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Vam, drage bralke in bralci!
Počasi smo se prebudili iz zimskega spanja – vreme je bilo skoraj
celotno prvo polovico leta muhasto, dežju so sledili hladni dnevi,
tem pa neurja in uničevanja. Sicer so se naši občini večinoma
izognila, a informacije o uničenem drugod po Sloveniji in svetu
so se nas dotaknila.
V drugi polovici junija so se zaključili izobraževalni procesi.
Učenci in dijaki so prejeli spričevala, udeleženci zaključnih letnikov srednjih šol pa so začeli opravljati zrelostne izpite.
Naenkrat se je vreme izboljšalo. Poletje je tu – julij to naznanja. To je čas, ko si naj oddahnemo, si vzamemo dopust ali vsaj odmor, poiščemo presežke v sebi. Velikokrat to rabimo:
ko smo osamljeni, ko ne znamo najti poti ali vsaj stika z najbližjimi.
Ko boste prebrali novo številko Občana, verjamem, da boste ob pestri vsebini in razmišljanjih avtorjev dobili nov pogum, novi veter v krila, novi optimizem, novo luč na obzorju.
Veliko vsebine je namenjeno presežkom zadnjega obdobja – še nikoli jih ni bilo toliko, še
nikoli tako odmevnih in navdihujočih.
Postati svetovni prvak pri sedmih letih je dosežek, ki jemlje sapo. To je uspelo Juriju
Štefanecu iz Puconec v športu, kjer so še posebej pomembni samodisciplina, hitrost,
natančnost in predvidevanje. Ob zlati medalji v katah je Jurij pospravil mimogrede še
bron v borbah.
Mnoge vrline, ki krasijo najboljše borce karateja, so potrebne tudi strelcem. Vsekakor jih
ima tudi Rene Maček iz Bodonec, ki je na svetovnem prvenstvu v kategoriji mladincev v
streljanju s šibrenico v kategoriji TRAP osvojil bronasto medaljo.
Kar 15 osnovnošolcev je bilo vsa leta ocenjenih kot odličnih. Za takšen dosežek je potrebno imeti talent, veliko volje in določene cilje, hkrati pa razumevanje in podporo domačih
ter spodbude pedagoških delavcev. Ob tem so ti in njihovi sošolci brusili svoje talente
in ustvarjali presežke tudi na drugih področjih: na športnem, plesnem, umetniškem.. O
vsem je veliko zapisano pod rubriko Šolstvo. Seveda tudi o raznolikosti in povezanosti
dela vrtcev in osnovne šole z okoljem ter učenjem za trajnostno življenje.
Simon Smodiš iz Otovec je postal še drugič državni prvak na strokovnem področju, še
več sta dosegla Žiga Tanacek iz Vadarec in Rok Supi iz Pečarovec, oba dijaka SPTŠ Murska
Sobota, ki sta postala zlata maturanta poklicne mature.
Presežki so seveda tudi na drugih področjih – že tradicionalno je julijska številka, poleg
zapisov o šolstvu, najbogatejša s prispevki s področja prostovoljstva – veliko število kulturnih, turističnih in rekreacijskih priredite dokazuje bogato ustvarjanje, iskanje novih rešitev in
ohranjanje identitete. Pomladanski meseci so tudi najboljši čas za ekskurzije, razne delavnice, športna in gasilska tekmovanja, aktivnosti v društvih upokojencev in drugih društev.
Vsekakor ne smete prezreti podatkov o zdravstvenem stanju občanov naše občine, Koledarja prireditev do občinskega praznika ter razbistriti možgane ob križanki.
V množici zapisov je veliko drobnih, a za posameznika ali društvo velikih presežkov. Vse,
kar v življenju naredimo ali ustvarimo, je presežek: če ohranimo zdravje, pomagamo drugim, opravimo delo v prostovoljstvu. Presežek je tudi prebrati Občana v celoti, se odločiti
za komentar ali prispevek za naslednje številke našega skupnega glasila.
Občan je dokument časa – vse, kar ne bo zapisano, bo pozabljeno. Škoda bi bilo, da bi
se to zgodilo.
Za člane Uredniškega odbora pa bo največji presežek, če preberete številko do vključno strani 68. Pa lepe poletne dni!
Za Uredniški odbor Jožef RITUPER
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Svetovni prvak iz Puconec
Od 20. do 23. 6. 2019 je v Bratislavi na Slovaškem potekalo WUKF svetovno prvenstvo v karateju za vse starostne kategorije v borbah in katah. Na tekmovanju je
nastopilo 2386 tekmovalcev iz 41 držav. Prvenstva so
se udeležili štirje občani Puconec.
V kategoriji kate otroci do 7 let je Jurij Štefanec nepričakovano zmagal in postal svetovni prvak. V celotni slovenski reprezentanci je zavladalo nepopisno veselje. Po
svečani podelitvi zlate medalje je bilo potrebno hitro
izklopiti evforijo in se osredotočiti na naslednji tekmovalni dan v borbah. V kategoriji borbe absolutno do 7 let
se je Jurij po napetih bojih uvrstil v polfinale ter osvojil
3. mesto. Vse ure zavzetega treninga in pripravljalnih
tekem so bile bogato nagrajene.

V elitni kategoriji kate člani absolutno je zelo dobro nastopil Aleš Kuronja iz Gorice.
V kategoriji kate veterani od 35 do 40 let se je Jernej
Štefanec uvrstil v finale med 12 in dosegel končno 11.
mesto.
V kategoriji kate veteranke ekipno je lepo nastopila Petra
Rogan.
Hvala vsem, ki ste verjeli v nas in nam pomagali na naši
poti. Posebna zahvala županu Ludviku Novaku, Občini
Puconci in vsem, ki ste Juriju pripravili veličasten sprejem doma v Puconcih.
Mi pa se na podlagi odličnih rezultatov že veselimo Evropskega prvenstva, ki bo naslednjo sezono na Danskem.
Jernej Štefanec

Rene Maček do brona na svetovnem
prvenstvu
V italijanskem mestu Lonato se je med 2. in 11. julijem
odvijalo tekmovanje najboljših strelcev sveta s puško
šibrenico v disciplini TRAP. Med več kot 580 tekmovalci
iz 83-ih držav je nastopala slovenska ekipa, ki so jo sestavljali tudi prekmurski strelci in občani občine Puconci,
doma iz Bodoncev: Rene, Jasmina in Boštjan Maček,
vsi trije tudi člani Strelskega društva TRAP Štefan Kovač
Murska Sobota.
Nekoliko slabše rezultate Jasmine in Boštjana, dosegla
sta namreč 23. mesto v tekmi mešanih dvojic in 27. mesto Boštjana ter 42. mesto Jasmine med posamezniki,
je zasenčila bronasta medalja Reneja v mladinski konkurenci. 17. letni Rene je končal 3. letnik STPŠ Murska
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Sobota, smer Elektrotehnik. Že po petih letih treniranja
je dosegel svoj največji športni dosežek, saj je pred tem
bil njegov največji uspeh naslov državnega mladinskega
prvaka. Moštveno je mladinska reprezentanca Slovenije
zasedla četrto mesto, kar pomeni, da je malo manjkalo
in bi Rene prinesel dve bronasti kolajni.
Ko so se Mačkovi vrnili iz Italije, so v domačih Bodoncih
imetniku bronaste medalje Reneju, športni prijatelji in domačini pripravili prisrčen sprejem ob izjemnem dosežku. Na sprejemu pri domači hiši se je zbralo veliko ljudi,
med drugim tudi župan Občine Puconci, Ludvik Novak,
predsednik strelskega društva Karel Pojbič in predsednik
Športne zveze Puconci, Jožef Fartek, ki so Reneju čestitali
in zaželeli še veliko takšnih uspehov. In teh bo gotovo
veliko, saj Rene, kot je sam povedal, želi v prihodnosti
uspešno zaključiti srednješolsko izobraževanje, da se bo
lahko še intenzivneje posvetil treniranju in tekmovanju v
športu, ki se mu je zasidral v srce in ga nadaljeval v slugu
Mačkovih strelcev.
Razvojni zavod Občine Puconci

