica, Pečarovci 14		
3. SOČIČ Štefan ml., Puconci 83
4. MARIČ Tanja, Beznovci 48		
5. BERENDIJAŠ Robert, Moščanci 25b
6. AMBRUŽ Stanko, Zenkovci 25
7. ANDREJEK Tadeja, Prosečka vas 10
6.
Odbor za kulturo, turizem in šport v sestavi:
1. POZVEK Štefan, Zenkovci 29a, predsednik odbora
in člani odbora:
2. KARDOŠ Danica, Pečarovci 14
3. CIPOT Majda, Predanovci 10			
4. KUHAR Vlado, Moščanci 78
5. KAMENŠEK Uroš, Bodonci 13			
6. RITUPER Tanja, Kuštanovci 11			
7. ŽIVKO Vladimir, Puconci 65
7.
Komisijo za statut in pravna vprašanja v sestavi:
1. dr. VRHOVAC Sanda, Vadarci 74, preds. komisije
in člani komisije:
2. SOČIČ Štefan ml., Puconci 83			
3. MARIČ Tanja, Beznovci 38
4. POZVEK Štefan, Zenkovci 29a
5. FARTEK Sonja, Puconci 22
		
6. ZRINSKI GÖNTER Martina, Pečarovci 58
7. KUHAR Rudolf, Puconci 106
8.
Komisijo za priznanja in nagrade v sestavi:
1. KARDOŠ Danica, Pečarovci 14, predsednica komisije
in člani komisije:
2. FRAS Drago, Puževci 41
3. KRANČIČ Monika, Puževci 17a			
4. FERKO GREBENAR Natalija, Bodonci 105
5. VEREN Stanko, Dolina 17
9.
Nadzorni odbor v sestavi:
1. KRPIČ Anica, Brezovci 68a
2. ZRINSKI Zdenka, Šalamenci 48a
3. CRNKOVIČ Leopold, Puconci 55
4. BERKE Darja, Puževci 38 b
5. TURKL Jože, Puževci 39
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10.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
sestavi:
1. RITUPER Jožef, Pečarovci 21, predsednik sveta
in člani sveta:
2. RITLOP Branko, Lemerje 26
3. JAKOVLJEVIĆ Milovan, Strukovci 14
4. POREDOŠ Tomaž, Predanovci 6
5. HADLER Janez, Brezovci 21
6. LUKINOVIČ Jožef, Šalamenci 18
7. GJERGJEK Valter, Otovci 54
11.
Uredniški odbor glasila Občan v sestavi:
1. RITUPER Jožef, Pečarovci 21, odgovorni urednik
in člani odbora:
2. HORVAT Tanja, Gorica 3
3. ŽILAVEC Mihaela, Vadarci 112a
4. ŠTEFANEC Katarina, Puconci 206
5. GUTMAN Silva, Puconci 191
12.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
župan imenuje v naslednji sestavi:
1. ŽEKŠ Karel, Pečarovci 94, predsednik odbora
in člani odbora:
2. FLISAR Štefan, Šalamenci 5
3. GJERGJEK Darko, Šalamenci 33
4. VREČIČ Denis, Dankovci 34 b
5. KUZMA Janez, Šalamenci 88
6. VLAJ Vlado, Bodonci 102
7. RITUPER Ludvik, Kuštanovci 3a
S K L E P št. 9:
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine
Puconci
I.
Občinski svet Občine Puconci potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine Puconci g. Dragu Frasu, stan.
Puževci 41, 9265 Bodonci.
II.
Mandat člana je vezan na mandat občinskega sveta.
III.
Mandat se začne z dnem sprejema tega sklepa.
S K L E P št. 10:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci, po
skrajšanem postopku.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
19. 4. 2019

3. redna seja, 14. 2. 2019
S K L E P št. 11:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (prva obravnava) v
predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in
finančnimi načrti (bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2019, račun terjatev in naložb za
leto 2019, račun financiranja proračuna za leto 2019,
načrt razvojnih programov Občine Puconci za obdobje
2019-2022, finančni načrt proračunskih uporabnikov,
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Puconci za leto 2019, kadrovski načrt občinske uprave
Občine Puconci za obdobje 2019-2020).
S K L E P št. 12:
Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2019.
S K L E P št. 13:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (druga obravnava) v
vsebini iz prve obravnave – skupaj z vsemi sestavnimi deli.
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skrajšani
obliki v občinskem glasilu OBČAN.
S K L E P št. 14:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o
proračunu Občine Puconci za leto 2019 (prva
obravnava) v predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in finančnimi načrti (bilanca prihodkov
in odhodkov proračuna občine za leto 2019, račun
terjatev in naložb za leto 2019, račun financiranja
proračuna za leto 2019, načrt razvojnih programov
Občine Puconci za obdobje 2019-2022, finančni
načrti proračunskih uporabnikov, načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za
leto 2019, kadrovski načrt občinske uprave Občine
Puconci za obdobje 2019-2020).
2. Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2019.
3. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o
proračunu Občine Puconci za leto 2019 (druga
obravnava) v vsebini iz prve obravnave – skupaj z
vsemi sestavnimi deli.
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skrajšani
obliki v občinskem glasilu OBČAN.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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S K L E P št. 15:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci v I. obravnavi
z naslednjimi spremembami:
• JP 833001 Bodonci gasilski dom – vaga, se spremeni v LC 333061,
• JP 833012 Lemerje – Dolnji Puževci se spremeni v
LC 333011,
• JP 834581 se podaljša za 161 m,
• JP 834751 se podaljša za 142 m,
• doda se nov odsek JP 834122 (Pečarovci do HŠ 22)
v dolžini 79 m.

1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 57/18, 64/18 - popravek) se
spremeni 1. člen tako, da se glasi: »Ekonomska cena
Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 426,90 EUR«.

S K L E P št. 16:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci po
skrajšanem postopku.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019
dalje.

S K L E P št. 17:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Izhodišča za
pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih.
S K L E P št. 18:
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene
Vrtca pri OŠ Puconci

Obvestilo
Obveščamo vas, da je Občina Puconci lastnica različnih
nepremičnin, med katerimi so stanovanjske hiše v Mačkovcih, Pečarovcih in Prosečki vasi. V lasti imamo tudi
gradbene parcele v Pečarovcih in Puconcih ter kmetijska in gozdna zemljišča po celotni občini.

OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi: «Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 346,90 EUR.
Razlika cene v višini 80,00 EUR do polne ekonomske
cene 426,90 EUR se krije iz Proračuna Občine Puconci,
staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa«.

S K L E P št. 19:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s prodajo naslednjih nepremičnin v k. o. Gorica:
• parc. št. 701/3 in 701/4, ki v naravi predstavljata poselitveno območje, last Krajevne skupnosti Gorica,
se prodata zainteresiranemu kupcu, do 1/1 (celote).
2. Za podpis prodajne pogodbe za nepremičnini navedeni v prvi alineji 1. tč. tega sklepa, se pooblašča predsednika KS Gorica.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z nepremičnim premoženjem občine je Ines Magdič, telefon: 02/545 92 40; e-mail: ines.magdic@puconci.si.

19. 4. 2019
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Obiskala nas je Muca copatarica
Otroci mlajše skupine vrtca v Puconcih so se zelo radi
sezuvali. Zato sva se s strokovno sodelavko odločili
za temo: »Muca Copatarica«. Želeli sva, da se bodo
otroci samostojno navadili na sezuvanje, obuvanje in
pospravljanje. Na to temo sva izvedli številne dejavnosti:
izdelovali smo copate; velike, majhne, jih šivali, barvali,

ugotavljali komu pripadajo, jih skrivali in iskali. Pravljico
Ele Peroci »Muca Copatarica« pa so otroci tudi dramatizirali. Želiva si, da bodo to pridobljeno znanje znali
uporabiti.
Majda Šoš in Mihaela Sukič,
vzgojiteljici vrtca, enote Puconci

Projekt Spodbujamo prijateljstvo
Namen natečaja SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO, ki ga
je razpisalo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni
razvoj, glavni partner in podpornik natečaja pa je družba
BTC, je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju
o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki.
Projekt je bil izpeljan kot nacionalni projekt.
Cilj tega dela natečaja je bil obeležiti konkretne primere
povezane s tematiko natečaja in njihovo upodobitev v
risbi, tekstu ali fotografiji (npr. kako si otroci pomagajo,
kako se igrajo, kako se spodbujajo …) ali filmček. Predlagano je bilo timsko delo otrok, da otroci skupaj soustvarjajo končni izdelek.
Naš projekt je dobil naslov DOBRO JUTRO, PRIJATELJ.
Izhajali smo iz vsakodnevnega jutranjega pozdrava, s katerim začnemo jutranji krog. Plakat, ki smo ga izdelali in
poslali za nagradni natečaj, smo začeli ustvarjati vzporedno z dejavnostmi, ki smo jih izvajali v tem projektu.
Zato smo najprej naredili odtise dlani otrok, katere smo
zalepili na plakatu v krog, kjer se dlani držijo. Sledilo je
razmišljanje in pogovor o prijatelju, prijateljstvu – kaj je to
prijateljstvo, kdo je prijatelj, kaj dela, zakaj ga potrebujemo, kako se počutimo, če ga nimamo … Otroci so spoznali pojem prijateljstvo in razmišljali o njegovem pomenu.
Iskali smo simbole prijateljstva in vsak je svojega narisal
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

ter zalepil na svoje roke na plakatu. Igrali smo se različne socialne igrice kot sta Roke pomoči, Mreža prijateljstva, Stol na moji desni strani ... Mrežo smo spletli tudi
na plakatu. Ob igricah so otroci imeli možnost razvijati
sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Peli
in plesali smo pesmice na temo prijateljstva. Razvijali smo
umetniške sposobnosti in nadarjenosti. Vsak je narisal
svojega prijatelja. Ustvarili smo skupno risbo, na katero
je prav vsak otrok nekaj narisal in pobarval. Ta je dobila
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svoje mesto v sredini kroga iz dlani
na plakatu. Pri tem smo otrokom
želeli omogočiti izkušnjo, kako je
skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo. Na koncu pa
smo ga še dopolnili s fotografijami,
ki so nastajale ob naših dejavnostih.
Ob tej temi smo razvijali medosebne komunikacijske veščine za
vzpostavljanje, razvijanje in negovanje prijateljskih odnosov. Otroke
smo spodbujale k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju
dobrih odnosov z vrstniki.
15. marca 2019 smo bili povabljeni
na zaključni dogodek v BTC Murska Sobota. Tam smo izvedeli, da
se projekt izvaja že sedmo leto in

da je letos sodelovalo 215 ustanov
in 13.765 otrok. Med krajšim kulturnim programom, katerega so
pripravili učenci iz osnovnih šol Pomurja, nas je pozdravil tudi direktor
društva Sobivanje. Na koncu pa so
razglasili še letošnje nagrajence,
med katerimi je bila tudi naša skupina. NAŠ PLAKAT SI JE PRISLUŽIL
PRVO MESTO. Dobili smo priznanje za sodelovanje, otroci pa vsak
posebej simbolično nagradico.
Izbrana nastala ustvarjalna dela iz
severovzhodne Slovenije bodo na
ogled v 1. nadstropju BTC CITY-ja v
Murski Soboti do 15. 4. 2019.
Renata Novak, vzgojiteljica

Pust v vrtcu Mačkovci
Tudi naš vrtec je bil pustno obarvan. Skupaj z otroci smo
si izdelali obrazne maske in si okrasili igralnice. Na pustni torek so v naš vrtec prišle samo maškare. Skupaj smo
rajali, peli in se veselili. Vsak otrok je predstavil svojo

masko in se vživel v njeno vlogo. Sladkali smo se s krofi
in flancati. Najbolj pa so se otroci razveselili pustnega
pohoda po vasi Mačkovci.
Valentina Murgelj, vzgojiteljica

Delavnica »Moj srček«
Popoldansko druženje s starši
Ob hitrem tempu življenja in vsakodnevnem stresu pogosto pozabimo
nase, na sprostitev, ki »napolni baterije« za naslednji dan. Predvsem starši
smo tisti, ki ob službi in skrbi za otroke
19. 4. 2019

ter družino, sami sebe spregledamo.
Zato smo se v enoti Šola ob bližajočem se materinskem prazniku
odločili, da v svojo sredo povabimo
Katjo Lebar, diplomirano medicin-

sko sestro in promotorko zdravja in
zdravstvene vzgoje predšolskih ter
šolskih otrok, zaposleno v Centru
za krepitev zdravja (Zdravstveni dom
Murska Sobota).
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Delavnico smo pričeli z umirjenim
dihanjem, ki nam pomaga, da stopimo v stik s sabo in ki daje vpogled v
naše notranje, čustveno stanje. Sledila je pravljična joga; kjer smo preko
preprostih asan, ki jih je Katja povezala v zgodbico, raztezali naše telo
in tako dosegli sproščujoč občutek.
Delavnico smo zaključili z vodeno
meditacijo ob prijetni glasbi, kar
je napolnilo naše telo z varnostjo,

umirjenostjo in občutkom sreče.
Otroci so s svojimi starši doživeli novo izkušnjo, še najbolje pa je
učinek na otroke povzela izvajalka:
»Otroci hrepenijo po sprostitvi, občutkih povezanosti, varnosti in toplini. Zato je odziv prijeten, v očeh
otrok se začuti umirjenost in hvaležnost. Svet, v katerem sedaj odraščajo naši otroci, je poln zunanjih
motečih dejavnikov. So žrtve virtu-

alnega sveta, skoraj vsak drug otrok
je ločen med dvema staršema, ali je
žrtev nasilja itd. Če se otroci naučijo prepoznavati in pravilno ukrepati s svetom znotraj telesa (čustva
in miselnost), se to izraža skozi telo
in telo zažari v vsej lepoti, moči in
zdravju«.
Andreja Huber,
vzgojiteljica

Angleški
pouk
Učenci 7. razreda Osnovne šole Puconci so se pri
angleščini učili govoriti in
pisati o dejanjih, ki so se
v preteklosti zgodila in o
tistih dejanjih, ki so v preteklosti potekala.
Uporabili so usvojeno
znanje in ga povezali s
svojo domišljijo. Nastale so zanimive zgodbe. Z
vami sta svoji bili pripravljeni deliti Rebeka in Ema.
Alenka Karlo,
učiteljica
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Naja Janko, 5.b

Nesmiselna pesem
V gozdu je klavir,
na katerem preži žir.
V šoli je sifon,
kateri igra na ksilofon.
Miš je mama,
ki išče hrano nama.
Iz dimnika puha rumen dim,
okoli njega vrti se mlada Kim.
Ela Ouček in Vanesa Lazar,
5. b OŠ Puconci

Tjaša Horvat, 5.b

Smučarski tečaj
Že tretjo zimo zapored je Športna zveza Puconci v sodelovanju z OŠ Puconci izvedla smučarski tečaj za učence
in učenke OŠ Puconci. Tako kot prejšnji dve zimi, so
tudi letos naše učence učili smučati učitelji smučarskega
kluba Prekmurje na čelu z vodjo Stankom Holsedlom.
Na tečaju je sodelovalo kar 60 učencev, ki so bili razpo-
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rejeni v osem homogenih skupin. Vodja tečaja Stanko
Holsedl pa je s svojo ekipo učiteljev smučanja poskrbel,
da so se učenci na snegu zabavali, obenem pa izboljševali svoje smučarske zavoje.
Tečaj se je izvedel v štirih enodnevnih terminih v mesecu
decembru 2018 in mesecu januarju 2019. Vse 4 termine
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smo smučali na smučišču Areh na mariborskem Pohorju.
Tradicionalno smo zadnji dan izvedli pravo smučarsko
tekmo v veleslalomu. Predsednik Športne zveze Puconci
Jožef Fartek je poskrbel, da so prav vsi tečajniki prejeli priznanja in spominske medalje. Učenci so tekmovali
po skupinah, spodaj pa objavljamo rezultate v absolutni
kategoriji:
1. mesto: Lan Kovačec 6.a
2. mesto: Megi Car 7.a
3. mesto: Maj Bačič 4.a
Poleg tečajnikov se je na Arehu zbralo tudi veliko število
staršev in ostalih spremljevalcev otrok. Nekateri so smučali, nekateri pa preprosto uživali na svežem zraku in v
prelepi pokrajini. Letos smo ob koncu tečaja organizirali

tudi 1. veleslalom za pokal Občine Puconci za odrasle.
Prijavilo se je kar 20 tekmovalcev in ena tekmovalka.
Tekma je bila zanimiva in napeta do zadnjega trenutka.
Na koncu se je zmage veselil Boštjan Bačič iz Pečarovec,
drugo mesto je osvojil Tomaž Pleteršnik iz Zenkovec,
tretje pa Simon Suhadolnik z Vaneče.
Tečaj se je med učenci in tudi starši kar lepo »prijel«.
Vsako leto se ga udeleži več otrok, tako da upamo, da
ga bomo uspeli organizirati tudi v naslednji zimi v podobni obliki.
Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo Občini
Puconci, KS Puconci, Športni zvezi Puconci in podjetju
Püngrad, ki so tudi letos poskrbeli za brezplačni prevoz
večine otrok in njihovih spremljevalcev.
OŠ Puconci