Odličnjaki na sprejemu pri županu
Župan občine Puconci g. Ludvik Novak je v sejni sobi
občine Puconci pripravil sprejem za 15 učencev OŠ Puconci, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje in se
lahko pohvalijo z odličnim uspehom v vseh letih šolanja.
Najuspešnejši osnovnošolci puconske šole so tokrat Neja
Dervarič, Blažka Harkai, Kaja Tisa Janžekovič, Anja Kerec, Ana Pelcar, Teo Rižnar, Jure Smodiš, Pija Vukan, Anja
Zver, Maja Banfi, Hana Berendijaš, Maja Fujs, Elena Gumi-

lar, Jan Lipič in Lučka Prem. Sprejema so se udeležili tudi
ravnatelj OŠ Puconci Štefan Harkai, pomočnik ravnatelja
Janez Lipič, razredničarki Nataša Pavšič in Jasna Vovk
Ferk ter sorazredničarki Nina Cigüt in Irena Sabo.
Župan je pozdravil vse odličnjake, jih pohvalil in jim čestital za dosežen uspeh. Zaželel jim je veliko uspeha
tudi v prihodnje, pri nadaljnjem šolanju, saj so na pomembnem razpotju v življenju. Dodal je, da ne dvomi
v njihove pravilne odločitve, ki so jih sprejeli z izbiro
srednje šole, saj so že z dosedanjim uspehom dokazali svoje zmožnosti in sposobnosti. Župan je poudaril,
da je za uspehe osnovnošolcev zaslužen tudi ravnatelj,
kot vodja vzgojno-izobraževalnega zavoda in učitelji, ki
podajajo znanje učencem, jim pomagajo, da to znanje
sprejmejo v čim večji meri in da razumejo pomembnost
izobraževanja in znanja.
Kot nagrado za ves trud je župan odličnjakom podelil
županove petice in praktične nagrade. Po podelitvi so
bili vsi skupaj povabljeni na pogostitev v bližnjo gostilno.
Pred njimi je pot, polna novih uspehov, izzivov, zmag,
morda pa tudi porazov, ki jih bodo, ambiciozni kot so,
znali uspešno premagovati. Na njihovi poti jim zaposleni
na OŠ Puconci želimo veliko izzivov in uspeha.
Tanja Horvat, OŠ Puconci
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Simon Smodiš, državni prvak
Doma sem v Otovcih. Po končani
osnovni šoli, ki sem jo obiskoval na
OŠ Puconci, sem svojo šolsko pot
nadaljeval na Ekonomski šoli v Murski
Soboti, smer Trgovec. V prvem letniku sem z velikim zanimanjem sprejel
predlog, da bi sodeloval na državnem
tekmovanju v tehniki prodaje. Osvojil
sem prvo mesto - postal državni prvak.
Ta uspeh me je vodil k temu, da sem
sodeloval tudi v drugem letniku. Pristal
sem na četrtem mestu. Vendar to me
ni prestrašilo, niti razočaralo. Na tekmovanje sem se prijavil tudi v tretjem
letniku svojega šolanja in tako še enkrat
potrdil svoje znanje in trud z osvojitvijo
državnega prvaka v tehniki prodaje.
Letos je tekmovanje bilo 11. aprila
2019 na Ekonomsko-trgovski šoli v
Brežicah. Pred tekmovanjem so potekale seveda priprave. Svoje znanje
iz prvih dveh letnikov sem utrjeval
z obiskom trgovine Merkur Murska
Sobota. Tam sem na oddelku Barve - laki pregledal izdelke na policah
(njihov namen uporabe, postopek
uporabe oz. nanašanja itd.). Doma
sem priprave nadaljeval s pregledom

prospektov dobaviteljev, ki sem jih
vzel na prodajnem mestu prodajalne.
Prijava na tekmovanje kot tudi samo
tekmovanje je bilo zame izziv. Doživetje in sodelovanje mi je bilo pomembnejše od pričakovanj, le teh
skoraj nisem imel.
Tekmovalcev v skupini barve-laki nas
je bilo čez 10. Trije od teh so svoje šolsko praktično usposabljanje opravljali
prav na tem omenjenem oddelku. So
pa bili nekateri obrazi že kar znani iz
tekmovanja preteklih dveh let. Konkurenca se mi je sprva zdela velika,
ampak rezultati so pokazali drugače.
Pred tričlansko komisijo treme nisem
imel, saj sem vedel, da imam zagotovo dovolj znanja in volje, da izpolnim
svojo nalogo. Prodajni postopek pred
komisijo je tako potekal v sproščenem
vzdušju.
Vprašanje, ki sem ga izžrebal me je
sprva šokiralo, ampak prodajni postopek sem izvedel po svojih najboljših
močeh, strnil svoje znanje in ja, priznam, bil sem pripravljen, da bom po
razglasitvi rezultatov zagotovo med
prvimi tremi.

Vsekakor mi ni žal, da sem se prijavil na
tekmovanje in sodeloval na njem kar
tri leta. Dokazal sem, da se da z vztrajnostjo, voljo in znanjem prekositi še
tako veliko konkurenco. Ponosen in
vesel sem na svoj rezultat. Biti državni
prvak kar dvakrat je lep občutek in to
mi bo ostalo v spominu na šolska doživetja ter na lepo življenjsko preizkušnjo.
Na koncu naj še omenim, da mi je ves
čas stal ob strani, strokovno svetoval in
spodbujal mentor Jožef Rituper.
Simon Smodiš

Žiga Tanacek, zlati maturant poklicne mature
Sem prebivalec majhne vasi Vadarci. Rodil sem se aprila 2000. Vrtec in
prvih pet razredov osnovne šole sem
obiskoval v Bodoncih, naslednje štiri
razrede pa na OŠ Puconci. Skozi vsa
leta osnovne šole sem bil odličen in
pridno sodeloval na matematičnih tekmovanjih. Osvojil sem veliko bronastih
priznanj.
Po uspešno končani osnovni šoli, sem
šolanje nadaljeval na Srednji poklicni in
tehniški šoli Murska in sicer program
Tehnik računalništva. Vsa štiri leta sem
zaključil z odličnim uspehom. Vsako
leto sem rad sodeloval na informativnih dnevih in bodočim računalničarjem
31. 7. 2019