Obisk Lipnice
Skupaj z učenci, ki obiskujemo pouk
nemškega jezika, smo se 17. decembra 2018 odpravili v predbožično Lipnico. Naše popotovanje se je začelo že v ranih jutranjih urah, ko smo
se s šolskimi avtobusi odpravili na
pot. Po številnih šalah, polnih veselja
in smeha, se je naša končna lokacija
hitro bližala. Ob prihodu v šolo smo
bili lepo sprejeti s strani ravnatelja
ter drugih zaposlenih. Pričakala nas

je tudi manjša dobrodošlica, kjer
smo se lahko posladkali z njihovimi
specialitetami. Tik za tem smo se po
skupinah odpravili v učilnice, kjer
smo spoznali številne vrstnike ter
tkali nova prijateljstva. Pouk je potekal zelo sproščeno ter inovativno,
poleg tega pa smo se navduševali
nad njihovimi običaji ter navadami
v času božiča. Za popestritev našega dneva smo se sestali tudi s tam-

kajšnjim županom Lipnice ter se
zahvalili za povabilo. Po opravljenih
dolžnostih smo se lahko zabavali s
prijatelji ter odkrivali skrite kotičke
Lipnice. Dan je potekal zelo zabavno
a hkrati tudi poučno, vendar smo se
po napornem dnevu morali posloviti. Bila je zelo lepa izkušnja, zato
upam, da se še kdaj vrnemo.
Lia Bauer, 8.c

Z dvema ekipama na državnem tekmovanju
Tudi letošnje šolsko leto so se učenci v okviru interesne
dejavnosti Potujoči Radovednež pripravljali na tekmovanje Prvaki znanja. To je ekipno tekmovanje, kjer je glavna
literatura Velika ilustrirana otroška enciklopedija, zelo
pomembno pa je uigrano sodelovanje med člani ekipe.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

Pomursko območno tekmovanje se je odvijalo na OŠ
Križevci pri Ljutomeru. Udeležili sta se ga ekipi naše
šole, pod imenom »Ne hitri, le drzni« in ekipa »Živa
Groza«, ki sta dobro prestali preizkušnjo ter se uvrstili
na že sedmo državno tekmovanje, ki je 12. februarja
19. 4. 2019
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potekalo na Osnovni šoli Antona Martina Slomška na
Vrhniki. Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Pisni
del so učenci reševali po učilnicah. V drugem delu, na
katerega se je uvrstilo sedem najboljših ekip, pa so se
učenci pomerili pred publiko, v kvizu. Naši učenci se v
finalni del na žalost niso uvrstili, saj so bila vprašanja pisnega dela prezahtevna. Kljub temu, da niso zmagali, pa
so si vseeno pridobili ogromno dodatnega znanja, ki jim
bo zagotovo koristilo na marsikaterem področju. Preživeli so čudovito zimsko popoldne, saj so spoznali nove
prijatelje ter se sprehodili po poti Cankarjeve mladosti.
Povzpeli so se do cerkve svete Trojice, s sijajnim razgledom nad Vrhniko, ki se je razvila v davni preteklosti ob
številnih izvirih Ljubljanice. Po klancu so se spustili do
spominske hiše velikana slovenske književnosti, Ivana
Cankarja, kjer sta učenki tamkajšnje šole predstavljali
pisateljevo življenje ter kraj v katerem je živel.
Pridobljeno znanje, izkušnje in doživetja s tega tekmovanja so prav gotovo dobra naložba za prihodnost
učencev. Želimo pa jim, da so še naprej tako vedoželjni,
sodelovalni in uspešni.
Mateja Žökš, mentorica

Z vlakom na sejem Alpe - Adria
Na prvo februarsko soboto smo se v okviru izbirnega
predmeta Turistična vzgoja z vlakom odpravili na obisk
največjega turističnega dogodka v Sloveniji, sejma Alpe
– Adria. Na sejmu smo si poleg slovenskih razstavljavcev lahko ogledali tudi turistične ponudnike iz tujih
držav. Med ogledom turističnega sejma smo srečali
tudi predstavnike iz našega domačega območja ter se
posladkali s kulinaričnimi dobrotami. Ob ogledu smo
uvideli, da je turizem pomemben pojav za družbeno
gibanje in gospodarski razvoj območja.
Po ogledu sejma smo se sprehodili po deževni Ljubljani.
Potepali smo se po parkih, trgih ter ulicah s samosvojimi zgodbami iz preteklosti. Za konec našega obiska
Ljubljane smo se povzpeli na Ljubljanski grad, obiskali
številne razstave, si zavrteli film o nastanku Emone ter
si ulice prestolnice ogledali iz grajskega stolpa.
Obisk prestolnice z vlakom je predstavljal enkratno
doživetje. Pogledi na številna hribovja, grape ter vožnja skozi predore so bile vsekakor primerni, da smo
si pripravili fotoaparate ter se načudili lepoti, ki jo premore Slovenija. Ob vračanju iz Ljubljane pa smo lahko
občudovali igro svetlobnih luči ter povzemali vtise, ki
smo si jih nabrali tekom pestrega dneva.
Mateja Žökš, učiteljica
19. 4. 2019
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Rišem za prijatelja 2019«
»Rišem za prijatelja« je projekt podjetja Acron d.o.o. (galanterije Bags &
More in papirnice Office&More), ki je
namenjen pomoči otrokom. Podjetje
ga je prvič izvedlo leta 2018 in zaradi
izjemnega odziva se je odločilo, da
ga izvede tudi letos. K sodelovanju
so povabili učence osnovnih šol in
posameznike, da narišejo risbice na
temo NARAVA. Učenci OŠ Puconci
so se na projekt odzvali pozitivno
in bili navdušeni nad ustvarjanjem.
Nekateri so narisali tudi dve ali več
risb. S tematiko vsi skupaj želimo
prebujati zavest o varovanju okolja,
predvsem pa pomagati tistim, ki potrebujejo našo pomoč, kar je glavni
namen natečaja. Učenci in učitelji OŠ
Puconci se strinjamo, da je dobrodelnost lahko zabavna in kreativna. S
tem, da podpiramo tovrsten projekt,
ozaveščamo otroke o solidarnosti
in pomoči šibkejšim ter da lahko z
majhnimi dejanji spreminjamo svet.
Na natečaju je sodelovalo več kot
100 šol. Med 5700 prispelimi risbicami so izbrali 15 finalistov. Med finalisti
je bila tudi slika učenke Žive DOGAR
iz 6. B razreda. S pomočjo všečkov na

FB strani je prejela 884 glasov in se
tako uvrstila na tretje mesto. V mesecu aprilu jih bodo natisnili na zvezke,
katere bodo prodajali po simbolični
ceni 1 €. Celoten izkupiček prodaje
bo šel v dobrodelne namene in ga
bodo razdelili med sodelujoče šole,
ki so poslale vsaj 100 risb. Prav tako
bo namenjen šolskemu skladu in se
bo izročil v obliki šolskega in likovnega materiala.

Zmagovalka Živa bo s svojo sliko in
še z ostalimi zmagovalci objavljena v šolskem katalogu 2019/2020,
kjer bo predstavljen projekt Rišem
za prijatelja. Letošnji katalog bo izjemen, tako vsebinsko kot grafično,
in glavna zvezda bo Luka Dončić.
Monika Vidmar,
mentorica

Lahkih nog - s kolesom naokrog
Prehrana – gibanje – zdravje
Predstavitev OŠ Puconci na 15. sejmu Altermed v Celju, 2019
Na sejmu Altermed težijo k pozitivnemu odnosu do
zdravja in da zdravje doživljamo in pojmujemo kot
vrednoto. Ker zdravje temelji na zdravi in uravnoteženi prehrani, telesni aktivnosti, medsebojnih odnosih in
učencem varnemu okolju, na naši šoli aktivno sodelujemo v različnih dejavnostih in o tem ozaveščamo tudi druge. Otroci in učenci potrebujejo prehranska znanja, da bi
se znali zdravo in uravnoteženo prehranjevati. Zdravje kot
vrednota ima tudi v družini svoje pomembno mesto. Zato
se lahko vprašamo, zakaj so naše prehranjevalne navade
pomembne z lokalnega vidika? Zakaj je dobro, da jemo
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

lokalno in sezonsko hrano? Težimo k temu, da zmanjšamo količine zavržene hrane ... Z bogatimi idejami, izdelki
in predstavitvami na stojnici na sejmu Altermed, lahko
nudimo in najdemo odgovore. Na letošnjem sejmu smo
se predstavili z izdelki in znanjem, ki smo si ga pridobili skozi različne dejavnosti pri pouku, dnevih dejavnosti
in krožkih. Pri čebelarskem krožku so učenci spoznavali medovite rastline in njihov pomen. Podrobneje so
spoznali ajdo. Na šolski njivi smo jo lahko občudovali v
lanskem šolskem letu. Učenci se zavedajo, da s sejanjem
ajde prispevamo k ohranjanju čebel, posredno pa tudi
19. 4. 2019
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k ohranjanju okolja, saj bi se ob odsotnosti čebel hitro
porušilo ravnovesje v naravi. Pri spoznavanju značilnosti
ajde smo zasledili, da ima veliko pozitivnih učinkov na
telo. Obiskovalce stojnice so učenci ozaveščali o pozitivnih učinkih in so jim ponujali ajdove razpokančke in ajdove medenjake, da so se brez slabe vesti malo posladkali.
Sladke dobrote so učenci pripravili pri urah gospodinjstva
skupaj z učiteljico. Današnji vsakdan vsakega mladostnika si ne moremo predstavljati brez mobilnih naprav. Na
naši šoli smo združili gibanje in mobilnost v celoto. S
pomočjo kolesa (dinamo) smo ustvarili energijski vir s
pomočjo katerega se polni mobilna naprava. Kolesarjenje

v naravi smo združili s sodobnostjo. Idejo smo predstavili
obiskovalcem na sejmu in bili so navdušeni. S pomočjo animiranega filma so lahko dobili celosten vpogled v
idejo. Celoten koncept naše predstavitve smo prikazali
na umetniški način, na scenskem ozadju, ki smo ga oblikovali pri likovnem krožku. S kolesarjenjem in tekom
v naravi krepimo zdravje in duha, občudujemo cvetoča
polja ajde in se sladkamo z lokalno pridelano hrano s šolskega vrta in sadovnjaka. Naj vas in nas še naprej spremlja
slogan letošnje teme sejma Altermed: Lahkih nog – s
kolesom naokrog.
Janja Horvat in Monika Vidmar,
mentorici

Prijateljstvo

Prijatelj je beseda

Prijateljstvo se v otroštvu rodi,
ko se v vrtcu igrača deli,
te prve borbe nauči,
se ti nasmehne
in se tvojih uspehov veseli.

Prijatelj je beseda
največjega pomena.
Je kot cvet,
ki sestavlja tvoj svet,
s polno spomini, veselja in radosti
v zgodnji mladosti.

Na sprehodu te prijatelj za roko drži,
te opozarja, ko avto drvi,
prijateljstvo se večkrat pokaže,
ko te pravi prijatelj objame.
Prijatelj te sprošča, te razvedri,
ti pomaga skozi težke dni.
Ti enačbo pri matematiki razloži
en, dva, tri.
Prijatelj je tvoje srce,
brez katerega živeti ne gre,
zato ga sprejmi tudi,
ko je na koncu z močmi.

Ko so ti dnevi že šteti,
je prijatelj tisti,
ki te poskuša ujeti, objeti
in s tabo umreti.
Vredno je imeti prijatelja,
tvojega življenjskega skladatelja,
ki ti prižge svečo,
ko iščeš svojo zadnjo srečo.
Lia Bauer, 8. c (Literarno-novinarski krožek)

Eva Vlaj, 8. b (Literarno-novinarski krožek)
19. 4. 2019
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Državno tekmovanje v znanju
o sladkorni bolezni
Sladkorna bolezen (Diabetes Mellitus) je ena največjih tihih ubijalk v
razvitem svetu. Njena pogostnost pa
iz leta v leto strmo narašča. Poznamo več tipov sladkorne bolezni, in
sicer sladkorno bolezen tipa 1 in tipa
2, sladkorno bolezen v nosečnosti
ter druge tipe sladkorne bolezni.
V šolskem letu 2018/2019 je bilo
na tekmovanju več poudarka na
preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo
prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh, nogah, v ustni
votlini, delovanju Zveze diabetikov
Slovenije ter 20-letnici tekmovanja
v znanju sladkorne bolezni.

Na osnovni šoli Puconci smo tudi v
tem šolskem letu organizirali priprave
na tekmovanje v znanju o sladkorni
bolezni ter tako prispevali k ozaveščanju mladih o pomembnosti uravnotežene in zdrave prehrane, gibanja
ter zdravega življenjskega sloga.
Državno tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni je potekalo 17. 11.
2018 na Gimnaziji Franca Miklošiča
Ljutomer. Osnovno šolo Puconci je
zastopala učenka 9. razreda Lučka
Prem, ki je osvojila srebrno priznanje.
Učenki iskreno čestitamo in ji želimo
obilo uspehov še naprej.
Janja Horvat,
mentorica

Pust v Mačkovcih
Letos nekoliko pozneje kot smo bili vajeni zadnja leta, a
smo ga dočakali. Pusta namreč, ki preganja zimo in kliče
pomlad.
Naši predniki so ob tej priložnosti izvajali obrede, s katerimi so častili pomladne sile in preganjali ostanke zime.
Verjeli so, da bo sam obred iz dežele pregnal zle duhove,
jo očistil temnih sil in priklical toplo pomlad, v kateri se bo
narava ponovno prebudila. Nekoč se je našemila celotna
vas, maske pa je pogosto spremljal tudi godec. Pustnih
sprevodov so se ljudje zelo veselili, rajanja pa so spremljala
(za današnje dni skromna) obilja mastne, sladke in ocvrte
hrane.
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In kako smo pustovali pri nas na šoli? V 1. in 3. razredu smo
že teden dni prej izdelovali kurentove maske, v 2. razredu
pa klovne, s katerimi smo okrasili jedilnico in stopnišče.
Najbolj smo se veselili pohoda v maskah, saj se je vsak
učenec želel pokazati v svojem pustnem kostumu. Čeprav
smo prehodili skoraj tri kilometre, je v povorki glasno odmevalo: Kusta repa, dugi len, fašenek je cejli den … Zadnji
del poti je bil nekoliko naporen, saj smo se vzpenjali po
Kosednarjevem bregu, ki je precej strm. Nismo prispeli do
vrha, ker smo prej omagali. Morali smo si odpočiti. Med
počitkom nas je prijazen ženski glas povabil na krofe. Bila
je gospa Metka Ficko, ki nas je med cvrtjem krofov opazila,
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kako čez cesto počivamo na sosedovih škarpah. Ker smo
bili bolj žejni, kot željni krofov, nam je postregla s pijačo, ki
nam je zopet dala zagon, da smo nadaljevali pot proti šoli,
kjer nas je naša kuharica Lilijana čakala s kosilom. Pustovanje se s kosilom ni končalo, saj so naslednji dan učenci
pripovedovali, kako so popoldan v maskah obiskovali so-

rodnike in prijatelje ter se skupaj veselili do večernih ur.
Pust je svoje opravil. Zvončki so že odcveteli, so pa sedaj
na vrsti druge spomladanske cvetlice. Torej, pomlad je tu.
Anemary Puhan - Anita,
učiteljica

Geografsko tekmovanje
Vsako leto na šoli organiziramo šolsko geografsko tekmovanje, kjer najboljši geografi med učenci dobijo
priložnost, da se pomerijo na regijskem in nato še na
državnem geografskem tekmovanju. Na tekmovanju, ki
je sestavljeno iz dveh delov, lahko sodelujejo vsi učenci
predmetne stopnje. Pisni del v letošnjem šolskem letu
obsega temo »Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta«, ki jih evropska družba dojema kot enega največjih globalnih izzivov. Drugi, terenski
del tekmovanja, pa je namenjen neposrednemu stiku
tekmovalcev s pojavi in procesi v pokrajini. Učenci imajo
ta del tekmovanja najraje, saj se na šolskem tekmovanju
sprehodijo v okolici šole, na območnem pa raziskujejo
neznani teren.
Šolsko tekmovanje je potekalo 15. januarja, udeležilo pa
se ga je čez 30 učencev. Učenci so pokazali veliko znanja in spretnosti ter osvojili 12 bronastih priznanj. Najboljši učenci iz posamezne kategorije pa so svoje znanje
preizkusili na območnem tekmovanju, 6. marca, ki je
potekalo na OŠ Veržej. Tam so pokazali veliko teoretičnega znanja ter celotnega poznavanja, razumevanja in

uporabo geografskega znanja v življenjskih okoliščinah.
Ema, Petra, Ana in Jernej so s svojim znanjem osvojili
srebrna priznanja, za kar jim iskreno čestitamo. Vsem
učencem, ki so v letošnjem letu širili geografska obzorja,
pa želimo, da pridobljeno znanje čim bolj uporabijo v
vsakdanjem življenju.
Mateja Žökš, učiteljica

Moji evropski prijatelji
V šoli sodelujemo v projektu Erasmus+ skupaj s sedmimi državami: Latvijo, Italijo, Španijo, Portugalsko, Poljsko, Romunijo in Turčijo z naslovom What about your
blue. Projekt temelji na smotrni uporabi in varčevanju
z vodo. Projekt traja že drugo leto in izvedli smo veliko
aktivnosti. Ker sem v projekt aktivno vključena, sem dobila priložnost potovati v Španijo. Z učiteljico in dvema
sošolcema smo se odpravili v Murcio.
Na pot smo se podali 7. januarja. Tam so nas sprejele
družine, pri katerih smo preživeli teden. Vsak dan smo
imeli skupne različne dejavnosti in obiskali veliko znamenitosti v okolici tega mesteca. Spoznali smo njihov
način življenja, okusili njihovo hrano, šolsko življenje in
še bi lahko naštela. Najbolj zanimivo pa ni bilo samo
dogajanje in obiskovanje znamenitosti, temveč tudi
19. 4. 2019

Prihod v Valencio

OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

31

32 ŠOLSTVO / KULTURA
sklepanje novih prijateljstev z udeleženci iz različnih
držav. Jaz sem stanovala pri Ani, katera je oktobra leta
2018 obiskala Slovenijo in pri meni preživela čudovit
teden. Prav ta občutek sem jaz začutila tudi pri njej. Z
njeno družino in prijatelji smo se zelo zbližali, ostali v
nenehnem stiku, kar dandanes ni problem in se bom,
če bo le mogoče, v poletnih počitnicah odpravila v
Španijo.
To je bila zagotovo najlepša izkušnja v mojem življenju
in lep začetek novega leta.
Lana Krančič

Javni natečaj
poezije
Že v decembru prejšnjega leta je Zveza kulturnih
in turističnih društev občine Puconci objavila
Javni natečaj poezije na temo »Moje Prekmurje«.
K sodelovanju smo povabili šolarje, dijake, starejše
... - torej vse, ki pišejo in ki imajo radi Prekmurje.
Posebej smo si želeli sodelovanja mladih in
anonimnih piscev, ki svojih del še niso objavili.
Spodbudili smo jih z besedami: Odprite srca, pišite o domačem kraju, domu, ljubezni, stvareh,
ki jih imate radi – naj bo Vaša pesem vriskanje.
Na natečaj se je odzvalo 25 avtorjev, ki so poslali
39 pesmi. Med avtorji prevladujejo osnovnošolci.
Med prispelimi deli je tričlanska komisija izbrala tri
pesmi osnovnošolcev in štiri pesmi iz kategorije
odraslih avtorjev.
Avtorji, ki so prejeli priznanja in nagrade:
1. Brina Fartelj, Sebeborci
2. Štefka Bohar, Kruplivnik
3. Živa Žalik, Dolina
4. Mateja Pučko, Puconci
5. Kaja Rihtarič, Boračeva
6. Ana Novak, Bakovci
7. Marjeta Gomboc, Cankova
Prejšnja leta je bila predstavitev avtorjev in njihovih
pesmi v eni od gostiln naše občine. Dogodek se je
več kot 15 let odvijal pod imenom Poezija v oštariji. Letos smo zaključek natečaja opravili kot del
prireditve PRAZNIK KULTURE, osrednje občinske
prireditve ob slovenskem prazniku kulture.
V nadaljevanju preberite razmišljanja, zapisana v
obliki verzov, nagrajencev letošnjega natečaja.
Jožef Rituper
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Sprehod ob Sredozemski obali

Obljubljena dežela

Moč jezika

Prestrašen pogled,
jok in stok, vije se dolg migrantski tok.
Tuja zemlja, mrki obrazi,
je to svoboda ali novi porazi?