predstavil način dela na šoli. V zadnjem
letniku sem sodeloval tudi pri Erasmus+
projektu. Pri projektu sva z programerjem iz Slovaške izdelala in programirala robota. Kot del projekta sem bil tudi
na izmenjavi v mestu Košice na Slovaškem. Zadnji cilj v srednji šoli je bila matura, ki sem jo opravil po svojih pričakovanjih z odličjem zlatega maturanta.
Šolanje bom nadaljeval na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Eden od mojih ciljev
je magistrirati in uspešno opravljati delo
programerja, mogoče celo kot samostojni podjetnik.
Žiga Tanacek
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Seje občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi
4. redna seja, 28. marca 2019
S K L E P št. 23:
O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer ob delavnikih v višini 16,88 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 22,74 EUR na
efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 7,88 EUR na efektivno uro opravljene
storitve, razlika v višini 9,00 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh znaša za uporabnike 10,89 EUR na efektivno uro opravljene
storitve, razlika v višini 11,85 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Ur. l. RS,
št. 64/2018).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 01. 04.
2019.
S K L E P št. 24:
Občinski svet Občine Puconci potrdi Inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih
sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018.
S K L E P št. 25:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s prerazporeditvami v proračunu Občine Puconci za leto 2018.
S K L E P št. 26:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o porabi tekoče proračunske rezerve v realizaciji proračuna Občine Puconci v letu 2018.
S K L E P št. 27:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o najetih kratkoročnih kreditih Občine Puconci v letu 2018.
S K L E P št. 28:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PUCONCI ZA LETO 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2018.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Puconci za leto 2018. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, posebni
del z obrazložitvami pa na spletni strani Občine Puconci.
S K L E P št. 29:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci - 1 v prvi obravnavi z upoštevanjem pripomb Komisije za statut in pravna vprašanja in s tem da se:
- smiselno doda v enega od členov »del konstitutivne seje je slovesna prisega župana«
- v 30. členu doda besedilo »in se seznani s poročilom o realizaciji zadolžitev in izvrševanju sklepov sveta prejšnje
seje«
- v četrtem odstavku 28. člena doda »razen gradiva zaupne narave.«
Poleg navedenega naj občinska uprava do obravnave gradiva na Komisiji za statut in pravna vprašanja preveri v
razpravi podane pripombe.
S K L E P št. 30:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Puconci po skrajšanem
postopku z upoštevanjem pripomb Komisije za statut in pravna vprašanja.
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Puconci se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S K L E P št. 31:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. – 1, v prvi obravnavi
z upoštevanjem pripomb Komisije za statut in pravna vprašanja in s tem, da se besedilo 8. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 63.294,22 EUR in je v celoti vplačan v denarju na račun družbe.«
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S K L E P št. 32:
Združita se prva in druga obravnava Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. – 1.
S K L E P št. 33:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. – 1, v drugi obravnavi.
S K L E P št. 34:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za izboljšanje bivalnih razmer romskim
gospodinjstvom v Občini Puconci z upoštevanjem pripomb Komisije za statut in pravna vprašanja in s tem, da se
v 7. členu doda besedilo »Obrazec vloge je priloga pravilnika«.
S K L E P št. 35:
o določitvi višine najemnine za uporabo javne površine v lasti Občine Puconci
Višina najemnine za uporabo javne površine-parkirišča za namen gostinske terase gostinskega objekta »Filip bar«
v Puconcih, Puconci 81, 9201 Puconci, znaša na letni ravni 20 EUR/m2 brez 22 % DDV oziroma 24,40 EUR/m2 z
22 % DDV.
Najemnina določena s tem sklepom velja od 01. 04. 2019 dalje.
S K L E P št. 36:
Občinski svet Občine Puconci sprejema in potrjuje vsebino Letnega programa športa Občine Puconci za leto 2019.
Letni program športa Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani občine.
31. 7. 2019
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S K L E P št. 37:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa kulture Občine Puconci za leto
2019. Letni program kulture Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani občine.
S K L E P št. 38:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa dejavnosti na področju turizma
Občine Puconci za leto 2019.
Letni program turizma Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani občine.
S K L E P št. 39:
Občinski svet Občine Puconci potrjuje in sprejema Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2019.
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2019 se objavi v občinskem glasilu Občan
in na spletni strani občine.
S K L E P št. 40:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2019.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2019 se
objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu Občan.
S K L E P št. 41:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2019.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu
2019 se objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu Občan.
S K L E P št. 42:
o imenovanju odgovornega urednika Uredniškega odbora glasila Občan
1. člen
Za odgovornega urednika Uredniškega odbora glasila Občan se imenuje:
Jožef Rituper, Pečarovci 21, 9202 Mačkovci.
2. člen
Mandatna doba odgovornega urednika Uredniškega odbora glasila Občan traja do konca mandatne dobe članov
občinskega sveta.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
S K L E P št. 43:
Za člana Sveta javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci se kot predstavnik ustanovitelja imenuje g. Milan
Grlec, stanujoč Dankovci 35/a.
S K L E P št. 44:
Občinski svet Občine Puconci imenuje v Svet zavoda Razvojnega zavoda Občine Puconci za mandatno obdobje
2019 – 2022 naslednje člane:
• Milan Grlec, Dankovci 35/a, 9202 Mačkovci
• Tanja Marič, Beznovci 48, 9265 Bodonci
• Uroš Kamenšek, Bodonci 13, 9265 Bodonci
• Danilo Janasik, Šalamenci 44, 9201 Puconci
• Irena Horvat, Dolina 9, 9201 Puconci
• Jožef Fartek, Puconci 22, 9201 Puconci
• župan Občine Puconci, Ludvik Novak.
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S K L E P št. 45:
Občinski svet Občine Puconci predlaga Svetu javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci, da imenovanega
člana g. Milana Grleca, Dankovci 35/a – predstavnika ustanovitelja, imenuje za predsednika Sveta javnega zavoda.
S K L E P št. 46:
V Nadzorni svet družbe Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci, se kot predstavnika ustanovitelja imenujeta:
1. Vijola Bertalanič, stanujoča Brezovci 70/b
2. Drago Franko, Puconci 256.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta.

5. redna seja, 16. maja 2019
S K L E P št. 47:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci – 1 v drugi obravnavi z
upoštevanjem sprejetih amandmajev.
2. Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci – 1 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S K L E P št. 48:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci v drugi obravnavi.
S K L E P št. 49:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo Osnovne šole Puconci za leto 2018.
S K L E P št. 50:
Občinski upravi se naloži, da pri pripravi proračuna občine in Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
upošteva ugotovitve Analize poslovanja Osnovne šole Puconci, ki jo je pripravil podžupan Jožef Ficko in je priloga
Letnega poročila OŠ Puconci za leto 2018.
S K L E P št. 51:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2018 in
Zaključni račun Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2018.
S K L E P št. 52:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
Vaneča 81/b, 9201 Puconci, za leto 2018.
S K L E P št. 53:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme letno poročilo družbe Püngrad JKP d.o.o., Bodonci 127/a, 9265 Bodonci,
za leto 2018.
2. Dobiček družbe za leto 2018 znaša 27.260,00 EUR, ostane nerazporejen in se nameni za naložbe družbe.
3. Občinski svet Občine Puconci sprejme Poslovno-finančni načrt družbe Püngrad JKP d.o.o., Bodonci 127/a,
9265 Bodonci, za leto 2019.
S K L E P št. 54:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Plan letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Puconci za leto 2019.
S K L E P št. 55:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo za leto 2018 in poslovni izid javnega zavoda Razvojni zavod
Občine Puconci. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki se v skladu z zakonom razporedi za sofinanciranje
osnovne dejavnosti zavoda v letu 2019.
S K L E P št. 56:
1. Za direktorja Javnega komunalnega podjetja Püngrad d.o.o., s sedežem v Bodoncih 127/a, se imenuje Dejan
SEVER, ekonomski tehnik, roj. 26. 7. 1977, stanujoč Šalamenci 72.
2. Mandat začne veljati s 5. 7. 2019 in traja 4 (štiri) leta.
31. 7. 2019
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V spomin spoštovani in dragi prijateljici
plemenitih domoljubnih vrednot
Mojci Zupančič
Na pokopališču v Kamnici pri Mariboru se je naša delegacija s sorodniki in množico prijateljev poslovila
od naše iskrene in dolgoletne domoljubne prijateljice Mojce Zupančič, upokojene pedagoške delavke iz
Maribora.
V Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru je prenehalo biti njeno plemenito in dobrosrčno srce v 86.
letu starosti. Odšla je mirno, brez slovesa. Njen bogato ustvarjalno – literarni opus pa bo trajno ostal.
Prav tako njena mnoga prijetna in prijazna domoljubna
srečanja. V vsem našem domoljubnem poslanstvu bo
njeno ime trajno zapisano.
Še posebej njen bogat, ustvarjalno kulturni in domoljubni prispevek k našemu delovanju. Zapisana bo zagotovo tudi v kulturi v naši lokalni skupnosti, kot nadarjena ustvarjalka in enkratna izvajalka ter ljubiteljica
Prekmurja in domoljubja.
Izgubili smo »našo veliko in dobrosrčno prijateljico
Mojco.« Velikokrat nas je popeljala v iskreno vsebino,
v svet njenih kulturnih stvaritev. Oda Prekmurju pa bi
zagotovo ob jubileju Prekmurja dobila tudi pomen,
vlogo in veljavo. Tako bo njena in naša Domoljubna
himna spremljala vsako naše druženje. S ponosom se
spominjamo mnogih naših prisrčnih srečanj ter nepozabnih, z dušo napolnjenih nastopov, ki so vsebinsko
bogatila vsa naša srečanja.