Beseda ubija
beseda greje
beseda odtaja

Nekje na sredi poti so obstali,
doma več ni, so se mostovi požgali.
Morje neskončno nekaterim je grob,
drugim rešitelj, gora in pot.
Rojeva obup se, strah in nemoč,
nemo prosijo za človeško pomoč.
Nato pa naenkrat topel stisk rok,
sočutje v očeh in smeh otrok.
Glej tam na obzorju sonce že vzhaja,
ogreje srce in dušo napaja.
Diši po svobodi,
po domu, ljubezni,
še človek človeku nekaj pomeni.
Brina Fartelj, Sebeborci

Bodimo ljudje
Ob oknu sedim,
v daljavo strmim,
ko polno ljudi mimo mene drvi.
Me žalost obdaja, ker vem,
da s tujega so kraja.

povezuje
ustrahuje
razdvaja
beseda ljubi
se smeje
druži
na daljne
korake
se podaja
usmerja
svet spreminja
si preprogo pogrinja
mrke obraze
ustvarja
na koncu
se vselej
vrne tja
od koder
je prišla.
Štefka Bohar,
Kruplivnik

Mi solza priteče
in vse o mojem počutju reče.
Pomagajmo drugim,
bodimo ljudje,
saj barva kože nam nič ne pove.
Živa Žalik, Dolina
19. 4. 2019
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Nagrajenci POEZIJA – odrasli
Župnikova küharca
Toto leto reka sen,
jaz si küha som si nen,
zakaj bi nüca si roke,
či meni lehko boljše gre.
Eno žensko nüca bi,
ka cote meni prola bi,
v gredenci puno proha je,
spucati je treba fse.

Sen kumaj reša babe se,
za svojo glovo zgraba se.
Opet list san vzeja svoj,
te pa san napisa kcoj.
»Faranke moje, droge fse,
župnik si premisla je,
rojši meja mlado bi,
ka z delom se mi fest midi.

List papira vzeja sen,
napisa lepo san na jen.
»Droge moje z vesi vse,
jaz več nemren znajti se,
lepo prosa bi vas zaj,
ena k mei pride naj,
pri meni lepo de ti šlo,
kak ti nigdi neje blo,
veko pločo bon ti da,
ka neš takoj ti hitro šla!«

Papir san opet rukna gor,
te pa čaka sen kak nor.
Zaron na vrotih pozvoni,
lepa Micka tan stoji.
»Dober den,« je rekla mi,
»ka bi meli mene vi?«
»Kühan, peren, delan fse,
či treba, pa kaj drügo še.«

Prva pride Lujzika,
srečna, nasmijona fsa,
cote samo prala bi,
ji drügo delo ne diši.
Na veko zdehna sen si jaz,
te pa reka san na glas:
»Ali delala boš fse,
ali pa ne nücan te!«
Drüga pride Jožica,
stora, grda, zgarana,
jezoš kristoš, ka bon zaj,
idi samo hitro fkraj.
Na lep način sen reka ji,
ka neprimerna se mi zdi.
»V fari dosti dela je,
ti pa sfolgala neš fse!«

Fotografija: Pomurec.com
19. 4. 2019

»Odi dale Micika,
od pet do glove, lepa fsa.
Či gda kaj neboš sfolgala,
na kavč boš lehko ležat šla.
Jaz bon opra cote som,
ka te duže meja bom.
Či v kühnji tebi nede šlo,
tüdi sendvič, dober bo!«
Mateja Pučko, Puconci

Moja nenadomestljiva
domovina
Kjer ljudje so vedrega duha
in na nebu riše se mavrica,
kjer sonce vsak dan razsvetljuje zelena tla,
tu jaz sem doma.
Kjer bližnji roko ti poda,
kjer v Alpah se pogled ne konča,
kjer slapovi padajo v globino,
od koder razgled je na rožnato planino,
povsod čutim svojo nenadomestljivo domovino.
Majhna je moja domovina,
a povezana in barvita kot tkanina.
V njej ne igra žalostnih pesmi violina;
res lepa je, moja domovina.
Lahko jo vidim,
tudi ko sem daleč stran.
Lahko jo čutim,
tudi ko na tujih tleh stopam v nov dan.
Toplino mi daje,
brezmejno ljubezen…
Narava diši
po domoljubni pravljici.
Bi bilo lahko še kje tako lepo?
Se še kakšen rajski kotiček skril je pod nebo?
Od tod nikdar ne bom odšla,
prelepa se tukaj piše pravljica.
Tam, kjer zelena in dobrotljiva je dolina,
tam je moja nenadomestljiva domovina.
Kaja Rihtarič, Boračeva

Fotografija: Pomurec.com
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Čakanje

Postoj

Čakal te bom ob poti,
da nikomur ne bom na poti,
čakal vedno in vsak čas,
da videl tvoj bom obraz.

Čakal te bom podnevi,
da lepši bodo objemi
in tudi ponoči,
da poljubi bodo bolj vroči.

Rada bi tisti rdeči mak,
tudi ti ob njem ustaviš korak.
Za nežnostjo njegovo zadrhti vsak,
ki s širokih hlačnic zaman otrkuje prah.

Čakal te bom spomladi,
sedaj, ko smo še mladi
in tudi poleti,
ko za ljubezen smo vneti.

Čakal te bom še na poti,
ko prideš zadnjič mi proti,
saj obljubil sem tako,
da poljubim te zadnjikrat v slovo.

Ob njem v vetru valovi pšenica,
Iz grma prestrašena oglaša se ptica.
Veter spet nežno boža moja lica,
sraka v bližini danes ni tatica.

Čakal te bom jeseni,
ko megla zakrije tvoj stas
in še pozimi,
ko velik bo mraz.

Ana Novak, Bakovci

Rada bi še modri modriš,
saj po njem vneto hrepeniš.
Vse, kar v življenju dobiš,
lahko z mano deliš.
Rdeča detelja kima travam v pozdrav.
Šopek modrih spominčic krasi pozabljen rokav.
Samo, da med travinjem tja bom znal,
kjer sem v zlatih časih pod tvojim oknom stal.
Marjeta Gomboc, Cankova

Fotografija: Pomurec.com

Svečana skupna viteška rez vinske trte ranina
v Pečarovcih 2019
Vsako leto se vsak drugi četrtek v mesecu marcu v vaškem jedru naselja Pečarovci zberemo pripadniki obeh
vinskih viteških redov v Sloveniji oz. njihovih pomurskih
omizij. Opravi se svečana rez trte avtohtone pomurske
sorte ranina, ki je bila tam pred šestnajstimi leti simbolno zasajena ob priliki letnega viteškega srečanja. Po
tem dogodku je sicer v vinskem viteštvu na slovenskem
prišlo do določenih sprememb, kar je nekaj časa negativno vplivalo na medsebojne odnose. V zadnjih letih
pa so se ti odnosi močno popravili in danes z veseljem
ugotavljamo, da se z zdravo viteško držo da urediti marsikaj ter da za zamere in zavist v viteštvu ni prostora.
Svečanost je potekala ob novem lastniku pred gostilno
Dušana Zelka, ki je tudi skrbnik trte in domačin prireditve. V programu, ki ga je povezoval hospes Peter Kirič,
je sodeloval pevski zbor domačega kulturnega društva,
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

19. 4. 2019

TURIZEM-REKREACIJA

trto in letino sta blagoslovila župnik Jožef Hozjan in
mag. Geza Erniša, vse navzoče pa so pozdravili tudi:
konzul omizja Štefan Pavlinjek, drugi legat Andrej Šajnovič, Slovenska vinska kraljica Meta Frangež in predsednik
domače Krajevne skupnosti Jože Rituper, navzoč je bil
tudi župan občine Puconci Ludvik Novak. Po simbolni
rezi trte, ki so jo opravili vitezi vina obeh redov, ter po
zdravici in skupnem fotografiranju, smo se udeleženci
svečanosti preselili v notranjost gostilne in v nadaljevanju viteško prijateljevali ob dobri hrani gostilne Zelko
ter vinih, ki jih je tokrat prispeval Slovenski red vitezov
vina, Omizje za Pomurje.
Andrej Šajnovič

Pustna tržnica s Tonijem Makaronijem

19. 4. 2019
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Zaključek pohodov po občini Puconci
za leto 2018

V letu 2018 je ZKTD Občine Puconci že petič izdala izkaznico pohodov z delovnim naslovom V NAŠI KRAJAJ
JE LEPOU. V izkaznico je bilo vključenih kar 11 pohodov,
ki jih je izvedlo 8 organizatorjev. Pohodov se je udeležilo
713 pohodnikov.
V letu 2017 je vseh 9 pohodov opravilo 6 pohodnikov.
V letu 2018 je slika obrnjena na glavo – kar 8 pohodnikov je opravilo 10 pohodov (Franc in Nataša Glavač iz
Grosuplja, Irena Horvat iz Doline, Evgen Car iz Radovec,
Ivan Kos iz Gederovec, Jožef Rituper iz Pečarovec, Franc
Gjergjek iz Poznanovec in Zoltan Podnevar iz Otovec) in
le eden – Vili Kutoš iz Križevec – vseh 11 pohodov.
Šest pohodnikov je opravilo 9 pohodov, 5 pohodnikov
po 7 ali 8 in dva pohodnika 6 pohodov – torej je 27

pohodnikov opravilo vsaj polovico pohodov po občini
Puconci za leto 2018.
Spodnji kazalniki povedo veliko o rasti pohodništva po
naši občini:
• vseh pohodnikov: 713 (povprečno 65 na pohod);
• potrjenih izkaznic: 487 (povprečno 44 na pohod);
• število izkaznic: 166 (ženske 89 in moški 77);
• vsak lastnik izkaznice je bil povprečno skoraj na treh
pohodih.
Izkaznica pohodnika/pohodnice po občini Puconci za leto
2019 je že pripravljena. Vanjo je vpisanih 10 pohodov –
prvi bo na velikonočni ponedeljek v Moščancih. Pridite
tudi Vi!
Jožef Rituper

Strukovci ubranili naslov
V Zeleni dvorani Puconci se je končala letošnja zimska liga
Občinske zveze klubov malega nogometa Puconci. Tako
kot lani so bili tudi letos po izločilnih bojih zmagovalci
Strukovci, potem ko so v velikem finalu premagali Košarovce s 5:3. Na tekmi za tretje mesto so Pečarovci ugnali
Puževce s 3:2 po izvajanju kazenskih strelov, po rednem
delu je bilo 1 : 1. Končni vrstni red je bil naslednji:
1. Strukovci, 2. Košarovci, 3. Pečarovci, 4. Puževci. V prvem
polfinalu so Strukovci premagali Puževce s 3:2 po izvajanju kazenskih strelov, po rednem delu je bilo 0 : 0. Tudi
na polfinalni tekmi med Košarovci in Pečarovci so se prvi
prebili v finale po izvajanju kazenskih strelov, bilo je 3:2,
po rednem delu pa 1:1. Zmagovalci Strukovci so v začetku
izločilnih bojev ugnali Moščance s 3:0 in Lemerje z 2:0,
drugouvrščeni Košarovci pa Bodonce z 2:0 in Vanečo prav
tako z 2:0.
OZ KMN Puconci
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Strukovci (v črnem) so tako kot lani postali prvaki zimske lige OZ KMN
Puconci. Fotografija: časopis Vestnik
19. 4. 2019
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Spomini na uspešen projekt starejši za starejše
Ker smo starejši, nam lepi spomini vedno bolj prihajajo
v ospredje, se nam budijo in rojijo po glavi. V letu 2008
sem se z Društvom upokojencev Puconci priključila v
vseslovenski humanitarni projekt Starejši za starejše, za
višjo kakovost bivanja na domu, katerega zelo uspešen
koordinator je bil g. Jože Časar.
Prostovoljec je lahko vsak dobrosrčen človek, ki si želi
in lahko pomaga. Vsi prostovoljci pa se zavedamo, kako
zelo pomembna je medsebojna pomoč, ki ti bo vrnjena, ko jo boš tudi sam potreboval. Zato so prostovoljci
vredni vsega spoštovanja, ker so pripravljeni darovati svoj
prosti čas, znanje, izkušnje ter energijo v dobro drugih.
Če hočeš ljudem pomagati, se jim moraš približati in
jim prisluhniti. Prostovoljstvo se opravlja po najboljših
močeh, odgovorno, z dušo in s srcem. Odgovornost pa
imamo tudi do nam zaupanih podatkov. Lep je občutek,
ko nekdo opazi tvoje delo, te pohvali, ceni in spoštuje.
Vsekakor pa je najpomembneje, da si nekomu pomagal
in mu na ta način polepšal in olajšal življenje. Prostovoljstvo pa lahko pomeni tudi druženje, izmenjavanje
mnenj ter izkušenj mlajših in starejših.
Obisk pri predsedniku Republike Slovenije, dr. Danilu

Tűrku, je za nas veliko priznanje ter pomemben del našega humanitarnega dela v letu 2010.
To nam je dalo še večji navdih, da z dobrosrčnostjo
in medsebojno pomočjo, tako mlajše in še sposobne
starejše generacije, gradimo trdne mostove prijateljstva
med seboj.
Na povabilo Predsednika Republike Slovenije dr. Danila
Türka in ga. Barbare Miklič – Türk smo se zaradi dobrih
rezultatov prostovoljstva in uspehov na področju omenjenega projekta udeležili prireditve Naj prostovoljca v
Republiki Sloveniji. V okviru projekta je Mladinski svet Slovenije spremljal rezultate dela v celi Sloveniji in organiziral
srečanje v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer smo
tudi starejši in naši mlajši prostovoljci iz Osnovne šole
Puconci prejeli zasluženo priznanje Naj prostovoljca v
Republiki Sloveniji. To je bilo veliko priznanje za naše delo,
ko skrbimo za starejše in bolne občane občine Puconci.
Ostali nam bodo prijetni spomini na humanitarno dejavnost, o dobrih in predanih ljudeh kot so prostovoljci, ki pa
tudi na državni ravni dobivajo svoje pomembno mesto.
»Mladost ima lepi obraz, starejši pa plemenito srce!«
Mirjana Časar, Prosečka vas

Mamica in očka – hvala vama
Francoski pregovor pravi: »Življenje je pesem. Ljubezen je
glasba. Za materino ljubezen je zmeraj pomlad.«
Družina je osnovna celica, enota človeške družbe. Za
zdrav razvoj otroka je potrebna ljubezen obeh, tako
materina kot tudi očetova ljubezen. Temeljno vodilo
družine, za katero je vredno živeti, je graditev odnosov.
Slednje v nas prebuja zavedanje in novo upanje. Dobri
odnosi v družinah so povsod tam, kjer si ljudje oz. družina iskreno prizadeva.
19. 4. 2019

Neprimerno hiter tempo življenja in ekonomske razmere
pogosto silijo oz. postavljajo družine na preizkušnjo in
zato imamo žal tudi vse več enostarševskih družin.
Pomlad je čas, ko se narava začne prebujati, vse začne
cveteti, zeleneti in prav v tem času praznujejo vse ženske
in tudi moški. To je praznik, ki je posvečen izkazovanju
majhnih pozornosti, hvaležnosti za opravljanje njihovega
poslanstva.
Prva beseda, ki jo izgovori otrok, je mama. To je za mamo
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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najsrečnejši trenutek v njenem življenju. Nisem mama,
vem pa, da je materinski poklic lep, hkrati pa poln odrekanja, skrbi in trpljenja. Ko na materinski dan pridem k mami
z rožico in jo objamem, besede skorajda niso potrebne.
In prav to smo želeli s kulturnim programom pokazati
vam, dragi starši, stari starši ter ostali krajani vasi Gorica.
9. marca smo zato pripravili kratek kulturni program ob
praznovanju dneva žena, dneva mučenikov in materinskega dneva pod mentorstvom Staše in Vanje. Zvoki
klarineta, harmonike, ubrano otroško petje in recitali,
so nas popeljali v lep pomladni čas, ki že trka na vrata.
In naj zaključim z mislimi: naj bo lep mesec, zaradi praznovanja, drugačnosti in ljubezni …
In upam si trditi, da smo mamicam, babicam, dekletom,
skratka vsem, ki ste bile na prireditvi, polepšali večer in

vnesli v družine nekaj toplih, bližajočih se pomladnih
žarkov in ljubezni.
Tanja Horvat, Društvo žena Gorica:

Vesele maškare tudi po vasi Gorica
Pust je čas, ko skušamo pozabiti
na mraz in se prepustimo veselju,
radostim in norčavosti maskiranja.
Mesecu februarju lahko rečemo,
da je mesec, ki je za mlajše in malo
manj mlajše najbolj zabaven, predvsem zaradi pusta. Nenazadnje je
pust čas, ko se lahko vsakdo našemi v svojo najljubšo žival, risanega
junaka ali morda izmišljen lik.
Tako kot lansko leto so se tudi tokrat
mlajše članice Društva žena Gorica
angažirale in pripravile pustno raja-

nje za otroke vasi Gorica. Pust je čas
veselja, zabave in druženja. Otroci
tako spoznajo svoje vrstnike iz vasi
in na tovrsten način še bolj krepijo
prijateljske vezi. Otroci vasi Gorica
so se zbrali pred gasilskim domom.
Z zanimanjem so si ogledovali drug
drugega in si bili tako všeč, da so
se želeli predstaviti in pokazati tudi vaščanom. Po pustni malici,
to je krofu in pijači, so se odpravili
po ulici. Kljub temu, da je bilo zelo
zelo mrzlo, so pustne maske vsem

po vasi s kratko povorko pričarale
čudovito vreme in seveda nasmeh
na obraz. Domačini so jih bili zelo
veseli, saj so jih povsod pričakovali.
Podarjene sladkarije in »evrčke« so
članice društva skrbno spravljale.
Nabralo se je kar nekaj denarja. Le-tega bo Društvo žena Gorica porabilo izključno za nabavo didaktičnega materiala za otroke vasi Gorica.
Otroci oz. maškare so povedale, da
so preživele zelo zabavno in prijetno soboto. Povedali so tudi, da se
zahvaljujejo vsem krajanom za vse
prijazne nasmehe, besede in toplo
dobrodošlico.
Sobotna pustna povorka naših maškar ni le odganjala zime in klicala k prebujanju narave. Tako naše
otroke kot tudi vas, krajane vasi
Gorica, naj vsak dan in vsepovsod
vodi predvsem ljubezen in razumevanje. Takšni prijetni dnevi, ki so se
že pokazali v mesecu marcu, kažejo
predvsem na to, da sta le ljubezen in
razumevanje tista, ki vodita k sreči,
miru in svobodi. Naj bo vse to prisotno v nas samih, ves čas in povsod.
Tanja Horvat,
Društvo žena Gorica
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Center za krepitev zdravja tudi
za vaščane Gorice
V večnamenskem objektu na igrišču na Gorici smo v petek, 25. 1. 2019, gostili Tomaža Čarnija iz Zdravstvenega
doma Murska Sobota, oddelek Center za krepitev zdravja.
Temi srečanja sta bili: nujna stanja pri otrocih in odraslih
kot so npr. srčni zastoj, nezavest, zadušitev in sladkorna
bolezen ter temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja.
Predavatelj Tomaž Čarni nam je predstavil kako pri nujnih
stanjih pride do nenadnih sprememb osnovnih življenjskih
funkcij, pri tem pa so prisotni različni dejavniki. V otroškem obdobju so ta stanja še toliko bolj nevarna, saj nam
otrok še ne zna povedati ali pokazati, kaj se z njim dogaja. Starši so tisti, ki so pogosto z otroki, zato naj bi znali
izvajati ukrepe prve pomoči pri takih neljubih dogodkih.
Skozi predavanje smo ugotovili, kje so starši vešči znanja
iz prve pomoči, ali znajo prepoznati nevarnosti, ki pretijo
njihovim otrokom in ali bi znali pravilno ukrepati v primeru, ko je ogrožen njihov otrok. Glede na povedano se je
pokazalo, da nekaj tistih osnovnih pravilnih ukrepov pri
stanjih, ki se pogosteje pojavljajo pri njihovih otrocih, starši oz. stari starši znajo pravilno uporabljati. Pri stanjih, ki
se redkeje pojavljajo, pa bi po vsej verjetnosti prihajalo do
napak v ukrepanju, ki pa so za otroka lahko celo usodne.
Tema predavanja o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja je bila sila zanimiva in poučna. Udeleženci seveda upamo, da tega znanja, ki smo si ga pridobili, ne bomo nikoli potrebovali. V kolikor pa pride do nujne
situacije, pa se vsekakor moramo zavedati, da sekunde
in minute v takih primerih ohranjajo življenja oz. njihovo
kvaliteto. Skozi teoretično predavanje in prikaz oživljanja
ter praktično delo na lutki smo se naučili, kako ukrepati
ob nujnih stanjih, kako odstraniti tujek, nuditi oživljanje z

umetnim dihanjem, masažo srca ter kako uporabljamo
defibrilator pri mladoletniku oz. odrasli osebi.
Tema predavanja s praktičnim prikazom je bila zanimiva
in poučna. Udeleženci smo izrazili željo, da bi se lahko
zvrstilo še več takih ali podobnih predavanj.
Zaključim lahko z mislijo, ki pravi – »Če veš kako ukrepati,
lahko rešiš življenje tvojega ali tujega otroka, tvojega ali
tujega mladoletnika.«
Tanja Horvat, KS Gorica

Ob izteku starega leta je
svoj rojstni dan praznoval
najstarejši pomurski policist
Jože Žabkar je najstarejši pomurski policist, ki je na silvestrovo dopolnil
častitljivih 98 let. Policijski poklic je opravljal 33 let, preden se je leta
1979 upokojil.
Ob jubileju ga je obiskal direktor Policijske uprave Damir Ivančić in mu
skupaj s članoma kluba Maksa Perca, Marjanom Horvatom in Romanom
Verganom, izrekel čestitke. V prijetnem klepetu so se večkrat vrnili v
19. 4. 2019

OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

39

40

3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

preteklost in obujali spomine na stare čase.
Nekaj utrinkov z obiska so na družbenem omrežju Facebook delili v profilu Policijske uprave Murska Sobota,
kjer so svojemu upokojenemu kolegu obenem zaželeli
še obilo zdravja in zadovoljstva.
Marjan Horvat,
predsednik Kluba Maksa Perca Murska Sobota

Tradicionalno druženje DU Puconci
Že tradicionalno se upokojenke in upokojenci Društva
upokojencev Puconci vsako leto srečujemo in
praznujemo PRAZNIK VSEH ŽENSK.
Letos smo se zbrali v nedeljo, 10. marca, v gostilni
Kuhar – Kosi v Puconcih. Bilo nas je okrog 100, nekaj
več žensk, seveda pa tudi moških predstavnikov ni manjkalo, da so nam polepšali dogodek. Bile smo matere,
žene, samske, poročene, skratka vse ženske, katerim
je ta praznik namenjen. Uvodoma nam je Marta Sever predstavila eno od svojih pesmi in kratko zgodbo
namenjeno ženskam. Ves dogodek so glasbeno spremljali in nas razveseljevali Lajkaši. Njihova glasba, tudi
hudomušna vsebina pesmi, je dogodek popestrila, ple-

salce pa popeljala na plesišče. Bilo je zabavno. Pripravili
smo tudi srečelov z lepimi nagradami. Med njimi so bile
tudi torte, ki so stalnica naših srečanj. Dobitniki so jih
razdelili med vse nas, nekateri pa so z njimi presenetili
domače.
Vse upokojenke so bile obdarovane s cvetlico, da bo
spomin na naše srečanje nekoliko daljši. Ker so takšna
srečanja bolj redka in se z nekaterimi ne vidimo tako
pogosto, smo si imeli veliko za povedati in druženje je
tako bilo zelo prijetno in lepo. Obljubili smo si, da se
naslednje leto spet srečamo.
Društvo upokojencev Puconci

Delavnice ročnih del DU Puconci
Tudi letošnjo jesen smo se upokojenke DU Puconci zbrale v mesecu
oktobru in nadaljevale z našimi delavnicami ročnih del s ciljem, da se
družimo in ustvarjamo. To druženje
nam popestri dolgo jesensko-zimsko
obdobje, ko so dnevi krajši, noči dalj-

še, da s pogovori in izdelavo ročnih
del nekoliko popestrimo naš vsakdan. Tudi to leto smo zbirale ideje,
iz česa in kako narediti izdelke, ki so
prepoznavni za naše področje in čas,
ko so ljudje v zimskih dneh delali izdelke, ki so jim bili v poletnih mese-
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cih v pomoč pri domačih opravilih
ali pa le kot okras njihovega doma.
Na prvem sestanku v mesecu oktobru smo si zastavile program dela in
cilje za novo obdobje, ki smo jim sledile, včasih pa smo ustvarjale tudi po
lastnih zamislih. Pridružile so se nam
19. 4. 2019
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nove ustvarjalke, tako da je vsako leto
nekoliko drugače in bolj pestro.
Pričele smo z izdelavo daril za naše
upokojence in upokojenke ob praznovanju novega leta. Izdelale smo
blazinice iz blaga in jih obogatile z
vezenino. Notranjost smo napolnile
s sivko, da lepo dišijo in obogatijo
svežino prostora. Vsak upokojenec
in upokojenka, ki sta se udeležila novoletnega srečanja, sta dobila darilo.
Nadaljevali smo z ličjem, saj je to dar,
ki ga v jeseni ponudi narava v obilju. Izdelovale smo rože. Najtežje je
bilo pridobiti material, kajti tovrstno
koruzno ličje je danes težko dobiti.
Nadaljevale smo z izdelavo cvetja po
različnih tehnikah.
Skozi vso obdobje smo šivale prtičke, vsaka na svoj način in v eni od
tehnik našivavanja. Nastalo je veliko
izdelkov, ki so krasili našo razstavo in
krasijo naše domove.
Za veliko noč smo izdelale različne
predmete, ki ponazarjajo ta praznični
čas: kvačkane in pletene zajčke, ko-

koši, velikonočna jajčka na več načinov, prtičke z velikonočno tematiko, izdelke s servietno tehniko in še
mnogo drugih.
Pogosto smo izdelovale podobne izdelke kot na prejšnjih delavnicah, pa
vendarle na drugačen način, tako da
smo z drugačno in novo tehniko bile
še bolj inovativne.
V teh šestih mesecih smo izdelovale
rože, šivale prtičke, kvačkale in pletle velikonočne izdelke, okraševale
pirhe, izdelovale izdelke s servietno
tehniko.
Jesensko-zimski čas je prehitro minil, prišla je pomlad, ko smo do jeseni
zaključile z delavnicami. Seveda se še
videvamo in ustvarjamo doma, predvsem pa snujemo načrte za letošnjo
jesen, ki se je že veselimo. Vsem, ki so
nam v tem času pomagali z materiali
ali prikazom izdelave, se iskreno zahvaljujemo za pomoč.
Svoje izdelke smo že tradicionalno
razstavile 14. 4. 2019 v Spominskem
domu Števana Kűzmiča v Puconcih.

Razstavo smo nadaljevale na občini
Puconci, v prvem nadstropju, kjer bo
na ogled do sredine maja in kamor
vas vabimo, da si jo ogledate.
Ljubiteljice ročnih del vabimo, da se
nam pridružijo na naslednjih delavnicah, ki bodo v mesecu oktobru 2019.
Druženje in ustvarjanje v tem obdobju je povezovalo Viljeminko, Olgo,
Sonjo, Cecilijo, Angelo, Silvo in Viktorijo, ki je tudi vodja delavnic.
Društvo upokojencev
Puconci

Kristina Zelko je praznovala 90 let življenja
Naša dolgoletna upokojenka Kristina
Zelko, dekliško Gomboši, je bila rojena 15. 10. 1928 v Šalamencih. Mladost je preživela v domačem kraju.
Ko je spoznala svojega življenjskega
sopotnika, se je poročila v Puconce
in si ustvarila družino. V zakonu se
jima je z možem rodil sin Karel. Preživljala sta se s kmetovanjem na srednje veliki kmetiji. Sin se je izšolal in
zaživel s svojo družino. Vsakodnevno
jo obiščejo in pomagajo pri domačih
opravilih.
Zdravje ji še kar služi, le nekoliko težje
hodi. Sama se obiskov še posebej razveseli, rada se pomeni o vsakodnevnih
dogodkih in novostih na vasi, saj je še
vedno zelo bistrih misli.
90. rojstni dan je praznovala v krogu
sorodnikov, ki se veselijo, da je še ved19. 4. 2019

no z njimi in se trudijo ter ji pomagajo,
da lažje premaguje tegobe vsakdana.
V Društvo upokojencev je vstopila
1. 1. 1990. Naša članica je že 28 let.
Obiskali smo jo na njenem domu, ji
čestitali, želeli zdravja in jo obdarili z

manjšo pozornostjo.
Kristini želimo obilo zdravja, dobrega
počutja in da bi se še mnogo let veselila v krogu svojih najdražjih.
Društvo upokojencev Puconci
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Irena Bertalanič je
praznovala 90 let
življenja
15. 3. 2019 je 90. rojstni dan praznovala članica Društva
upokojencev Bodonci-Brezovci-Zenkovci, Olga Bertalanič iz Strukovec 49. Predstavniki društva upokojencev
smo jo obiskali na domu in ji čestitali.
Gospa Olga živi skupaj s sinom na kmetiji v Strukovcih, kjer
je delala celo življenje. Še danes rada poprime za delo na
kmetiji in drugih opravilih, če ji le moči to dopuščajo.
Ob tej priložnosti ji čestitamo vsi člani DU in ji želimo, da
bi bila zdrava, vesela in da bi še prišla na naša skupna srečanja.
Vijola Bertalanič,
predsednica DU Bodonci-Brezovci-Zenkovci
		

Bojanovi potepuhi
Vsako leto se Bojanovi potepuhi, vsaj enkrat, včasih tudi
dvakrat, odpravimo na izlet. Raziščemo kotičke naše domovine. Najprej pa smo, po dolgem in počez, prečesali
naše Pomurje. Zadnja leta smo se odpravili tudi v kraje,
kjer še nismo bili.
Lansko leto meseca oktobra smo se napotili v Belo krajino. To je bil izlet, ki bi ga priporočala vsakemu, ki si želi
videti nekaj drugačnega. Imeli smo srečo, da je bilo lepo
jesensko vreme. Po objavi izleta se je avtobus kar hitro
napolnil, tako da je naš organizator moral dodatno naročiti
še enega manjšega.
V zgodnjih jutranjih urah smo se polni dobre volje zbrali
nekateri že stari znanci, izleta pa se je udeležilo tudi nekaj
novih obrazov. Kar hitro smo se spoznali in kmalu postali
prijatelji. To pa je zasluga našega Bojana in njegovih pomagačev Tanče, Stanke in Dušana.
Za jutranjo pogostitev so poskrbele naše ženske s sladkimi dobrotami. Topla malica pa nas je čakala v eni izmed
gostiln, preden smo prišli v Belo krajino.
Nato smo pot nadaljevali in se ustavili v vasi Radovica, kjer
smo si ogledali staro šolo, ki so jo ohranili takšno, kot je
bila v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Ob ogledu šole,
ki so jo poimenovali »Brihtna glava«, nas je v razredu pozdravila tovarišica s palico. Zabičala nam je, da če ne bomo
pridni, da bomo šli v kot in klečat na koruzo. Nastopila je
ostro, brez »zafrkavanja«, tako kot v starih časih. Predvsem
osnovnošolcem bi priporočala obisk te šole, da bi si ogledali in za malo doživeli čas, v katerem smo mi odraščali.
Na vse doživeto smo se od srca nasmejali. Pa še ena zaOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

nimivost, vsak udeleženec pouka v tej šoli je dobil izkaz,
potrdilo, da se je udeležil pouka. Dobra ideja in zamisel za
turistično ponudbo.
Po ogledu in novem znanju smo se odpravili v Krajinski
park Kolpa, ki se nahaja ob hrvaški meji. V vasi Adlešiči imajo muzejsko zbirko v eni stari, tipični Belokranjski domačiji.
Vidiš lahko vse staro orodje, prikažejo tudi predelavo lanu.
Direktor muzeja in sodelavka sta bila oblečena v prava belokranjska oblačila. Preden pa smo stopili na dvorišče, smo
za poslastico dobili »belokranjsko pogačo«. To je posebna
pogača, zgoraj potrošena s kumino in soljo, pomazana pa
z jajcem. Pogača pa je zajamčena tradicionalna posebnost
Bele krajine.
Sonce se je počasi nagibalo proti zahodu, ko smo se napotili proti Metliki na večerjo. Naš muzikant Stanko nam je ob
okusni večerji raztegnil svoj meh. Tudi na poti proti domu
je na avtobusu donela pesem izpod njegovih prstov. Vse
je bilo super, bi rekli v današnjem času in želimo si, da tudi
letos doživimo kaj lepega ob našem potepanju.
Marta Sever, udeleženka
19. 4. 2019
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Materam in ženam v pozdrav 2019
V Pečarovcih že vrsto let pripravljamo prireditev, ki poteka med praznikoma, posvečenima ženskam
in materam. Prireditev je vsako leto
bolj obiskana in tudi bolj kvalitetna.
S prireditvijo Materam in ženam v
pozdrav se otroci in moški vsako leto
zahvalijo materam in ženam za čas in
delo, ki ju posvečajo otrokom, partnerjem, staršem, sorodnikom, sosedom … Na prireditvi želimo opomniti,
da so si tako ženske kot moški dolga
leta prizadevali za izenačevanje mož-

nosti žensk na vseh ključnih področjih življenja; obenem pa opozoriti na
primere posredne in neposredne
diskriminacije žensk v vsakdanjem
življenju. Na prireditvi, ki je potekala
17. marca v vaško-gasilskem domu v
Pečarovcih, so nastopili pevci TKŠD,
z glasbenimi in govornimi nastopi
pa so se materam in ženam zahvalili
tudi naši najmlajši. Za brezplačno nedeljsko kosilo so že drugo leto poskrbeli pečarovski moški, ki so svoje
delo po oceni žensk opravili z odli-

ko. Ženske so moškim v zahvalo in v
upanju, da bodo tudi doma večkrat
prevzeli pripravo kosila, vključno z
nakupovanjem, kuhanjem, strežbo in
pomivanjem posode, podarile kuhalnice. Moški pa so vse ženske, ki so se
udeležile prireditve in kosila, obdarili
z rožami. Pečarovske ženske in matere smo vesele, da naši sovaščani
cenijo našo vlogo in nam vsako leto
znova pokažejo, da so nam hvaležni.
Monika Lončar