V neizbrisan spomin in v zahvalo za iskreno prijateljstvo
in bogato ustvarjanje dragi prijateljici Mojci, naj vetrovi
Pohorja, Dravske doline trajno božajo njeno zadnje bivališče na pokopališču v Kamnici pri Mariboru.
Iskreno se ji zahvaljujemo za njen domoljuben in dobrosrčen lik in njene bogate literarne stvaritve, ki bodo
spremljale ter bogatile naše domoljubno poslanstvo.
Zagotovo bo njena poezija, Oda Prekmurju, njen prispevek k vsebinskemu in lepemu praznovanju 100.
obletnice priključitve Prekmurja k domovini, Sloveniji!
Jože Časar,
predsednik s člani DKZ Puconci

DOMOLJUBJE
Domovina je zemlja naša in pridni ljudje,
tako spadamo tudi mi med nje!
Domovina sem jaz, domovina si ti,
domovina naša smo vsi, kar nas rodila je –
slovenska kri!
Domovina so mesta, vasi,
visoki vrhovi, zeleni gozdovi,
ravnica - pšenica,
morski valovi, rečni tokovi, jezera, izviri –
kamor pogled se širi!
Lepa si, bogata – Slovenija –
domovina naša zlata!
Zahvalni smo borcem, vsem, ki so se za njo borili,
jo osvobodili, jo osamosvojili!
Zvesti svobodi, miru, prijateljstvu –
se veselimo, s kulturo slovensko –
v srcu, v roki – delamo,
z domoljubjem bogato živimo!
Vse to in še več – je ljubezen moja, je ljubezen tvoja,
z njo hodimo ponosni, trdno pokonci,
zvesti domovini svoji –
domoljubnemu združenju Puconci!

Draga prijateljica Mojca med nami. Foto: Jože Časar
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ODA PREKMURJU
Kot morje Panonsko valoviš v poletju – Prekmurje!
Polje zoreče v naročju sreče,
s kruhom nas hraniš, kot mati ljubeče - Prekmurje!
Goričko vzpetina –
prelepa, zdrava krajina,
Ravensko, Dolinsko –
ravnica - milina!
Na Muri še pesem je mlina – Prekmurje!
Lendavske Gorice –
bogate, lepe, kot vinske kraljice!
Iz zemlje globine na tvoje ravnine
večno ti pesem poje izvir –
za danes in jutri iz pradavnine –
zdravja, bogastva tvoj zvesti vir – Prekmurje!
Tu ptičev so jate - narave še zdrave, bogate!
Štrk ti prinaša svet, štrk te odnaša v svet – Prekmurje!
Modrost, pokončnost, duša, srce, pridne roke,
ponosni, domoljubni, gospodami, dobri,
prijazni ljudje,
te bogate – Prekmurje!
Med vami spoštovanje – drugačnosti – živi,
vseeno je – kdo sem jaz – in kdo si ti!
Zgodovina težka tvoja – Prekmurje
rodila število je vzornih otrok –
ne zmore pesem moja izpeti njih zmag,
ne žalosti jok - Prekmurje!

Jan Plestenjak:

»Bodonci, hvala za
tako srčen sprejem.«
BODONCI – Evangeličanska cerkvena občina Bodonci je v soboto, 25. maja, na igrišču podružnične Osnovne šole Bodonci organizirala dobrodelni
koncert priljubljenega slovenskega pevca Jana
Plestenjaka.
Kot predskupina so nastopili Zasebna glasbena šola
Virtuoz, ki deluje v ECO Bodonci, prekmurski raper
Pepson in skupina Mrak. Približno tisoč obiskovalcev
je nestrpno čakalo glavnega gosta koncerta – Jana
Plestenjaka, ki je navdušil s pesmimi kot so Večja
od neba, Dal bom besedo, En poljub, Jaz že vem
zakaj, Stara dobra, Roke stran, Povej mi kaj bi rada,
Soba 102, Ona sanja o Ljubljani … Na odru se mu
je pridružil tudi priznani primorski kitarist Zdenko
Cotič Coto.
Organizatorji so poleg dobre glasbe, jedače in pijače, poskrbeli še za bogate nagrade. Tako so bili
izžrebani tudi štirje nagrajenci, ki so prejeli: enodnevno razvajanje za dve osebi v Secreet Welnessu
v Bodoncih, vikend paket za dve osebi v Termah
Vivat v Moravskih Toplicah, polet nad Prekmurjem
za eno osebo z balonarskim klubom Berta in vikend
paket s Kio Sportage.
Jan Plestenjak je bil nad publiko zelo navdušen in je
dejal, da tako srčnega sprejema še ni doživel.
Letos bodo zbrana denarna sredstva namenjena
obnovi evangeličanske cerkve Bodonci.
Janja Vlaj

Pesem visoka tvojih velikih poetov,
in modrih, zaslužnih mož,
priznanih doma in v svetu –
o tebi in zate, za nas
polna ljubezni, zvestobe, modrosti,
obetov – Prekmurje!
Mura je zvesta –
Prekmurje ostajaš sebi in svetu
ljubeča nevesta!
Od blizu in daleč nas vabiš v svate!
Ponosni smo nate Prekmurje!

Mojca Zupančič
Maribor, 2011
31. 7. 2019
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Zbiranje stekla v KS Mačkovci
Že kar nekaj let v Krajevni skupnosti Mačkovci sledi
spomladanski očiščevalni akciji še akcija zbiranja
odpadnega stekla – ta poteka v aprilu in maju tako, da
je vsak vikend postavljen velik kontejner v eni od osmih
vasi naše KS.
Letos ne bomo zapisali zbranega stekla po vaseh, le
podatke za zadnja tri leta: v letu 2017 smo zbrali 6.440
kg, lani 3.300 kg in letos 5.820 kg.
Hvala vsem, ki ste steklo oddali, saj sem prepričan, da se
zavedate, da steklo razpada v naravi tisoče let.
Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

Foto 6, 7

Jožef Rituper

Nastop starejših predšolskih otrok v
Puževcih
15. 3. 2019 smo se v vrtcu Brezovci odzvali povabilu
Kmetijske gozdarske zadruge Sloga ter z nastopom otrok starejše skupine popestrili otvoritev njihove nove
poslovalnice v Puževcih. Otvoritev je potekala v dopoldanskem času, otroci pa so se predstavili s tremi točkami. Zaplesali so dva ljudska plesa, Špicpolka in Psiček
nima repka več ter zapeli himno Vrtca pri OŠ Puconci,
Eko škrat. Ker živimo v okolju, kjer se še vedno kar precej ljudi ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, osnovna
naloga Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga pa je skrb
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za kmeta, pospeševanje in razvoj kmetijstva, s tem pa
tudi slovenskega podeželja in ker so naši otroci del te
družbe in okolja ter naša prihodnost, je pomembno,
da otroci spoznavajo, kako je zgrajena družba ter se
seznanjajo z različnimi funkcijami bližnjega okolja in s
poklici okolja v katerem živijo.
Po nastopu so nas prijazno pogostili, v vrtec pa smo se
vrnili z eno bogato izkušnjo več.
Petra Gjergjek, vzgojiteljica
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Spoznavanje starih
ljudskih pesmi
Letošnja tema v projektu evropske kulturne dediščine
nosi naslov Dediščina-umetnost- razvedrilo. Tako smo
se v našem zavodu odločili, da bomo bolj poglobljeno
obravnavali področje prekmurske kulturne in naravne
dediščine oz. kako so se otroci igrali, peli in plesali nekoč.
Medse smo povabili ljudske pevke iz Turističnega
društva »Vrtnica« iz Beznovec. Ljudsko izročilo je zelo
pomembno, kajti le tako se lahko ohranja in prenaša
naprej. Tako smo spoznavali prekmurske ljudske pesmi,
ki so del naše preteklosti in kulturne dediščine. V sproščenem vzdušju smo jim prisluhnili in seveda zraven
tudi zapeli.
V vrtcu v pevske dejavnosti velikokrat vključujemo ljudsko pesem in otroci jih zelo radi prepevajo, saj jih povezujemo tudi s plesom. Preko spoznavanja ljudskih pesmi
otroci spoznavajo, kako so nekoč živeli ljudje. Ljudska
pesem je del kulturne dediščine in je sestavni del tudi
današnje kulture.
Z vnašanjem ljudskega izročila v vrtec želimo otrokom
privzgojiti pozitiven odnos do naše zgodovine, tradicije
in kulturne dediščine.
Ksenija Donko, vzgojiteljica