Pustni pohod v Dolini
Kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na tradicionalni
pustni pohod po Dolini. Zbralo se nas je kar nekaj, zato
smo se razdelili v tri skupine in veselo pustno rajanje se je
začelo. Bili smo različno našemljeni (policajke, miki miške,
mačke, gusarke, gusarji, pikapolone, medvedi, kurenti …).
Pri vsaki hiši so nas veselo pričakali in nas pogostili z različnimi dobrotami, mi pa smo jim zapeli: kusta repa, dugi len…
Po pustnem pohodu smo se okrepčali in spočili v gostilni
»Pri Eriki«.
Komaj čakamo na 16. Pustni pohod v Dolini!
Lana Milosavljevič

»7. Naj kartaš« Krajevne skupnosti Brezovci
V mesecu februarju je v prostorih vaško-gasilskega
doma Predanovci potekal turnir v kartanju šnopsa za
pokal oziroma za »Naj kartaša« Krajevne skupnosti Bre19. 4. 2019

zovci. Turnir zdaj že sedmo leto po vrsti obišče precejšnje število kvartopircev.
Šnops – tradicionalno igro s kartami pri nas poznamo
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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praktično vsi. Od najmlajših do tistih manj mladih. Igra
izvira iz nekdanjih avstro-ogrskih dežel in naj bi svoje
ime dobila po istoimenski pijači, ki pa je med drugim
bila tudi nagrada za zmagovalno igro. V igri lahko
sodelujeta dva, trije ali štirje igralci. Najbolj razširjena
igra na turnirjih je igra za dva igralca.
Turnir je bil odlično obiskan in organiziran, saj se ga je
udeležilo kar 33 tekmovalcev, ki so se pomerili med
seboj. Vodja turnirja je bil Andrej Horvat. Pred vsako
igro na turnirju je potekalo žrebanje in najboljši so ostali
do konca.

Zmagovalec turnirja je bil podžupan g. Jože Ficko iz
Brezovec, drugo mesto je zasedel g. Bojan Poredoš iz
Predanovec, tretje mesto pa »naj kartašica« lanskega
leta ga. Nina Škerlak iz Predanovec. Nagrajenci so dobili pokale in priznanja ter praktične nagrade, katere je
podelila podpredsednica KS Brezovci ga. Majda Cipot.
Ta srečanja so zelo zanimiva in spodbudna za naše
krajane, saj čas preživimo v medsebojnem druženju in
tudi klepetu. Naj se nadaljuje to druženje z željo, da se
prihodnje leto spet vidimo.
Majda Cipot

Ob dnevu žena se vsaka srečno smehlja!
Prireditev ob počastitvi dneva žena v Mačkovcih
Mesec marec je čas, ko zima jemlje
slovo, dolgi in mračni dnevi tonejo v
pozabo, svežina in svetloba juter pa

postaja vsak dan bolj svečana in prijetna. V mesecu prihajajoče pomladi, ko so zvončki že zacingljali ob
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potokih in rekah, mačice pa s svojo
svilnato mehkobo pobožale naravo,
se s spoštovanjem, ljubeznijo in hva-
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ležnostjo spominjamo žená, babic,
mater, sester in prijateljic.
S takimi mislimi je 9. marca s polnimi pljuči zopet zadihala dvorana
gasilskega doma v Mačkovcih. V njej
se je zbralo več kot 90 vaščanov in
vaščank, ki so s svojimi najdražjimi
– ženami, hčerami, prijateljicami in
sorodniki s prekrasno prireditvijo,
ki jo je organiziralo PGD Mačkovci,
počastili 8. marec, dan žena.
Kulturni program so pod mentorstvom učiteljic pripravili malčki vrtca in POŠ Mačkovci, ki so za svoje
drage mame, babice, tete ter za vse
ostale prisotne peli, deklamirali, igrali in plesali. Če bi imeli na tisoče

cvetlic, bi jim zagotovo spletli čudovite šopke, podarili pa so jim še
lepše šopke, spletene iz misli, verzov, pesmic in glasbenih točk in jim
s svojo otroško iskrenostjo na obraz
pričarali nasmeh.
Po dvorani so se razlegale deklamirane, zaigrane in pete pesmi malih
nadobudnežev in marsikatero ponosno mamino srce je od sreče
vztrepetalo, kajti ni je bogatejše ljubezni, kot jo premore ženska.
Po bogatem kulturnem programu
malčkov iz vrtca in učencev je dvorana završala od smeha, saj je zbrane s svojim nekajminutnim humorističnim vložkom do solz nasmejal

vaščan Bojan. Ta je na duhovit način
pripovedoval anekdote iz svojega
življenja, v katerih bi se lahko prepoznal marsikdo izmed nas.
Tudi za jedačo, pijačo in dobro glasbo je bilo poskrbljeno. Ob zvokih
žive glasbe se je pelo in plesalo do
poznih večernih ur.
Zahvaljujoč vsem udeleženim in tistim, ki so pripomogli k dobri organizaciji tako uspele prireditve, smo
prepričani, da se bomo s skupnimi
močmi potrudili, da bo le-ta postala
tradicionalna.
Larisa Weiss – Grein Konkolič

»Pečörovski zgrebaš - fašanek fest«
Točno tako smo poimenovali letošnje pustno dogajanje
v Pečarovcih. Vsako leto že tradicionalno organiziramo
pustno povorko po naši vasi, z željo razvedriti prebivalce
in v njihove domove vnesti toplino prihajajoče se pomladi ter pregnati turobno zimo.
Večinoma povzemamo tematiko vsakdana ali perečo
politično problematiko, tokrat smo se odločili drugače
in enostavno pripravili en velik »fest« na prikolici ter se
veselo podali novim izzivom naproti. Imeli smo dva harmonikarja, enega kitarista ter enega igralca na bobne, vsi
ostali pečörovski fašenki pa smo bili enostavno »super
coll«, se veselili in svoje veselje delili ter se preizkusili tudi
v znanju angleščine pri družini Angležev, ki živijo pri nas
( ugotovili smo, da nam gre zelo dobro). Obiskali smo
gospodinjstva v vasi in jim zaželeli »KUSTO REPO DUGI
LEN in GEJTE REPO NEJ MESO, PIJTE VINO NEJ VODO«
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ter seveda tudi »PUNO SREČE, PENAZ IN LUBEZNI«. Za
naše iskrene želje, glasbo, petje in plesanje, so nas vaščani nagradili z denarnimi prispevki, ki jih bomo namenili
ureditvi vaško-gasilskega doma. Zbirali smo se teden dni
pred povorko in lepo okrasili prikolico ter traktor s katerim
smo se vozili po vasi, hkrati pa smo si pripravili oblačila –
kostume. Za okrasitev smo uporabili rože iz krep papirja,
s katerimi smo polepšali klobuke naših pustnih mož.
Za vse prispevke smo v Turistično kulturno športnem društvu seveda vsem vaščanom izredno hvaležni, največje
veselje pa nam predstavlja iskrena sprejetost med krajani
in seveda občutek, ko veš, da s svojim prihodom razveseliš mlado in staro. Veseli nas tudi to, da nas ljudje prav
pričakujejo in se našega obiska iskreno veselijo.
PEČÖROVCI, HVALA VAM!
Danica Kardoš
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Maškarada Beznovci 2019
Vaščani Beznovec smo pred letošnjim pustom, v sklopu
sektorskih maškarad, organizirali predpustno rajanje.
V soboto, 16. 2. 2019, smo se zbrali pred vaško gasilskim domom kar pisano našemljeni in se razdelili v
skupine ter se odpravili v sosednje vasi preganjat zimo.
Vsepovsod so nas veselo sprejeli in nas tudi nagradili s
prostovoljnimi prispevki, za katere se v svojem imenu in
v imenu PGD Beznovci iskreno zahvaljujem.
Ob tem pa tudi upam, da so naše maškare prinesle v
vsako družino dobro mero veselja.
Na zaključni prireditvi, ki je bila 2. 3. 2019 na pustno
soboto, smo se v vaško gasilskem domu tudi poveselili.
Prijetno so nas presenetile izvirne male in velike maškare, ki so prišle od blizu in daleč.
Za vse smo pripravili slastne krofe ter jih izzvali, da so
se pomerile med seboj. Sledilo je veselo rajanje in ples
z muzikantom.
Prve tri maškare so dobile simbolične denarne nagrade,
vse ostale pa tolažilne.
Po veselem druženju, ki se je kar zavleklo, smo pustno
rajanje zaključili s pregonom pusta.
Namen pobiranja prispevkov je zelo pomemben. V naši
vasi je bilo gasilsko vozilo nabavljeno pred več kot dvema desetletjema, zato je temu primerno dotrajano.
V društvu smo si zastavili cilj, da bi v bližnji prihodnosti
nabavili novo vozilo.

V vasi imamo podmladek pri pionirjih in mladini, zato
bodo tudi oni v bližnji prihodnosti potrebovali orodno
vozilo.
Ob zaključku mojega pisanja bi se še enkrat zahvalil vsem
darovalcem prostovoljnih prispevkov za nabavo gasilskega vozila.
Še večja hvala gre vsem vaščankam in vaščanom, ki smo
zopet stopili skupaj in organizirali nepozabno doživetje.
Hvala vsem neimenovanim, ki ste kakorkoli pripomogli
pri Maškaradi Beznovci 2019.
Drago Puhan,
predsednik PGD Beznovci

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03),
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih
delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Ur. list RS, št. 66/07, 18/10), Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom,
katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih
1. Predmet razpisa
Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju
občine Puconci ter društev, katerih člani so občani občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k promociji in
prepoznavnosti občine Puconci.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Puconci;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju občine Puconci;
• pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Puconci ali pa prireditev organizirajo
na območju občine Puconci;
• druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in
prepoznavnosti občine Puconci.
Do dodelitve proračunskih sredstev niso upravičene tiste fizične ali pravne osebe, ki so jim bila za isti namen že
odobrena sredstva iz drugih razpisov občine Puconci v tekočem proračunskem letu.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih
vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
• kratko predstavitev prijavitelja, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR,
davčno številko);
• podatke o množičnosti oz. številu članstva;
• seznam članov iz občine Puconci;
• predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu…
• natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero
želijo finančno pomoč;
• lokacijo ter čas dogodka;
• druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila prepozno prispele, neutemeljene vloge ter vloge, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Prijavitelja nepopolne vloge komisija pisno pozove,
da jo dopolni v roku osmih dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju
sredstev:
• prijavitelj deluje na območju občine Puconci,
• aktivnost se izvaja na območju občine Puconci,
• množičnost članstva ali planiranega obiska,
• povezanost z občino Puconci.
7. Obseg finančnih sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis znaša 9.400 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
9. Razpisni rok
Razpisni rok se prične z dnem objave v občinskem glasilu Občan ter na spletni strani občine Puconci in traja do
30. 9. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• prijavni obrazec.
19. 4. 2019
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Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
• v celoti izpolnjen prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku pridobijo v sprejemni pisarni občine Puconci in na
spletni strani občine Puconci.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Občina Puconci lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja Crnkovič, tel. 02/ 545 91 09.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina bo posamezne prijavitelje, o rezultatih javnega razpisa, obvestila v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Številka : 093-0025/2019

Občina Puconci

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 40/2011)
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci,
Občina Puconci objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev denarnih nagrad študentom Občine Puconci
1.
Denarne nagrade so namenjene rednim, brezposelnim izrednim študentom ter samoplačniškim in koncesioniranim
študentom, ki študirajo ob delu na območju Občine Puconci.
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na
območju Občine Puconci.
2.
Višina razpisanih sredstev za denarne nagrade študentom v letu 2019 znaša 20.000 EUR.
3.
Pogoj za pridobitev denarne nagrade je opravljena diploma, magisterij, specializacija ali doktorat.
4.
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju, samoplačniški študenti morajo predložiti še dokazila o plačilu šolnine.
5.
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do 31. 10. 2019.
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Puconci, www.puconci.si (razpisi).
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, s pripisom »Javni razpis-denarne
nagrade študentom«.
6.
Vse prispele vloge, ki bodo popolne, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o podeljevanju denarnih nagrad
študentom Občine Puconci.
7.
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Mitja Crnkovič, tel. 02/545 91 09.
Številka : 609-0006/2019
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 –UPB-4), 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradno
prečiščeno besedil UPB-1, Ur. list RS št. 91/2015), Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov v Občini Puconci (Ur. list 55/2015) ter proračuna Občine Puconci za leto 2019, sprejetega na
3. redni seji OS dne 14. 2. 2019 ( Ur. list RS št. 10/2019), objavljamo:

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
in kulturnih projektov v letu 2019
1. NAROČNIK: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci
2. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa so:
a) Kulturne dejavnosti:
- redna dejavnost društev,
- posebna dejavnost društev,
- financiranje opreme.
b) Kulturni projekti:
- organizacija in izvedba prireditev ali projektov,
- založništvo,
- varstvo kulturne dediščine.
3. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO
Društva, zveze in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Puconci;
• da opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
• da vsako leto najkasneje do 31. 12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti;
• da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov
v občini Puconci;
• da so društva ali zveze širšega pomena in vključujejo tudi občane občine Puconci;
• da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta;
• za področja varstva kulturne dediščine (tudi fizične osebe): poleg navedenih pogojev, da so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani
v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Murska Sobota.
4. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV: 18.200,00 EUR
• Kulturna društva in organizacije – 1.800,00 EUR
• Sredstva za kulturne potrebe – 4.900,00 EUR
• Sredstva za kulturne prireditve – 2.700,00 EUR
• Sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti – 1.800,00 EUR
• Sofinanciranje mentorstva folklorni skupini – 2.000,00 EUR
• Sofinanciranje v obnovo in vzdrževanje kulturne dediščine –5.000,00 EUR
5. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV: 31. 12. 2019
6. RAZPISNI ROK: 30 dni od objave razpisa
19. 4. 2019
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7. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
Prijavitelji pošljejo svoje prijave na naslov:
Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – kultura«
Ne odpiraj!
8. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM: Milan Vrečič, tel. št.: 02/545 96 70 ali 02/545 96 73.
9. OBRAZCE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS pripravi strokovna služba zavoda in bodo v času razpisa na voljo v
poslovnih prostorih Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani občine Puconci (www.puconci.si).
10. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE
Pravočasno prispele in pravilno izpolnjene vloge bodo ocenjene v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje sofinanciranja, prepozno prejete, oziroma vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo zavrnjene. Komisija mora
opraviti ocenjevanje vlog najpozneje v 15 dneh po preteku razpisnega roka za oddajo vlog.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma ocenjevanja vlog, izbrane izvajalce
pa bomo povabili k podpisu pogodbe za sofinanciranje v letu 2019.
11. Izbrani prijavitelj mora pogodbo o sofinanciranju podpisati in vrniti zavodu najkasneje v 15 dneh od dneva
prejema le-te, sicer se smatra, da je odstopil od pogodbe.
12. Zadnji rok za vložitev zahtevkov za odobrena sredstva po sklenjeni pogodbi je 15. 12. 2019.
Številka: 610-0003/2019

Datum: 28. 3. 2019

Občina Puconci
Ludvik Novak, župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – UPB -4), 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradno
prečiščeno besedilo UPB-1, Ur. list RS, št. 91/2015), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma Občine Puconci (Ur. list RS, št. 55/2015) ter Proračuna Občine Puconci za leto 2019, sprejetega na 3. redni
seji OS, dne 14. 2.2019 (Ur. list RS št. 10/2019), objavljamo

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2019
1. NAROČNIK: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci
2. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO
Društva, zveze in združenja za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Puconci;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
• da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
• da vsako leto najkasneje do 31. 12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji
programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti;
• da imajo osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov;
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• da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma na
območju Občine Puconci;
• da so zveze širšega pomena na področju turizma.
3. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je:
• sredstva za redno dejavnost društev,
• sredstva za organizacijo prireditev,
• sredstva za projekte,
• sodelovanje v projektih ZKTD Občine Puconci,
• promocijski material,
• izobraževanje,
• jubileji društev in
• financiranje novoustanovljenih društev.
4. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV:
• Za sofinanciranje programov turističnih društev: 		
• Za sofinanciranje Zveze kulturnih in turističnih društev:
• Za delovanje Pomurske turistične zveze:		

7.100,00 EUR
8.200,00 EUR
1.252,00 EUR

5. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV: 31. 12. 2019
6. RAZPISNI ROK: 30 dni od objave razpisa
7. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS:
Prijavitelji pošljejo svoje prijave na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, v zaprti
kuverti z oznako: »Javni razpis – turizem« Ne odpiraj!
8. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM: Milan Vrečič, tel.št.: 02/545 96 70 ali 02/545 96 73.
9. OBRAZCE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS pripravi strokovna služba zavoda in bodo v času razpisa na voljo v
poslovnih prostorih Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani občine Puconci (www.puconci.si).
10. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE:
Pravočasno prispele in pravilno izpolnjene vloge bodo ocenjene v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje sofinanciranja, prepozno prejete, oziroma vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo zavrnjene. Komisija mora
opraviti ocenjevanje vlog najpozneje v 15-ih dneh po preteku razpisnega roka za oddajo vlog.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma ocenjevanja vlog, izbrane izvajalce
pa bomo povabili k podpisu pogodbe za sofinanciranje v letu 2019.
11. Izbrani prijavitelj mora pogodbo o sofinanciranju podpisati in vrniti zavodu
najkasneje v 15-ih dneh od dneva prejema le-te, sicer se smatra, da je odstopil od pogodbe.
12. Zadnji rok za vložitev zahtevkov za odobrena sredstva po sklenjeni pogodbi je 15. 12. 2019.
Številka: 322-0002/2019
Datum: 28. 3. 2019
Občina Puconci
Ludvik Novak, župan
19. 4. 2019
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.list RS, št. 22/98), 17. člena Statuta Občine Puconci (Ur.list RS, št. 91/15),
Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Ur. list RS, št. 39/2014), Proračuna Občine Puconci
za leto 2019, sprejetega na 3. redni seji OS dne 14.2.2019 (Ur. list RS, št. 10/2019 ), ter sklepa Občinskega sveta št.
671-0003/2019 z dne 28. 3. 2019 Občina Puconci objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2019
1.
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini Puconci in delujejo na območju
občine Puconci in sicer:
• športna društva in klubi,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi za posamezna področja,
• zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
2.
Predmet sofinanciranja v letu 2019 so naslednji programi:
• interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki so vključeni v organizirano vadbo športnih
klubov in društev na področju občine,
• šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe,
• kakovostni in vrhunski šport odraslih,
• delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
• investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že obstoječih.
Skupna višina sredstev za sofinanciranje navedenih programov znaša 92.000,00 EUR.
3.
Izvajalci programov, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega člena tega razpisa, vložijo prijavo za dodelitev sredstev na
predpisanih obrazcih SOF-ŠPORT 19, ki jih lahko dvignejo na Razvojnem zavodu Občine Puconci ali na spletni
strani Občine Puconci (www.puconci.si).
K izpolnjeni vlogi na predpisanih obrazcih je potrebno priložiti še naslednje priloge:
• potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba pri UE M.Sobota,
• zapisnik o opravljeni skupščini za preteklo koledarsko leto oz. zadnjem občnem zboru,
• program dela za leto 2019,
• število članov, ki jih vključujejo.
Predlagatelji programov morajo v prijavi na razpis posredovati natančen opis programa s predvidenim številom
vključenih udeležencev, krajem izvajanja in določenim urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi tekmovalni
sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri financiranja.
4.
Rok za oddajo prijav na razpis je 30 dni od dneva objave. Vlogo je potrebno poslati na naslov:
Razvojni zavod Občine Puconci
Bodonci 7
9265 Bodonci
s pripisom »Javni razpis – šport« Ne odpiraj!
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5.
Pravočasno prispele, administrativno popolne in pravilno izpolnjene vloge bodo ocenjene v skladu z veljavnim
Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Ur. list RS, št. 39/2014) s strani komisije, ki jo bo v
ta namen imenoval župan Občine Puconci. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo kot neustrezne
zavrnjene, prepozno prispele vloge pa komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte vrnila prijavitelju. Komisija bo
opravila ocenjevanje vlog v 15-ih dneh po preteku razpisnega roka za oddajo vlog.
V primeru, da komisija ugotovi, da je vloga prispela pravočasno in je pravilno izpolnjena, ni pa popolna s tem, da
ji manjka katera od obveznih prilog iz 3.člena tega razpisa, pozove prijavitelja na dopolnitev vloge. Ta je dolžan
vlogo ustrezno dopolniti v roku osmih dni od dneva prejema poziva na dopolnitev, če tega ne stori v tem roku,
se vloga kot neustrezna zavrne.

6.

Predlagatelji programov bodo o rezultatih ocenjevanja vlog obveščeni v roku 30 dni od datuma ocenjevanja vlog,
izbrani izvajalci pa bodo povabljeni k podpisu pogodbe za sofinanciranje v letu 2019.

7.
Izbrani izvajalec mora podpisati pogodbo o sofinanciranju najkasneje v 15-ih dneh od dneva prejema le te, sicer
se smatra, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
8.
Vlagatelji lahko vlagajo zahtevke za izplačilo s pogodbo odobrenih sredstev od dneva podpisa pogodbe naprej, s
tem, da je zadnji rok za vlaganje zahtevkov 30. 11. 2019. Stroški za investicije zaključene v času od 1. 12. 2019 do
31. 12. 2019 se lahko uveljavljajo v prijavi na razpis za leto 2020.
9.
Vlagatelji bodo sklepe o izplačilu sredstev za investicijska vlaganja prejeli v roku 15-ih dni od poteka roka za vlaganje
zahtevkov, oziroma najkasneje do 15. 12. 2019.
10.
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije je g. Milan Vrečič, tel.: 02/545 96 70 ali
02/545 96 73, kjer je mogoče dvigniti tudi razpisne obrazce.
Številka: 671-10003/2019			
Datum: 28. 3. 2019						
								

		

Ludvik Novak, župan

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/2013) in Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020
(Ur. list RS, št. 31/2016) ter Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2019 (Ur. list RS, št. 10/2019), Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za leto 2019
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev - državnih pomoči - skupinske izjeme za
uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči.
19. 4. 2019
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II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Puconci za leto 2019 v okvirni višini 25.000,00 EUR, od tega na
proračunski postavki:
• 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo		
v okvirni višini 22.000 EUR
• 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 3.000 EUR
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se
lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v
primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije
(EU), št. 1408/2013, oziroma zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primeru ukrepa
po členu 43 Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 in so dejavna v gozdarskem sektorju; vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine.
IV. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014).
(a) Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Za razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Puconci
(izdan sklep s strani Občine Puconci) in do 31. 10. 2019. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
Najvišji zneski pomoči po ukrepu 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/16), ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v členu 14 Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU), št.
702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU),
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi
z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014.
(b) Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
• zasaditev letnih rastlin;
• dela v zvezi z odvodnjavanjem;
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
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• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva.
(c) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih
naložba se izvaja na območju občine;
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje,
če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
• ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
• poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
svetovalna služba;
• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki
jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
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1. 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost …);
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih
naložba se izvaja na območju občine;
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja;
• ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna svetovalna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
• poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna svetovalna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika;
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki
jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Roki za oddajo vlog so trije, in sicer:
• 1. rok za oddajo vlog je do 13. 3. 2019,
• 2. rok za oddajo vlog je do 7. 6. 2019,
• 3. rok za oddajo vlog je do 30. 8. 2019.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave Občine Puconci in objavljena na spletni strani občine Puconci www.puconci.
si, se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni občine Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80.
VI. OBRAVNAVA VLOGE
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog bo izvedeno trikrat. Komisija bo po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila strokovni pregled
vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na
podlagi predloga komisije bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8-ih dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku,
se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 15-ih dni od prejema sklepa.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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VII. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
• da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje
2016 – 2020 za naslednji dve leti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na telefonski
številki 02/545 91 02, kontaktna oseba David Pelc.
Številka: 330-0030/2019
Puconci, 19. 2. 2018

Župan Občine Puconci
Ludvik NOVAK l.r.

Projekt Zdravstvenega
doma Murska Sobota
Zdravstveni dom Murska Sobota v tekočem letu izvaja
projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem
varstvu in lokalnih skupnostih«.
Cilj projekta je doseganje boljšega zdravja, z zdravjem
povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter načrtovanje aktivnosti
promocije zdravja, ki izhajajo iz potreb ciljne populacije.
Le tega zasledujemo s številnimi ukrepi in aktivnostmi, ki
so namenjene lokalni skupnosti, ki jo Zdravstveni dom
Murska Sobota pokriva, torej vašim občanom.
V sklopu projekta smo pričeli s predstavitvijo aktivnosti,
ki jih projekt ponuja (tiskovine, splet, tv, lokalni mediji) na
območju vseh dvanajstih občin, ki jih Zdravstveni dom
Murska Sobota pokriva.
Naše aktivnosti so načrtovane tako, da bodo omogočale vsem občanom enako dostopnost do storitev z namenom doseganja boljšega zdravja v lokalni skupnosti,
boljše kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v
zdravju. Izvedba predlaganih aktivnosti je financirana
s strani Ministrstva za zdravje in Evropskega socialnega sklada in je za občane brezplačna. Pozivamo vas,
da k aktivnostim pristopite kot partner – vašo podporo
pričakujemo pri komunikaciji in koordinaciji aktivnosti.
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Posvetovalnice v lokalnih skupnostih
V sklopu projekta smo tako med drugim pričeli izvajati posvetovalnice v lokalnih skupnostih (individualna
svetovanja in krajše delavnice), ki jih bodo patronažne
diplomirane medicinske sestre izvajale večkrat mesečno.
Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni
skupnosti ob vnaprej določenih terminih diplomirane
medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k vključevanju ranljivih skupin v preventivno
zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni skupnosti.
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V okviru posvetovalnic se izvajajo sledeča individualna
svetovanja, predavanja in delavnice:
• pomoč pri izbiri osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika,
• pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja,
• pomoč žrtvam nasilja,
• usmerjanje posameznikov na delavnice, ki jih izvaja
Center za krepitev zdravja Murska Sobota,
• meritve krvnega tlaka,
• krajša predavanja: cepljenje proti gripi, cepljenje
proti klopnemu meningoencefalitisu, samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem,
• krajše delavnice na temo zdravega življenjskega
sloga.

Lokacije posvetovalnic so lahko - po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti:
• prostori mestnih četrti,
• vaški domovi,
• in drugi podobni javni prostori.

S takim načinom delovanja želimo ranljivim osebam
omogočiti lažje vključevanje v preventivne obravnave
ter krepiti zdravje v lokalni skupnosti.

Vodja patronažnega varstva:
Martina Panker,
dipl.m.s., l.r.

Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno objavi
na oglasni deski, spletnih straneh občine, občinskem
glasilu in/ali drugih sredstvih obveščanja javnosti.
Za morebitna dodatna vprašanja kontaktirajte Panker
Martino, vodjo Patronažne službe ZD Murska Sobota
na tel. 051/301-511.
Verjamem, da ste prepoznali vrednost naših prizadevanj
in da boste pristopili k sodelovanju. Ker si želimo, da bi
bile vsebine odraz dejanskih potreb naših uporabnikov,
vas vabim k sodelovanju s predlogi in pobudami.
Direktorica:
Edith Žižek Sapač,
dr.med.spec., l.r.

Delavnice v Centru za krepitev zdravja
Zdravstvenega doma Murska Sobota
Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota zdravstvenega doma in spada v podsklop celotnega projekta
»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih
skupnostih«, ki ga izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota.
V tej enoti deluje multidisciplinarni tim: diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, fizioterapevti, psihologi,
dietetik in kineziolog.
Odraslim (od 19. leta naprej) je na voljo Program za krepitev zdravja, ki predstavlja 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih delavnic in individualnih svetovanj). Razdelimo jih v 4 sklope:
1. TEMELJNE OBRAVNAVE
ZDRAVO ŽIVIM (1 x 120 minut)
ALI SEM FIT? (1 x 120 minut)
TEHNIKE SPROŠČANJA (1 x 90 minut)
ZVIŠAN KRVNI TLAK (1 x 90 minut)
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI (1 x 90 minut)
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR (1 x 90 minut)
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 (1 x 90 minut)
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI
ZA STAREJŠE (1 x 120 minut)
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

2. SVETOVALNICA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
ZDRAVO JEM *
(4 x 90 minut + 2 x 30 minut/posameznika)
GIBAM SE *
(14 tednov / 60-120 minut + 2 x individualno)
ZDRAVO HUJŠANJE *
(18 tednov / 15 x 90-120 minut +
16 vadb 60 minut
+ 3 x ind. posveti z izvajalci +
3 motivacijska srečanja po 3., 6. in 12. mesecih)
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE *
(5 x 90 minut)
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3. SVETOVALNICA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO *
(4 x 90 minut)
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO *
(4 x 90 minut)
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM *
(4 x 90 minut)
4. SVETOVALNICA ZA TVEGANA VEDENJA
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE
KAJENJA (6 x 90 minut)
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE
KAJENJA (6 x 30 minut)
Opomba: Pri z zvezdico (*) označenih delavnicah je NAPOTITEV
OBVEZNA s strani izbranega osebnega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine oz. psihiatra (slednji
lahko napoti v delavnice iz sklopa Svetovalnice za duševno zdravje).

Poleg omenjenih delavnic brezplačno ponujamo še:
- varno vadbo v nosečnosti,
- presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let,
- individualno svetovanje osebam v duševni stiski,
- pogovorne ure za krepitev zdravja (namenjene ciljni
populaciji Programa za krepitev zdravja za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz CKZ glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev
ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju
vedenja, povezanega z zdravjem).
Delavnice se izvajajo v Zdravstvenem domu in tudi v lokalni skupnosti. Za vse dodatne informacije in prijave smo
vam na voljo na številki 030 641 514 ali nam pišete na
ckz@zd-ms.si, najdete nas tudi na spletni strani Zdravstvenega doma Murska Sobota ter na Facebook strani.
Vabljeni, da se nam pridružite v krepitvi svojega zdravja,
saj je zdravje vaša pravica – izkoristite jo!
Pripravila: Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege
Vodja Centra za krepitev zdravja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Uporaba čebeljih
pridelkov
Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal med
in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in čebelji strup. Apiterapija je veda o
tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in
ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, prehranska
dopolnila in naravna zdravila.
Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gosto, tekoče ali kristalizirano živilo, ki ga proizvajajo čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetličnega
nektarja ali drugih izločkov živih rastlinskih delov ali pa
iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na
živih delih rastlin.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uživali med
redno vsak dan po 15 gramov (1 žlico), povprečno živeli
leto dni več kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 moških, povprečne starosti 65 let, so
pokazali, da redni uživalci medu živijo v povprečju kar
leto dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki preprečujejo tvorbo krvnih strdkov in posledično je bilo manj
srčnih in možganskih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki
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vsebuje veliko količino flavonoidov, so poznane že dalj
časa. Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje žil.
Dokazano je, da naravne fenolne spojine zavirajo rast
velikega števila bakterij. Priporoča se uživanje medu v
primeru akutnih virusnih obolenj: prehlad, gripa, angina,
tudi ljudem, ki imajo motnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, drisko, starejšim kot preventivno sredstvo
proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr. možgansko,
srčno kap ter ljudem po večjih operativnih posegih in
izčrpanim.
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Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah ter ga pri
tem obogatijo z različnimi fermenti, hormoni in antibiotičnimi snovmi. Cvetni prah spodbuja nastajanje rdečih
in belih krvničk in krvnega barvila hemoglobina, pomaga
imunskemu sistemu, deluje antioksidativno, preprečuje
delovanje prostih radikalov in tako preprečuje nastanek
in razvoj bolezni. Če ga pomešamo s tekočino, omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih snovi. Najbolj priljubljen je vmešan z medom v jogurt s svežim sadjem,
kar zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva. Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske se hitro
ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti, vzbuja tek, izboljšuje
razpoloženje, živčnost in razdražljivost popustita, izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje rast in izboljšuje
vid, učinkuje proti izpadanju las, pomaga pri obolenjih
prostate.
Matični mleček
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode (57–
70 %) in tretjino suhe snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, oligopeptide, encime,
fitosterole, beljakovine, maščobe, želatine, minerale in
vitamine, antioksidante, protibakterijske snovi, hormone in naravne konzervanse. Povečuje tek, odpornost
organizma proti boleznim, spodbuja razvoj in rast las,
učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri
ali želodcem, znižuje količino skupnega in še posebej
škodljivega holesterola. Odmerek matičnega mlečka je
odvisen od starosti in vrste težave. Za odraslega človeka
je navadno 250-300 mg dnevno v dveh obrokih zjutraj
in zvečer pred jedjo.
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Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na smolnatih
delih nekaterih rastlin, npr. na topolu, kostanju, breskvi,
smreki in drugih. Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone,
hidroksiflavanole, halkone, benzojsko kislino, derivate
benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo kislino in derivate,
terpene, alifatske ogljikovodike, nekatere elemente, sterole,
sladkorje, aminokisline, smole in balzame, voske, eterična
olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o propolisu dokazujejo, da je to uporabna snov, ki deluje proti številnim
bakterijam, virusom in glivicam. Blaži vnetje, uničuje strupe, deluje lokalno anestetično in deluje proti razvoju rakastih bolezni. S številnimi raziskavami v svetu so dokazali,
da ima farmakološke učinke. Zaradi vsebnosti propolisa
ga dandanes med drugim uporabljajo tudi za zdravljenje
ran. Uporabljamo ga v obliki raznih mazil, alkoholnih in
alkoholno-etrnih tinktur, emulzij, pa tudi svečk (supozitorijev) in drugih oblik zdravil. Za zdravljenje sluznice požiralnika, želodca in črevesja uporabljajo emulzijo 5–10
kapljic tinkture v pol decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te snovi uporabljajo za razne premaze
obolele kože pa tudi sluznice v ustni votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že od nekdaj. Za stare civilizacije je imel med magično moč in je
bil cenjen kot zdravilo. Tudi v zdajšnjem hitrem tempu
življenja si lahko pomagamo z dejstvi, ki so jih poznali
že naši predniki in si s čebeljimi pridelki polepšamo življenje. Alergije na čebelje proizvode so redke, če ste
alergiki, začnite s postopnim uživanjem čebeljih pridelkov in zaužito količino vsak dan povečujte.
Povzeto po: Kapš, P. (2018). Zdravnik svetuje. Čebelarska zveza Slovenije, str. 34.
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Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih
sredstev in varstvu čebel
Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot
v sodobnem svetu zelo velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot
so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup,
človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav.
Prav tako pa so ti pridelki pomembni
kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in drugih proizvodov.
Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa
je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem
cvetov pridejo v stik s škodljivimi
snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo čebele,
morajo ves čas skrbeti za kočljivo
uravnoteženost med obvarovanjem
njihovih pridelkov pred škodljivimi
organizmi in obvarovanjem čebel.
V intenzivnem načinu pridelovanja

hrane se uporabi FFS ni mogoče
povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev
na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo
nujno. V Sloveniji poznamo številne
zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi
čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi
drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v
prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in
kazni v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine
leto brez pomorov čebel, zato je
nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo,
da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva
okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:

• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži
opozorilo, ali je sredstvo strupeno
za čebele; FFS, ki so škodljiva za
čebele, so na etiketi označena kot
»Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom
• priporočena sredstva uporabljajo
v najnižjih priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem
pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči
in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS
uporabljali v skladu z navodili, bodo
čebelje družine v njihovi okolici zdrave
in bolje preskrbljene ter bodo dobro
opravljale vlogo opraševanja rastlin.
Vladimir Auguštin

Foto: arhiv ČZS
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Skupaj stopimo po medoviti (pravi) poti
1. Ali se je človek pripravljen soočati
s posledicami svojih dejanj?
Že naši predniki so vedeli, da je potrebno tisto, kar vzameš iz narave tudi
vrniti, če želiš, da se ohrani ravnovesje v naravi. Statistika o številu prebivalcev se iz leta v leto povečuje in s
tem se povečuje tudi večja poraba
hrane. Pridelovalci hrane so prisiljeni v intenzivno kmetijstvo in sajenje
monokultur ter hkrati krčenje gozdov
in travnikov. Na ogromnih kmetijskih
površinah, kjer se sejejo monokulture,
te pestijo vsako leto škodljivci in bolezni. Kako se temu izogniti, so vedeli
že naši predniki, saj so upoštevali kolobarjenje in tako preprečili marsikatero nevšečnost. Travniki, ki ostajajo,
se kosijo redno, tako da več ne zacvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč.

4. Katero medovito rastlino izbrati?
To je odvisno od tega kaj imamo na
razpolago, ali je to le balkon na katerem imamo cvetlična korita, morda
vrt, njiva ali pa so to javne površine.
V cvetličnih koritih na balkonu imamo
številne možnosti pri izbiri medovitih
rastlin tako iz vrst začimbnic kot dišavnic. V korita lahko sadimo baziliko, origano, timijan, meliso, boreč
kot tudi nizko sončnico ali ameriški
slamnik in še bi lahko naštevali.

2. Ali še lahko ukrepamo?
Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k ohranjanju naše narave. Tako
se je potrebno zavedati, da s sajenjem avtohtonih medovitih rastlin v
naš prostor prispevamo k preživetju
in ohranjanju čebel kot tudi ostalih
opraševalcev.

Ena od medovitih rastlin je ameriški slamnik.

3. Zakaj avtohtone medovite rastline?
Živali so se na določenem območju
prilagajale naravi. Tako so se tudi rastline stoletja, tisočletja, prilagajale
različnim vremenskim kot tudi ostalim nevšečnostim. Medovite rastline
čebelam zagotavljajo medičino in
cvetni prah. Medičina in cvetni prah
medovitih rastlin zagotavljata tisto,
kar čebele potrebujejo za svoj obstoj.
Torej se moramo zavedati in saditi
medovite rastline na domačem vrtu,
njivah kot tudi na javnih površinah. S
tem bomo zagotovili pestrost in pripomogli k ohranjanju čebel v našem
prostoru. To pozitivno energijo bomo
lahko sprejemali nazaj iz narave in tudi
skupaj razmišljali pozitivno.

jemo sončnice, buče, ajdo, mak, oljno
ogrščico, facelijo, deteljo … Te rastline
ne bodo omogočale le pašo čebelam,
ampak bodo koristne tudi širše. Npr.
semena sončnic in buč lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja. Ajda, ki
jo sejemo poleti, v času cvetenja čebelam omogoča pašo, ko dozori, jo
požanjemo in pridobimo moko. Tudi
ostale medovite rastline niso uporabne le za čebele, ampak po končanem
cvetenju, žetvi, se ostali zeleni deli
rastlin podorjejo in s tem obogatimo
tla s humosom. S tem nahranimo milijone drobnih organizmov v tleh in
izboljšamo zračnost ter strukturo tal.
Tako s tem ravnanjem zemljo obogatimo. Rastline, ki jih nato posejemo na
to zemljo, bodo bolj močne, zdrave in
tudi odporne na stres, ki je v zadnjem
času vse bolj pogost. S tem mislimo na
neugodne vremenske pogoje in posledično tudi na bolezni in škodljivce.

Če imamo veliko prostora na vrtu, se
lahko odločimo za zasaditev medovitih dreves kot so lipa, divja češnja,
navadna leska, kostanj in še mnogo
drugih medovitih dreves. Na vrtovih
se lahko odločimo tudi za posaditev
grmov kot so vrtnice, ki nam s cvetenjem obogatijo naš vrt. Na vrtovih
imamo možnost posaditve tudi medovitih začimb in dišavnic.
Polje sončnic, ki čebelam zagotavljajo medičino in cvetni prah.

Leska – medoviti grm, ki nas jeseni razveseljuje s svojimi plodovi – lešniki.

Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko površino – njivo, imamo prav tako
številne možnosti izbire med medovitimi rastlinami. Na njive lahko pose-
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Na javnih površinah (parki, vrtovi …)
imamo možnost, da izberemo avtohtone medovite rastline. Med njimi
so lipa, kostanj, javor kot tudi številne
medovite trajnice in grmičevje.
S tem pozitivnim delom ne bomo
omogočili le pašo čebelam, ampak
bomo poskrbeli tudi za našo okolico.
Ne le čebele, ampak tudi narava nam
bo hvaležna, saj ji bomo vračali tisto
kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš
prostor za prihodnje rodove.
Tomaž Samec,
Svetovalec za varno hrano pri JSSČ
19. 4. 2019
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Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom
nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko
pa odrastemo, občudujemo njeno učinkovitost, socialni
red in gospodarnost. V Sloveniji nas je več kot 10.000
čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s čebelami nam
predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe,
ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenja.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarska dežela, ki je
veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je
Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti
so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih
pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela
ohranila vse do danes.
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih in kako čebele s
svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor
tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja,
boste lahko izvedeli na Dnevu odprtih vrat slovenskih
čebelarjev.
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo Čebelarska
zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu,
skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji, organizirala
v petek, 26. aprila 2019.
Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo
vseh aktivnosti v čebelnjakih in stojnicah, slovenske
občine pa smo že povabili k sodelovanju pri promociji
dneva odprtih vrat preko svojih lokalnih glasil. Na ta
izobraževalni in promocijski dogodek vabimo tudi
osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz
ožje ter širše okolice čebelarskega društva, ki predstavlja
svojo dejavnost.

Na Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bomo obiskovalcem predstavili čebeljo družino, njeno bivališče,
člane čebelje družine, satje, kjer čebele skladiščijo med
in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelarjeva
opravila. Predstavili bomo pomen medovitih rastlin,
glavne paše na posameznem območju in aktivnosti
s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot
pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje
hrane. Na predstavitveni stojnici ali čebelnjaku bomo
čebelarji predstavili čebelje pridelke in izdelke, z možnostjo degustacije in nakupa.
Vabljeni ste, da z vašim obiskom podprete našo dejavnost, kajti brez čebelarjev ne bo čebel in posledično
vsega, kar čebele s svojim poslanstvom storijo za človeka in za ohranjanje okolja.
Čebelarska zveza Slovenije

Adventni sejem na gradu Tabor v Avstriji
v okviru projekta 321 go
V preteklem adventnem času smo s projektnimi partnerji projekta 321 go, ki se letos poleti končuje, izvedli
tretji tradicionalni Adventni sejem na gradu Tabor v Avstriji. Sejem je bil zopet zelo dobro obiskan, kar pomeni,
da je projektna aktivnost bila dobro premišljena, zastavljena in organizirana. Izvajanje sejma se bo nadaljevalo tudi po končanem projektu. Spremljajoči program
sejma je bil zelo bogat in primeren za vsakogar. V dveh
vikendih so se zvrstili literarni večeri z branjem pravljic,
19. 4. 2019

vožnja s kočijo, nastopi pihalnih skupin in raznih pevskih
zborov, koncert zbora z gospel glasbo in ostali glasbeniki. Za najmlajše smo z ustvarjalnimi delavnicami poskrbeli zaposleni JZ Krajinski park Goričko in Pomurski
muzej Murska Sobota. Iz Pomurskega muzeja je svoje
spretnosti prišla predstavit Muzejska skupina Rožice,
ki ustvarja prečudovite šopke in razne cvetove iz krep
papirja. Na stojnicah v zgornjem nadstropju gradu pa
so rokodelci iz Prekmurja in Gradiščanskega predstavili
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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svoje izdelke iz keramike, polstene izdelke, nakit iz različnih materialov, božične dekoracije, kovaške izdelke,
razne lesene izdelke, naravno kozmetiko, okraske iz
ličja in slame ter regionalne kulinarične dobrote. Zaposlenim JZ Krajinski park Goričko, ki smo na stojnici
predstavljali rokodelce iz naše regije, so se pridružili
tudi Center Sonček, Zadruga Pomelaj, Medičarstvo Jožica Celec in Center DUO Veržej. Projekt je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija.
Nataša Krpič
Foto: Stanka Dešnik

Namestili nova svetila ob cerkvah z zatočišči
netopirjev
Netopirji so za človeka in druge živalske vrste zelo pomembni, saj z lovljenjem nočno aktivnih
žuželk uravnavajo njihovo število
(en netopir lahko upleni približno
2.500 komarjev v eni noči). Iz svojih dnevnih zatočišč izletavajo takoj
po sončnem zahodu, ko je v zraku
največ žuželk, s katerimi se prehranjujejo. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da netopirji iz zvonikov ali
podstrešij cerkva, ki so osvetljeni z
umetno svetlobo, izletavajo pozneje, saj dobijo napačno informacijo o
naravni svetlobi in s tem o času dneva. S poznejšim izletavanjem netopirji zgrešijo višek aktivnosti žuželk
v zraku, kar se pozna na prehranjenosti samic in mladičev. Zaradi motenj z umetno svetlobo lahko netopirji osvetljeno stavbo celo povsem
zapustijo.
Na žalost ljudje s svojimi posegi netopirjem velikokrat poslabšamo življenjske pogoje v njihovih zatočiščih in njihove prehranske možnosti.
Neprimerni posegi so zamreževanje
in zapiranje izletnih odprtin v stavbah, pretirano osvetljevanje cerkva
in nepravilna javna razsvetljava. V

sklopu projekta Gorička krajina (sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) smo
zato na celotnem območju Natura
2000 Goričko zamenjali in namestili
13 svetilk na osmih cerkvah in eni
kapeli. V občini Puconci smo po dogovoru z Evangeličansko cerkveno
občino Bodonci, ob cerkvi v Bodoncih, v kateri je zatočišče navadnega netopirja, v decembru 2018
zamenjali neustrezno razsvetljavo
z netopirjem prijaznejšo svetilko.
Vsa nameščena svetila so v skladu z
določili Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja v okolju. Z novimi svetili s posebnimi maskami, ki osvetljujejo samo fasado
cerkva s streho in zvonikom, se bo
zmanjšalo svetlobno onesnaženje
in preprečilo osvetljevanje izletnih
odprtin za netopirje, poraba električne energije pa se bo zmanjšala
za do desetkrat. Kljub temu so vse
sijalke dovolj močne, da bodo zvečer cerkve zadostno in primerno
osvetljene.
Primeru dobre prakse zmanjševanja
svetlobnega onesnaževanja na ob-
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močju Natura 2000 Goričko je sledila Občina Šalovci, ki je prav tako
naročila in že zamenjala razsvetljavo ob zvoniku v Budincih.
Gregor Domanjko,
besedilo in fotografija

Maska pred svetilko s silhueto cerkve
v Bodoncih
19. 4. 2019
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Obisk gradu Grad v letu 2018
Zavarovano območje narave Krajinski park Goričko in
grad Grad obišče iz leta v leto vse več domačih in tujih
obiskovalcev. V letu 2018 je prag grajskih vrat prestopilo
22.274 obiskovalcev, 122 obiskovalcev več kot leto prej.
Poleg obiska gradu narašča tudi število nočitev v grajskih
sobanah in obisk prireditev ter koncertov, kar pomeni,
da se prepoznavnost gradu in zavarovanega območja
povečuje. Za obiskovalce smo tako v preteklem letu izvedli več kot 450 vodenj po gradu ter organizirali čez 50
dogodkov s področja varstva narave, kulturne dediščine,
umetnosti, etnologije in rekreacije. V mesecu oktobru
smo z obnovo grajske kapele ponudbo na gradu še dodatno obogatili. Ponudbo v grajski trgovini smo razširili z
novimi lokalnimi spominki in produkti ter na police dodali
mnoge promocijske materiale in literaturo, ki obiskovalce
informirajo o naravni in kulturni dediščini ter aktivnem
preživljanju prostega časa. S časom se spreminja tudi
struktura obiskovalcev, ki nas obišče. Povečuje se število
držav iz katerih prihajajo, povečuje se delež osnovnošolskih, srednješolskih in manjših skupin ter individualnih obiskovalcev. Največ je bilo domačih obiskovalcev,
sledijo jim Avstrijci, Madžari, Nemci in Rusi. Povečuje se
tudi število gostov, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev
Evrope in sveta. Še vedno najbolj obiskana pa je osrednja
tradicionalna prireditev – Grajski bazar, ki je namenjena

Izkaznica pohodnika/
pohodnice po
Goričkem v letu 2019
Goričko drüjštvo za lepše vütro je v letu 2019 izdalo že
jubilejno 10. Izkaznico pohodnika/pohodnice po Goričkem. Letos je v izkaznico iz območja Goričkega in
njegovega obrobja vključenih 40 pohodov. V omenjeni
izkaznici je tudi 10 pohodov občine Puconci. Namen
izkaznice je koordinacija pohodov, gibanje v naravi,
spoznavanje naravnih in kulturnih danosti Goričkega ter
druženje. Z veseljem ugotavljamo, da zanimanje za pohode narašča in se rekreacije željni obiskovalci odpravljajo k nam tudi že organizirano z avtobusi in kombiji.
Vabljeni, da se nam na pohodih pridružite, kajti vsakemu udeležencu, ki je letno prisoten na 10 ali več
pohodih, društvo izda priznanje. Najzvestejšim pohodnikom v letu 2018, ki jih je bilo 53, so bila tako na
19. 4. 2019

Foto: Črt Slavec

promociji in prodaji izdelkov ter produktov kolektivne
blagovne znamke »Krajinski park Goričko«.
Za nami je uspešna turistična sezona in pred nami novi
izzivi, zato vas vabimo, da skupaj z novimi produkti privabimo čim več obiskovalcev, ki si želijo raznolikih in
aktivnih doživetij ob odkrivanju naravnih lepot in kulturnih zanimivosti naše pokrajine.
Marina Horvat

Glineni bočkor za 3
pohodnike, ki so bili v
letu 2018 na vseh 43
pohodih, vpisanih v
Izkaznico pohodov po
Goričkem

zaključnem Pohodu treh kraljev v Filovcih, 5. januarja
2019, podeljena priznanja, 3 pohodniki, ki so se udeležili vseh 43 pohodov, pa so za nagrado prejeli glineni bočkor. Iz občine Puconci sta se vseh 43 pohodov
udeležila Franc Gjergjek iz Poznanovec in Jožef Rituper
iz Pečarovec, 42 pohodov pa Rudi Car iz Poznanovec.
Izkaznico lahko dobite pred pričetkom vsakega pohoda,
ki je v izkaznico vpisan. Poleg pohodov po Goričkem
pa se bodo pohodniki lahko udeležili še letne pohodne
ekskurzije od Slovenskih Konjic do Žič, 24. avgusta 2019.
Štefanija Fujs
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