Plavalne urice v Termah 3000
V okviru obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke
Vrtca pri OŠ Puconci, smo se poleg vrtca v naravi udeležili tudi plavalnih uric. Plavalne urice so potekale od
12. 6.- 14. 6. v Termah 3000 in se ga je letos udeležilo
47 otrok iz štirih enot Vrtca pri OŠ Puconci.
Plavanje je gibanje v vodi in tako imajo zgodnji začetki
plavanja veliko pozitivnih učinkov na psihofizičen razvoj
otroka. Čeprav je voda drugačno okolje od vsakodnevnega, so se otroci skupaj s plavalnimi učitelji, vaditelji in
spremljevalci hitro privadili na novo okolje. Vsi učitelji,
vaditelji plavanja in vzgojitelji smo si vzeli dovolj časa
za postopno privajanje otrok na vodo, saj smo se zavedali, da bi neustrezni posegi lahko močno podaljšali
proces prilagajanja na vodo in s tem sam proces učenja
plavanja. Za otroke, ki so se bali vode, smo še posebej
upoštevali načelo postopnosti - otrok začetne težave
premaguje s prehajanjem znanega k neznanemu, od
enostavnega k težjemu, od lažjega k težjemu, ki je spe31. 7. 2019
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cifično pri učenju plavanja, saj je premagovanje strahu
ena glavnih stopenj, ki jo otroci doživijo v procesu učenja plavanja. Veliko smo namenili tudi motivaciji otrok
in sicer s pestrimi igrami in seveda zanimivimi didaktičnimi pripomočki kot so: pisani penasti obroči, žogice,
deske, obročki in plavalni obroči. Tako so otroci hitro
pozabili na vse težave. Plavalne urice so tako zajemale
poglobljen pristop k prilagajanju na vodo, ki je osnova
za nadaljnje učenje plavanja, hkrati pa otroku krepi samozavest in odločnost pri dejavnostih v vodi. Tako se
je večina otrok po končanem programu počutila varno
v vodi in se obenem tudi zabavala.
Petra Gjergjek, pedagoški vodja plavalnih uric

Pomahajmo po Sloveniji
Glede na prednostno nalogo vrtca, ki spodbuja vrednote, smo se v vrtcu Puconci odločili za projekt »Pomahajmo po Sloveniji.«
Pomahajmo po Sloveniji je podprojekt mednarodnemu
projektu „Pomahajmo v svet“ in je namenjen otrokom
nižje starostne skupine (do 4 let). Vrtce po Sloveniji
povezuje preko video klica, kjer se lahko otroci v živo
vidijo, si pomahajo, se sporazumevajo, itd.

Sestavljen je iz “Pet prstov,” kar pomeni iz petih tem, ki
so bile rdeča nit šolskega leta 2018/2019.
Teme pa so naslednje:
• To sem jaz (palec)
• Jaz in moja družina (kazalec)
• Jaz in moj vrtec (sredinec)
• Jaz in moje mesto/vas (prstanec)
• Jaz in moja Slovenija (mezinec)
Pri izvedbi projekta smo sodelovali s starši. Otroci so
spoznali vrtec, delo hišnika in čistilke, s tem pa smo
spodbujali spoštovanje do njihovega dela. Spoznali smo
vas Puconci, skupaj z občinsko upravo, park s cerkvijo,
objekt stare šole… Preko video klica pa smo začutili utrip
življenja v vrtcu Pivka, ki je bil naš partnerski vrtec.
Družba vpliva na pojav nestrpnosti v okolju, kateri pa so
izpostavljeni tudi otroci nižje starostne skupine. Prav zato
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se je porodila ideja o podprojektu, ki bo združeval vrednote in cilje projekta „Pomahajmo v svet“ in hkrati vključeval dejavnosti, ki pripomorejo k večji motivaciji mlajših
otrok, s čimer pričenjamo brisati meje neznanega.
Vsak vrtec, ki je sodeloval pri projektu „Pomahajmo po
Sloveniji“ in uspešno sledil programu, si je pridobil časten
naziv „Strpen vrtec,“ kar bo lahko otrokom, staršem in

celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. Vrtci bomo
s tem pokazali, da otroke učimo strpnosti in razumevanja
drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki smo ga majhni in
veliki v projektu „Pomahajmo po Sloveniji“ pridobili, nas
bo vodilo k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju.
Simona Hodžar in Sonja Čarni Bertalanič, vodji projekta

Vrtec v naravi - Ruška koča pri Arehu (20. 5. - 22. 5. 2019)
Po nekajletnem premoru smo se z otroki znova vrnili na Pohorje. Bivali smo
v Čandrovi koči zraven Ruške koče,
kjer so za nas lepo poskrbeli. Vrtca v
naravi se je letos udeležilo 38 otrok iz
naših štirih enot.
Program našega vrtca v naravi je bil
namenjen raziskovanju, bogatemu
doživljanju narave in njenih lepot, pridobivanju izkušenj s samostojnostjo in
druženjem z vrstniki v novem okolju.
Prvi dan vrtca v naravi smo si po kosilu najprej ogledali cerkev sv. Areha,
nato pa se odpravili na daljši pohod
do hotela Zarja, kjer smo se posladkali s sladoledom. Nazaj grede nas je
planinska pot vodila mimo jezera, kjer
po ljudskem izročilu prebiva povodni
mož Jezernik. Med potjo smo opazovali velika mravljišča, naravne izvire
in na jasi nas je čakal konj. Otroci so
jahali. Opravili smo večerjo in potem
je sledil ples v pižamah.
Drugi dan nas je po zajtrku obiskal
planinec Franček in nam slikovito
prikazal lepo Pohorje z diapozitivi in
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glasbo. Po kosilu smo se odpravili na
pohod in na poti nazaj smo se ustavili
v Škratovi deželi. Zgradili smo škratove
hišice. Sledila je večerja in nato zabava
s čarodejem. Ko je padla tema, smo se
s svetilkami odpravili v škratjo deželo,
kjer nas je čakalo sladko presenečenje.
Poslovili smo se od dežele škratov v
gozdu, z željo, da se še kdaj vrnemo…
Zadnji dan smo po zajtrku vse zložili v kovčke in pospravili sobe. Potem
smo se odpravili na Žigartov vrh, kjer
je sledil krst, kot narekuje tradicija planincev.
Sledilo je kosilo in vožnja proti domu.
Vsi smo varno prispeli nazaj. Hvala
staršem, da so otrokom omogočili vrtec v naravi in so lahko tri dni preživeli
s svojimi vrstniki ter spoznali drugačno
okolje.
Vreme nam je bilo naklonjeno, tako
da smo z otroki doživeli veliko lepega,
uživali smo v lepotah narave in v sproščenem načinu bivanja. Otroci so imeli
ugodne možnosti za navezovanje stikov z vrstniki iz drugih enot vrtcev, za

skupno druženje in sodelovanje. Poleg
socialnih veščin so bili otroci deležni
tudi veliko telesnih aktivnosti oz. so bili
bolj fizično aktivni kot običajno.
Za marsikaterega otroka je bila to
preizkušnja samostojnosti in sposobnosti prilagajanja, ki ima pomembno
socializacijsko vlogo. Seveda pa imajo
pomembno vlogo tudi vzgojitelji, katerih prvotna naloga je, da se otroci
počutijo varne in sprejete. Tako smo
otrokom nudili vso pozornost in toplino, ko so jo potrebovali.
Veliko časa smo preživeli v naravi, kjer
smo prehodili veliko strmin in tudi
enega od vrhov. Z vmesnimi postanki
smo si nabirali novih moči za dosego cilja. Na pohodih smo se veliko
zabavali, smejali, peli in tako pozabili
na hojo.
Posebna zahvala pa gre spremljevalcem, da so s svojo dobro voljo, vzgledom in odnosom do otrok polepšali
bivanje na Pohorju.
Valentina Murgelj
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Planetu zemlja prijazna šola/vrtec 2019
Vseslovenski natečaj
Nekaj skupin iz našega Vrtca pri OŠ
Puconci se je odločilo za sodelovanje v vseslovenskem natečaju, ki ga je
razpisalo društvo Planet Zemlja.
Naše aktivno sodelovanje je pomenilo zgled za širšo okolico, saj se je
zavest o pomenu odgovornejšega
ravnanja do planeta Zemlje širila iz
vrtca v domove otrok, lokalno skupnost, podjetja in širše okolje.
Poslanstvo društva Planet zemlja je
komuniciranje okoljevarstvenih tem.
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je
projekt, ki sodelujočim pomaga na
njihovi poti k ohranjanju naravnega,
kulturnega in nacionalnega izročila
Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in
odgovoren odnos človeka do okolja
in narave. Način življenja prihodnjih
generacij bi naj postal odgovoren do
sočloveka, vseh živih bitij in narave.
Društvo Planet zemlja ima status
društva, ki deluje v javnem interesu
na področju vzgoje in izobraževanja.
Projekt je prejel podporo Ministrstva
za okolje in prostor.
Da smo dobili naziv Planetu zemlja
prijazni vrtec smo morali sodelovati
v vsaj enem izmed njihovih predla-

ganih projektov in izpolniti čim več
nacionalnih kriterijev.
Kar nekaj zahtevanih nacionalnih
kriterijev naš zavod že izpolnjuje:
zavod deluje kot celota – ukrepi za
boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja,
učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do
hišnika, zaželjeno pa je, da o aktivnostih obveščamo ali aktivno vključujemo tudi starše otrok in lokalno
skupnost. Ne gostimo avtomatov za
nezdrave jedi (hitra, predelana hrana)
in pijače (sladke pijače). Zavod izvaja
ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih
odpadkov… Izvajamo obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov.
Gojimo zelenje v notranjih prostorih
zavoda, saj s tem izboljšuje kvaliteto
zraka v prostorih.
Med predlaganimi projekti pa smo
si izbrali tri: Eko beri, Jezik živali in
Čebelja pot.
EKO BERI:
Gre za projekt s katerim želimo približati skrb za okolje najmlajšim, na
njim dopadljive, primerne in razumljive načine, s pomočjo literature.
Cilj: na otrokom dopadljiv in prime-

OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

ren način, vsebine okoljskega značaja zapisane v knjigah, prenašati v
njihovo zavest in navade.
Potek: sami smo si izbrali knjigo z
ekološko vsebino, primerno starosti
svojih otrok. Vzgojitelji smo izbrano
knjigo otrokom prebrali - na njim primeren način. Pogovarjali smo se in
ob tem naučili, kako varovati naravo
in kako jo s svojim nepremišljenim
ravnanjem uničujemo. Slišano pa so
otroci upodobili (risbe, trganke, igre,
izdelki, didaktične igre ...). Dela so
bila razstavljena na razstavi na slovesni podelitvi nazivov.
Izbrali smo si slikanici Rožnati avtobus in Franček sadi drevo.
JEZIK ŽIVALI:
Društvo se je odločilo, da ne glede
na porast lastnikov hišnih ljubljencev, ponudimo idejo, s katero bodo
naši otroci podrobneje kukali v svet
živali. Tistih živih bitij torej, ki ne govorijo našega jezika, pa vendar nam
ves čas nekaj sporočajo. Tistih bitij,
ki soustvarjajo naše okolje. Bitij, ki so
del narave, kot mi sami.
Cilj: otrokom odkriti svet potreb in
navad živali, lahko tudi s srečanjem
z njimi, dotikanjem in opazovanjem.
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Potek: mentor (vzgojitelj) se je s skupino otrok dogovoril, katero žival bi želeli spoznati. O njej so otroci raziskovali doma, sami, s pomočjo staršev…
Sledil je obisk te živali – na kmetiji, na
travniku, v gozdu. Z lastnikom smo
se pogovorili, če je varno in če dovoli,
da se žival lahko tudi poboža, pestuje,
hrani… V času raziskave o izbrani živali
smo se naučili kaj mara, česa ne, kaj
sme in česa ne, kaj pomeni, ko nekaj
počne, kaj je dobro vedeti o koristnost
živali za ljudi in okolje… Nastali so plakati, zapisi, fotografije, izdelki otrok.
Smisel naloge ni raziskati čim več živali, ampak o živalih izvedeti res kar
se da največ.
Mi smo spoznavali: ovco, psa, medveda in ježa, kravo, ptice ter drobne
živali.

ČEBELJA POT
Cilj: otrokom predstaviti delo čebelarja in jih pobližje spoznati s čebelami, žuželkami, ki imajo v našem
vsakdanjem življenju precej večjo
vrednost, kot pa se je zavedamo.
Potek: Sami smo poiskali najbližjega čebelarja in ga povabili na obisk
v vrtec (ali se dogovorili za obisk otrok pri njem), kjer nam je predstavil
svojo dejavnost in doprinos čebel k
našemu vsakdanu, pomen medu za
naše zdravje, vlogo panjskih končnic,
vrste čebel, medu... Če je lahko, nam
je pokazal panj z živimi čebelami in
čebelarsko opremo. Po obisku čebelarja so otroci naredili čebelnjak, čebele in panjske končnice, spekli pa
smo tudi medenjake. Pripravili smo
še knjižico receptov jedi iz medu.

Projekte so izvajale vse tri skupine
vrtca Bodonci, starejša in srednja
skupina vrtca Brezovci in starejša
skupina vrtca Puconci. Vse skupine smo izbrane projekte uspešno
izvedle in do predpisanega roka društvu Planet Zemlja poslale poročila in
izdelke, ki so nastali med projektom.
Letošnji slavnostni zaključek natečaja
in podelitev priznanj najboljših je bil
29. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Enote, ki smo izvajale projekte, smo
dobile naziv Planetu Zemlja prijazen
vrtec 2018/19.
Vabljeni v krog družbeno odgovornih
ljudi, kjer nam ni vseeno!
Renata Novak,
koordinatorka projekta