65

66 OSTALO

Odprtje gradu Grad in razstave Magična
narava ter Srečanje prejemnikov kolektivne
blagovne znamke Krajinski park Goričko
Novo sezono obiska gradu smo v Javnem zavodu
Krajinski park Goričko (JZ KPG), 1. marca 2019, kot že
nekaj let zapovrstjo pričeli z odprtjem razstave, tokrat fotografske razstave z naslovom Magična narava,
ki je nastala v projektu LIFE Naturaviva. Uvod v dogodek je predstavljalo predavanje dr. Davorina Tometa,
ki je učencem prve triade Osnovne šole Grad na zanimiv način razložil pestrost živalskega in rastlinskega sveta. Po predavanju je sledil ogled naravoslovnih
fotografij, s katerimi želimo spodbuditi k poznavanju
in spoštovanju narave ter krepiti zavest, da moramo
dragocenosti narave ohranjati za prihodnje generacije.
Razstava bo na ogled do 18. aprila 2019. Razstava, ki
ji bo sledila, bo odprta 23. aprila 2019 in bo vsebovala
fotografije, ki bodo prispele na mednarodni fotografski
natečaj projekta 321 go z naslovom Ljudje in krajina.
Vsako leto pa na redno letno srečanje povabimo
tudi imetnike kolektivne blagovne znamke Krajinski

park Goričko (KBZ KPG), rokodelce, ponudnike domačih produktov ter vinarje, katerih izdelki so zastopani
v grajski trgovini. Imetnikov KBZ KPG je skupno 83.
Na srečanju, ki je bilo prav tako 1. marca 2019, smo
tako po pozdravnem nagovoru direktorice zavoda
skupaj z dr. Danielo Zavec, predsednico Pomurskega društva za kakovost, razmišljali o sodelovanju in
kakovosti. Navzočim je svetovala, kako se naj s svojimi kakovostnimi izdelki in produkti suvereno predstavijo na trgu in med seboj povezujejo ter sodelujejo.
Spregovorili smo še o aktualnih projektih, oglaševanju
ponudnikov na prenovljeni spletni strani KPG, možnostih
predstavitve na stojnicah ter obisku gradu in prodaji v
letu 2018. Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem.
Štefanija Fujs

Osnovna šola Grad na otvoritvi fotografske razstave Magična narava.
Foto: Stanka Dešnik

Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke KPG
Foto: Stanka Dešnik

Otroci, prehrana in gibanje - debelost je žal
najbolj prisotna v Pomurju
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil publikacijo o
raziskavi prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih ter mladostnikih v Sloveniji. V raziskavi so uporabili podatke, ki jih je zbrala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
V raziskavi ugotavljajo, da se je trend prekomerne telesne
teže in debelosti ustavil ter obrnil. Pri otrocih in mladostniOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

kih iz družin z višjim socialno-ekonomskim standardom,
se je trend debelosti ustavil, v družinah s slabšim socialno-ekonomskim stanjem pa ne. Prav otroci in mladostniki
iz slabše situiranih družin so bolj izpostavljeni debelosti.
Na Fakulteti za šport v Ljubljani so iz podatkov za šolsko
leto 2014/2015 ugotovili, da se prehranjenost otrok in
19. 4. 2019
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mladostnikov razlikuje po regijah. Pomurje velja za regijo z najvišjim deležem debelih otrok in mladostnikov, debelih je 9,8 % fantov in 8,1 % deklic.
V publikaciji je prikazan tudi delež gibalno neučinkovitih fantov in deklet.
Podatki iz šolskega leta 2014/2015 s spremembami v primerjavi s šolskim
letom 2013/2014 so razvrščeni po regijah. Tudi v tej primerjavi so se pomurski otroci in mladostniki izkazali najslabše. Tako je Fakulteta za šport
v tem poročilu ugotovila, da je bilo v preteklem šolskem letu gibalno
neučinkovitih kar 12,3 % pomurskih fantov in deklet. Kot možni razlogi
za očitne razlike po regijah so lahko socialno-ekonomski, izobraževalni
in okoljski dejavniki, ki pa niso analizirani.
Kakšne so prehranske navade naših otrok in mladostnikov?
• 45,1 % mladostnikov med šolskim tednom vsak dan zajtrkuje.
• 39,4 % mladostnikov vsak dan uživa sadje, 26,9 % pa zelenjavo.
• 24,3 % mladostnikov vsak dan pije sladkane pijače.
• 36,3 % mladostnikov pije energijske pijače različno pogosto (od manj
kot enkrat na teden do več kot enkrat na dan).
Ali so naši otroci zadosti telesno dejavni?
• Le 18,5 % mladostnikov je vsak dan telesno dejavnih vsaj eno uro.
• 18,2 % mladostnikov v prostem času več kot štiri ure na dan preživi v
sedečem položaju.
• 53 % mladostnikov med šolskim tednom gleda televizijo, videoposnetke in druge zabavne vsebine dve uri ali več na dan.
• 28 % mladostnikov dve uri ali več na dan igra igrice na računalniku ali
drugih elektronskih napravah.
• 42,4 % mladostnikov med šolskim tednom uporablja elektronske naprave za domače naloge ali e-pošto in podobno dve uri ali več na dan.
Vedenja, ki vplivajo na življenjski slog, se oblikujejo že v otroštvu, ohranjajo
pa se v obdobju mladostništva in tudi v obdobju odraslosti. Za otroke in
mladostnike so izjemno pomembna, saj vplivajo na njihov razvoj, splošno počutje, dolgoročno zdravje, produktivnost in kakovost življenja. Z
življenjskim slogom povezana vedenja predstavljajo tudi zaščitni dejavnik
pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni in njihovim zgodnjim razvojem.
Kako izboljšati stanje glede prehrane in gibanja naših otrok?
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) že leta izvaja programe, ki so
prerasli v proces učenja oz. način miselnosti, ker se samo s sistematičnim
delom ohranja in izboljšuje zdravje otrok in mladostnikov. Za vrtce je to
program Zdravje v vrtcu, za šole pa program Zdrava šola. Tako se vrtci in
šole z vstopom v programa zavežejo, da bodo z različnimi dejavnostmi
spodbujali, omogočali in krepili zdravje otrok in mladostnikov na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem ter okoljskem.
Preko strokovnih izobraževanj se vzgojnemu in pedagoškemu osebju nudijo različne vsebine zdravja, ki jih potem preko učnega načrta in z različnimi dejavnostmi prenesejo v vrtčevsko in šolsko okolje. Skupaj z njimi
strokovnjaki NIJZ izberemo vsako leto vsebinsko rdečo nit, ki jo potem
poglobljeno obravnavajo. Prioriteto dajemo aktualnim vsebinam in to sta
vsekakor tudi zdrava prehrana in telesna dejavnost. Tako smo na temo
zdrave prehrane in gibanja v vrtcih in šolah obravnavali kako vzpodbujati
zdravo prehranjevanje, katere so metode in pristopi, da otrokom privzgojimo zdrave prehranske navade, kakšne so lahko posledice neustrezne
27. 12. 2018
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prehrane v otroštvu, o sladkorju v prehrani, o vplivu oglaševanja hrane na otroke in mladostnike, predstavitev učnih ur
na temo prehrane, o alergijah na hrano ipd. Prav tako smo
na področju gibanja obravnavali več tem, katerih cilj je bil
ozaveščanje o pomenu gibanja in o pozitivnih učinkih gibanja na otrokov razvoj za krepitev in ohranjanje zdravja. V teh
programih so nastala tudi mnoga gradiva, ki so v pomoč
vzgojnemu in pedagoškemu osebju pri prenosu vsebin.
Z vsemi omenjenimi aktivnostmi želimo, da se vrtci in šole
oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na
počutje in zdravje otrok in mladostnikov in da postanejo
te aktivnosti način življenja in dela v vrtcu in šoli.
V Sloveniji se namenja vrtčevski in šolski prehrani posebna
skrb. Ureja jo Zakon o šolski prehrani, Resolucija o na-

cionalnem programu prehranske politike (2005 – 2010)
pa je omogočila tudi sprejetje nekaterih dokumentov, ki
podpirajo lažje udejanjanje strokovnih priporočil v praksi.
Podatki strokovnega spremljanja prehrane v VIZ kažejo,
da ob trenutni organiziranosti vrtčevske prehrane otroci s
prehrano v vrtcu pokrijejo tudi do 70 % dnevnih energijskih
potreb, medtem ko lahko šolarji z osnovnošolsko prehrano
pokrijejo tudi več kot 50 % dnevnih energijskih potreb. V
pripravi so prenovljene Smernice. Dostikrat ugotavljamo,
da problem prehrane nastane doma, zato se strokovnjaki
NIJZ trudimo poleg izobraževanja otrok v to vse več
vključevati tudi starše.
Gordana Toth in Cecilija Sušec,
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota

Spomladanska čistilna akcija
Občina Puconci se je tudi letos pridružila čistilni akciji, saj se s prihodom
pomladi vidno kažejo vsi odpadki,
odvrženi v naravo. Letošnja akcija
je potekala v soboto, 6. aprila 2019,
in bila v primerjavi s prejšnjimi leti s
številom udeležencev precej okrnjena. Sodelovalo je 439 prostovoljcev
iz vseh 10-ih krajevnih skupnosti,
vključno z nekaterimi učenci in učitelji osnovne šole Puconci, katerim
letos ta čistilna akcija ni bila upoštevana kot šolska obveza. Po opravljeni
analizi ugotavljamo, da so se akcije
udeležili predvsem učenci nižjih razredov in tokrat so v velikem številu
sodelovali tudi Romi iz Doline. Namen čistilne akcije je bil dosežen,
torej osveščanje pomena varovanja
okolja, čeprav je vsako leto manjša
udeležba, kar je precej zaskrbljujoče,

vendar upamo in si želimo, da bi bilo
tudi odpadkov vsako leto manj.
Udeleženci oz. prostovoljci so ob
regionalnih in lokalnih cestah, javnih poteh in na javnih površinah pobirali razpršene odpadke. Logistika
odvozov do zbirnega centra CERO
Puconci je potekala odlično, brez
zapletov, za kar je poskrbelo Javno
komunalno podjetje Püngrad. Iz vasi
Gorica ter Puconci pa so za odvoz
poskrbeli krajani sami.
Na dan akcije je bilo zbranih skupaj 4.640 kg odpadkov, od tega je
bilo 2.300 kg kosovnih odpadkov
in 2.340 kg mešanih komunalnih
odpadkov. Ugotavljamo, da je odpadkov iz leta v leto manj, vendar
še vedno preveč (npr. v letu 2012 je
bilo zbranih skupaj 18.000 kg odpadkov).
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Še vedno obstaja nespametno
ravnanje mnogih ljudi, ki odpadke,
namesto da bi jih odložili v zbirnem
centru, odvržejo v naravo in s tem
negativno vplivajo na okolje. In takšna
divja odlagališča v naravi se še vedno
pojavljajo tudi na našem območju.
Vsem prostovoljcem, ki so se udeležili
čistilne akcije, še posebej šolarjem, ki
so prostovoljno sodelovali pri akciji, se
za prispevek k čistejšemu bivalnemu
okolju zahvaljujemo, obenem pa vse
občane pozivamo, da odpadkov ne
odlagajo v naravno okolje, ampak jih
oddajo na za to določena mesta ali
odpeljejo na deponijo CERO Puconci.
Tanja Marič,
občinska koordinatorka
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Rešitve tokratne križanke pošljite do 31. maja 2019 na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
s pripisom »KRIŽANKA«.
Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so: 1. Danijel Zorko, Lemerje 20; 2. Slava Zelko, Mačkovci 17;
3. Marija Ouček, Šalamenci 68
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
19. 4. 2019
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Koledar prireditev 2019
APRIL
22. 4. 2019 ob 10.00 – VELIKONOČNI POHOD – Moščanci – KTD Moščanci – Marta Horvat: 041/747-396
28. 4. 2019 ob 10.00 – OTVORITEV SEZONE STARODOBNIH VOZIL – Bodonci – ECO Bodonci – Simon Sever:
051/325-900
30. 4. 2019 ob 17.00 – 13. POHOD PO PEČAROVCIH – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper: 041/346-636
30. 4. 2019 ob 20.00 – POHOD Z BAKLAMI – Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355
30. 4. 2019 ob 20.30 – PRVOMAJSKO KRESOVANJE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper: 041/346-636

MAJ
4. 5. 2019 ob 21.00 – 5. NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE – Strukovci – PGD Strukovci – Saša Pavlinjek:
040/192-310
5. 5. 2019 ob 8.00 – TOPLA PROUŠKA – KRAMARSKI SEJEM – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:
041-346-636
5. 5. 2019 ob 9.00 – SPOMINI ŽIVIJO – 45. OBLETNICA ZAPRTJA OSNOVNE ŠOLE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper: 041/346-636
5. 5. 2019 ob 10.00 – BUČA – KRAMARSKI SEJEM – Lemerje – PGD Lemerje – Miran Kuhar: 041/793-418
10. 5. 2019 ob 19.00 – ZARJIN KONCERT – Puconci – KTD Moščanci – Tanja Horvat: 040/451-690
11. 5. 2019 ob 9.00 – POHOD ZDRAVA ŠOLA – Dankovci – OŠ Puconci – Simona Horvat: 02/545-96-00
11. 5. 2019 ob 19.00 – ZAPOJMO V DOLINI – Dolina – KTD Dolina – Irena Horvat: 051/606-224
12. 5. 2019 ob 10.00 – PREVZEM GASILSKEGA VOZILA – Lemerje – PGD Lemerje – Miran Kuhar: 041/793-418
19. 5. 2019 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTORJA BODONCI – Vadarci – PGD Vadarci – Marjan Benkič:
041/328-412
25. 5. 2019 ob 10.00 – SADJARSKI PIKNIK – Otovci Sadni vrt - Sadjarsko društvo Pomurja – Vlado Smodiš:
031/312-173
25. 5. 2019 ob 15.00 – 8. POHOD OB DNEVU MLADOSTI – Vaneča – KTD Vaneča – Milena Kuhar: 031/887-711
25. 5. 2019 ob 20.00 – DOBRODELNI KONCERT - JAN PLESTENJAK – Bodonci – ECO Bodonci – Simon Sever:
051/325-900
26. 5. 2019 ob 10.00 – PÜCONSKO SENJE – Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355

JUNIJ
1. 6. 2019 ob 20. uri – PELI IN PLESALI SO JIH MATI MOJA – Moščanci – KTD Moščanci – Marta Horvat:
041/747-396
2. 6. 2019 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTORJA PUCONCI – Brezovci – PGD Brezovci – Franc Barbarič:
041/330-890
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2. 6. 2019 ob 13.00 – PESEM NAJ DRUŽI LJUDI – Beznovci – TD Vrtnica Beznovci – Tanja Marič: 031/208-553
9. 6. 2019 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTORJA MAČKOVCI – Moščanci – PGD Moščanci – Vlado Kuhar:
051/370-431
9. 6. 2019 ob 13.00 – ČAJANKA POD LIPO – Vadarci – KTD »Lipa« Vadarci – Majda Bokan: 031/561-269
14.-15. 6. 2019 ob 20.00 – 13. festival skečev PREFRIGANI ZGREBAŠ – Pečarovci – TKŠD Pečarovci –
Jožef Rituper: 041/346-636
16. 6. 2019 ob 9.00 – OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE – Beznovci – PGD Beznovci – Drago Puhan:
041/339-549
16. 6. 2019 ob 15.00 – 2. POHOD DU MAČKOVCI – Kuštanovci – DU Mačkovci – Rudolf Car: 031/834-847
22.-23. 6. 2019 ob 9.00 – POKALNI TURNIR OZ KMN PUCONCI – Strukovci – OZ KMN Puconci– Andrej Bedek:
031/317-132
29. 6. 2019 ob 14.00 – PREVZEM GASILSKEGA VOZILA – Bokrači – PGD Bokrači – Zoran Lukavac: 040/513-808
30. 6. 2019 ob - 40. OBLETNICA KMN STRUKOVCI – Strukovci – KMN Strukovci – Denis Vučak: 041/339-537

JULIJ
6. 7. 2019 ob 8.30 – 1. TURNIR V VRVIČNEM KEGLJANJU – Kuštanovci – DU Mačkovci –
Rudolf Car: 031/834-847
6. 7. 2019 ob 15.00 – OBČINSKE KMEČKE IGRE – Vaneča – KTD Vaneča – Milena Kuhar: 031/887-711
7. 7. 2019 ob 9.00 – 10. ROBIJEV MEMORIAL – Šalamenci – KMN Šalamenci – Jernej Gomboši: 041/380-486
13. 7. 2019 ob 11.00 – 8. MEMORIAL DUŠAN POTOČNJEK – Vadarci – KMN Vadarci – Tadej Vlaj: 040/580-975
14. 7. 2019 ob 8.00 – ŽETEV PO INDAŠNJO – Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355
14. 7. 2019 ob 9.00 -MEMORIAL KARLA SEVRA – Pečarovci – PGD Pečarovci – Karel Žekš: 041/330-776
21. 7. 2019 ob 10.00 – 13. MEMORIAL DAMJAN VUČAK – Strukovci – KMN Strukovci – Denis Vučak: 041/339-537

AVGUST
11. 8. 2019 ob 11.00 – MLATITEV PO INDAŠNJO – Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355
15. 8. 2019 ob 5.00 – 11. POHOD OD SEBEŠČANA H GRADE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:
041/346-636
18. 8. 2019 ob 9.00 – TEKMOVANJE GASILSKIH VETERANOV SEKTORJA BODONCI – Bodonci – PGD Bodonci
– Vlaj Vlado: 031/317-953
18. 8. 2019 – PROTESTANTSKI PIKNIK ob 10. uri – Lemerje – ŠKTD HRAST Lemerje – Sandra Gerenčer:
041/248-685
24. 8. 2019 ob 15.00 – 90. OBLETNICA PGD OTOVCI – Otovci – PGD Otovci – Adriano Horvat: 040/884-702
31. 8. 2019 ob 21.00 – NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA 11. POKAL JKP PÜNGRAD – Bodonci –
PGD Bodonci – Vlado Vlaj: 031/317-953
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