Z vrtčevskimi otroki okrog sveta

»Ustvarjalnost je izziv za tiste, ki hočejo več!« Takšen je
moto tistih, ki si pri pouku geografije zastavijo cilje, s katerimi ne želijo zadovoljiti le lastne motivacije, ampak narediti tudi nekaj za druge. Ena izmed takšnih dejavnosti je
bila tudi izpeljana učna ura geografije, ki so jo vodile Ana,
Blažka in Lučka. Svoje znanje so na igriv in zabaven način
skozi izkušenjsko učenje, ki vodi k bolj trajnemu znanju,
prenesle na našo vrtčevsko generacijo, ki jo vodita vzgojitelja Andreja in Jernej.
Otroci so si z velikim zanimanjem in navdušenjem ogledali
geografsko učilnico, ki ponuja čudovite plakate z geografsko vsebino, ki so jih izdelali učenci. Preden so začeli z
učenjem, so zaplesali ob glasbi »Gremo okrog sveta,« ob
kateri so se prebudili tudi tisti najbolj zaspani. Skozi igro,
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kjer so preko živali spoznavali kontinente, so nam pokazali,
da že veliko vedo. Ob zlaganju sestavljank na temo Svet
in Slovenija, so spoznali lego Slovenije ter njene sosednje
države. Na zemljevidu so poiskali naše glavno mesto ter
ugotovili, da smo od njega kar precej oddaljeni. Zadnji del
učne ure je bil namenjen zabavnemu kvizu, v katerem so
utrdili ter pokazali, kaj so se pri učni uri geografije naučili.
Skupaj so se malo poigrali, zaplesali in tako spletli nova
prijateljstva. Ob koncu njihovega obiska so se posladkali
s čokoladicami, za darilo pa prejeli pobarvanko Slovenije,
ki jo lahko dopolnijo z najlepšimi vtisi učne ure.
Srečanje je minilo v sproščenem in prijetnem vzdušju, vsi
pa si želimo, da še kdaj pridejo na obisk.
Mateja Žökš, učiteljica
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Učenci OŠ Puconci že drugo leto zapored
ekipni državni prvaki v namiznem tenisu
V posamični kategoriji Blažka Harkai državna podprvakinja, Jure Smodiš nepričakovano državni prvak
V sredo, 30. 5. 2019, je na OŠ Puconci potekalo finale državnega šolskega prvenstva v namiznem tenisu.
Učenci so se med seboj pomerili v ekipni in posamični
konkurenci. Nastop na finalu državnega prvenstva so
si zagotovili učenci, ki so na vseh treh kvalifikacijskih
turnirjih (področno, četrtfinale, polfinale) dosegli eno
izmed prvih štirih mest. Tako se je v Murski Soboti zbralo
po osem učencev in učenk v vsaki posamični kategoriji in štiri najboljše šolske ekipe, ki so se prebile skozi
kvalifikacijsko sito.
Izmed pomurskih osnovnih šol so se najbolj izkazali
učenci in učenke iz OŠ Puconci, ki so obenem vsi tudi
člani Namiznoteniškega kluba Kema Puconci. Pod vodstvom klubskih trenerjev Nejca Matisa in Mirka Ungerja
ter šolskega mentorja Bojana Ropoše so dosegli odlične
rezultate.
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V konkurenci deklic posamezno od 1. do 5. razreda je
Živa Dervarič dosegla 6. mesto.
V konkurenci deklic posamezno – absolutno je Blažka
Harkai dosegla 2. mesto.
V konkurenci dečkov posamezno – absolutno je Jan
Lipič dosegel 8. mesto, Jure Smodiš pa je nekoliko
nepričakovano, pa vendar zasluženo, postal državni
šolski prvak.
Na finalni turnir v ekipni konkurenci so se uvrstile OŠ
Puconci, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Griže
in OŠ Jožeta Krajca. Učenci in učenke OŠ Puconci so
suvereno premagali vse tri nasprotne ekipe in tako že
drugo leto zapored OŠ Puconci priigrali naslov najboljše
šole v namiznem tenisu v Republiki Sloveniji. Za ekipo
OŠ Puconci so nastopali Jure Smodiš, Jan Lipič, Blažka
Harkai, Živa Dogar in Ema Crnkovič.
Bojan Ropoša
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Trideželne otroške igre
Učenci 4. in 5. razreda podružnične šole Bodonci so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju v ustvarjanju Trideželnega parka Goričko-Raab-Örség na temo
Kakšne barve je svet. Ena od skupin, v sestavi: Živa Čerpnjak, Žana Čerpnjak in Rok Durič, je v svoji kategoriji

osvojila 1. mesto, zato so bili povabljeni na srečanje otrok
Trideželnega parka v avstrijski St. Martin an der Raab. Otroci treh dežel (Slovenije, Avstrije in Madžarske) so tam
sodelovali v različnih igrah, se spoznavali in zabavali.
Franc Kous, mentor

Nogometaši – najboljši pomurski
raziskovalci znanja
Na OŠ Gornja Radgona je 24. aprila
potekalo območno tekmovanje v
znanju osnovnošolcev, z imenom
Raziskovalci znanja. Gre za podmladek tekmovanja Prvaki znanja,
ki poteka na šolski in območni
ravni, namenjeno pa je učencem
četrtih in petih razredov, ki se na
tekmovanje pripravljajo s pomočjo
člankov v reviji Moj planet.
Tekmovanje spodbuja splošno
razgledanost, sodelovalno učenje
ter razvija občutek odgovornosti do
skupine.
Tokratnega območnega tekmovanja
se je udeležilo 13 ekip iz pomurske
regije. Našo šolo sta zastopali ekipi,
ki sta se na šolskem tekmovanju odrezali najboljše, in sicer ekipa četrtošolcev Nogometaši ter petošolci Mungosi. Najvišje število točk in s tem
prvo mesto so dosegli naši učenci
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četrtih razredov, in sicer Luša, Taj,
Tijan in Žiga, ki so tako postali območni Raziskovalci znanja v letu 2019.
Za dosežene rezultate jim čestita-

mo ter upamo, da se bodo učenci
s takim navdušenjem tekmovanja
lotevali tudi v prihodnjih letih.
Mateja Žökš, učiteljica
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Delavnice ročnih del s starejšimi občankami
Ob velikonočnih praznikih v mesecu aprilu smo v okviru krožka ročna
dela na OŠ Puconci k nam povabili
starejše občanke na skupno delavnico. Izdelovali smo različne izdelke iz
volne, jajčnih lupinic, izpihanih jajc in

krep papirja. Veliko različnih izvirnih
idej, otroških domisli in spretnih rok
je ustvarilo zanimive izdelke za veliko
noč, kot so zajčki iz volnenih cofov,
aranžma za veliko noč, velikonočna
pisana jajčka in kvačkani prtički. Vse

izdelke smo razstavili in z njimi popestrili šolski hodnik. V prihodnjem šolskem letu si vsi želimo še več takšnih
srečanj.
Alenka Benko,
mentorica

Devetošolci odšli na popotovanje …
Na OŠ Puconci je ob zaključku šolskega leta 2018/19
potekala valeta. Vsako leto devetošolci priredijo svečan dogodek, ko se uradno poslovijo od učiteljev in
prijateljev iz nižjih razredov.
Valeta je svečan in pomemben trenutek. To je čas,
ko devetošolci za seboj zapirajo osnovnošolska vrata.
Prvič se pred njimi odpira cela vrsta različnih vrat
in med njimi bodo morali izbirati. Večkrat se bodo
spraševali, katera so prava in katera vodijo tja, kamor si naši devetošolci želijo. In prav na te trenutke razmišljanja, tehtanja argumentov, presojanja in
samostojnega odločanja, smo jih skupaj s pomočjo
staršev vsa ta leta tudi pripravljali. Učitelji so jih vodili
po neskončni zakladnici človeškega znanja. Zaradi
tega so se morali kdaj pa kdaj tudi čemu odpovedati,
se truditi in vztrajati.
Vsa osnovnošolska leta smo jim skupaj z njihovimi
starši postavljali pričakovanja in meje. Ob njih so
z neskončno mladostno energijo in razigranostjo
oblikovali in izgrajevali sebe in zaupanje vase. Tudi
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

besede, ki so nam jih namenili devetošolci pravijo:
»Daleč tja v prihodnost se življenja cesta vije. Naj
med potovanjem na nas ves čas sonce sije.« Verz
pripoveduje o generaciji, ki ve, da je potrebno slediti
svojim sanjam.
Devetošolci so predstavili čarobno zgodbo o nastanku njihove simfonije. Nekoč, natančneje pred
devetimi leti, je skozi vrata puconske šole zaplavalo
veliko malih not. Vsaka je bila svoja, vsaka je bila posebna in vsaka je imela svoj ton. In vsaka od teh not
je bila prepričana, da bo najpomembnejša v skladbi,
ki jo bodo skupaj ustvarile vse note s pomočjo vseh
strokovnjakov, ki so jim rekli učitelji. Devetošolci so
se predstavili s plesi, zaigrali na različne instrumente
in zapeli.
V nadaljevanju je ravnatelj Štefan Harkai spregovoril
nekaj spodbudnih besed učenkam in učencem, ki
se bodo čez nekaj mesecev srečali v novih prostorih
z novimi učitelji ter z novimi življenjskimi cilji v srednjih šolah. Sledila je podelitev spričeval, priznanj,
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pohval in posebnih nagrad učenkam in učencem, ki
so osvojili vidne rezultate na različnih tekmovanjih.
Devetošolci so nam prisotnim razkrili čudovito zgodbo o notah, ki so se znale spoznati, se oblikovati v
skupnost in ustvariti posebno pesem, tj. deveta simfonija. Tako kot pri notah, je tudi med njimi nastajala
zgodba o prijateljstvu otrok, ki so 1. septembra 2010
prišli v puconsko šolo. Vsak od njih je bil svet zase.
Poseben, enkraten in neponovljiv.
Mali maturanti so se zahvalili staršem, ki so bili z njimi
na vsakem koraku, jih spodbujali, da so verjeli vase,
učili so jih samostojnosti, jim kazali pravo pot in jih
z najboljšim namenom opozarjali na napake, da bi
se iz njih kaj naučili. Ves čas so jih podpirali s svojo
neizmerno ljubeznijo in skrbjo. Dajali so jim moč.
Zahvalili so se tudi vsem delavcem šole, ki smo za

njih skrbeli, jih vzgajali, učili, vodili, usmerjali in jih razumeli. Pripomogli smo, da so skozi devet let šolanja
postali to, kar so. Enkratna, neponovljiva, posebna
generacija.
Takšni kot so devetošolci, nagajivi, radovedni, zvedavi, vedoželjni, predvsem pa prijatelji med sabo, so
se od vseh zbranih poslovili s pesmijo Zgodba o prijateljstvu.
Našim malim maturantom želimo, da na novih poteh, ki jih bodo odkrivali, poiščejo še več učenosti.
Zaposleni na OŠ Puconci smo prepričani v to, da
bo znanje, ki so si ga pridobili tekom šolanja, dobra
podlaga za nadaljnje izobraževanje.
Tanja Horvat, OŠ Puconci

»Gor pa doj po Püjcovon varaše«
Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom
RS za šolstvo ter ostalimi organizacijami, 16. aprila, v
Mercator centru v Murski Soboti, izvedla regijsko turistično tržnico 33. državnega festivala Turizmu pomaga
lastna glava. Na njej so učenci pomurskih osnovnih šol
na zanimiv, kreativen in zabaven način predstavljali turistične raziskovalne naloge in proizvode na temo Turistični spominek mojega kraja.
Turistični podmladek naše osnovne šole se je že v lanskem
šolskem letu dogovoril, da bo letošnje leto oblikoval takšen turistični proizvod, ki ga bo s pomočjo turističnih organizacij ter ostalih prostovoljcev lahko tudi izvedel. S turističnim proizvodom Gor pa doj po Püjcovon varaše, smo
lokalno turistično ponudbo Puconec oblikovali v aktivno
preživljanje prostega časa za posameznika, kakor tudi za
skupino. Razkrivanje skritih kotičkov Puconcev ter legende
31. 7. 2019
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o Puconcih obiskovalca nagradi z unikatnim turističnim
spominkom, ki odraža identiteto domačinov Puconcev.
Turistični proizvod smo predstavili na turistični tržnici,
kjer je razigranost in domišljija naših učenk privabila številne mimoidoče, da so si ogledali domiselno stojnico,
sodelovali v nagradnih igrah in seveda poizkusili tudi
odlično pripravljene dödole naše šolske kuhinje.
S predstavitvijo turističnega proizvoda na regijskem srečanju smo prejeli zlato priznanje za najboljšo predstavitev na turistični tržnici ter srebrno priznanje za sodelovanje na srečanju.
Za uspeh se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri izdelavi turistične naloge, kakor tudi tistim, ki so priskočili
na pomoč pri predstavitvi le te na turistični tržnici.
Mateja Žökš, Monika Vidmar
in Gregor Nemec, mentorji

Mednarodni tabor na OŠ Puconci
Učenje je skozi vse življenje pomembno zaradi pridobivanja novih
znanj, zaradi ohranjanja starih, s tem
pa zagotavljanja boljše kakovosti življenja, bogatenja sebe in ljudi okoli sebe. Znanje je vrednota, ki pa jo
moramo nenehno nadgrajevati.
Prav to je tudi vzrok, da OŠ Puconci
in Zveza za tehnično kulturo Slovenije
organizirata ob koncu šolskega leta
mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri,« ki je na naši šoli
tradicija že vrsto let.
Letošnjega 3-dnevnega tabora (26.
6. – 28. 6. 2019) se je udeležilo 28

učencev, ki so bili nastanjeni na OŠ
Puconci. Od tega je bilo 11 učencev
z mentoricama iz hrvaškega Draškovca, 10 učencev z učiteljicama iz madžarskega Tordasa, ostali učenci pa
iz naše šole.
Glavne vsebine letošnjega tabora so
bile poleg tradicionalnega lončarjenja pri g. Zelku v Pečarovcih, še obisk
Čebeljega gradiča v Serdici, kjer so se
udeleženci seznanili s čebelarstvom
in izdelovali sveče iz čebeljega voska,
na šoli smo izvedli tehniško in računalniško delavnico, ogled in opazovanje nočnega neba s teleskopom,
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zadnji dan pa se seznanili s šolskim
eko vrtom in zeliščarstvom. Dneve
druženja smo zapolnili še s kopanjem
v Termah Lendava.
Mladi so tako imeli možnost in mislim, da so jo tudi lepo izkoristili - tri
dni preživeti med svojimi vrstniki, se
družiti ter pridobivati nova znanja in
izkušnje na različnih področjih.
Tabor smo zaključili s kratkim kulturnim programom vseh udeležencev
tabora, s piknikom in druženjem na
Turistični kmetiji Zelko v Pečarovcih.
Franc Kous, vodja tabora
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Projekt OBJEM na OŠ Puconci
V šolskem letu 2017/2018 smo se vključili v projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki ga
vodi in koordinira ZRSŠ in bo trajal do 30. 6. 2022. V projekt smo vključeni kot razvojna šola, in sicer za področje
DVIG BRALNE PISMENOSTI IN RAZVOJ SLOVENŠČINE.
Osnovni cilj projekta je razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije oz. pristope in pedagoške prakse, ki bodo
tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu
splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju
bralne pismenosti. V lanskem šolskem letu smo oblikovali gradnike, ki so pomembni za dvig bralne pismenosti
in razvoj slovenščine, to so: poslušanje, motiviranost za
branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno
zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično branje.
V tem šolskem letu smo sestavili akcijski načrt, v katerem
smo za prioritetno področje izbrali dvig ravni bralne pismenosti pri vseh predmetih in razvoj slovenščine (gradnik: razumevanje besedila), postavili smo raziskovalno
vprašanje: Kako z različnimi pristopi izboljšati branje z
razumevanjem? Vsak učitelj pa si je izbral svoje prioritetno področje in svoje raziskovalno vprašanje (glede na
stopnjo in predmete, ki jih poučuje). Vsi učitelji so pri
načrtovanju pouka v priprave vnesli nekatere gradnike,
člani ožjega razvojnega tima pa smo pri pouku preizkušali
inovativne učne metode in oblike. Izvajali smo kolegialne
hospitacije, delovna in evalvacijska srečanja, pri čemer
nas je večkrat spremljala skrbnica, in sicer ga. Leonida
Novak, predstavnica ZRSŠ. Preizkušene pedagoške primere prenašamo na implementacijske šole preko spletne
učilnice skupnost.sio.si.
Mihaela Copot, vodja ŠRT

Cirkus Kuskus
Cirkus Kuskus ali Prav poseben rojstni dan, je naslov gledališke predstave, pri kateri sodelujejo učenci
OŠ Puconci. Predstavo so odigrali
že dvakrat, in sicer za skupino šolskih otrok, predstavili pa so se tudi
širši množici.
V odlični zasedbi učenk Tinkare Car,
Eve Miličević, Lare Harkai in Ive Sečko je predstava, v kateri ne manjka
vrednot, ki igrivo štrlijo iz komičnega
dogajanja, dosegla naša pričakova31. 7. 2019

nja. Pri oblikovanju scene, kostumov
in rekvizitov, so sodelovali številni
učenci, brez katerih si ne moremo
predstavljati našega projekta: Hana,
Blažka, Lučka, Sui, Nuša, Maja, Ana,
Megi, Ema, Ana Staša, Anja, Niko,
Milan, Špela in Tea. Vsi ti učenci so
žrtvovali kar nekaj prostega časa in se
pridno udeleževali krožkov in sobotnih delavnic. Načelo, ki je glavnica
celotne predstave, nas je vodilo tudi
pri delu: »Skupaj zmoremo!« Zgod-

ba je postavljena v zavetišče za divje
živali, kjer štirinožne prijatelje druži
prijateljstvo, sodelovanje, iskrenost,
strpnost in drugačnost. Srčni upravnik Gusti jim pomaga pozabiti grenke
spomine iz preteklosti in jim ponudi
spodobno življenje v prijaznem okolju. Zavetišče tako šaljivo poimenuje
Cirkus Kuskus, kjer so stalnica vsakdana male zmešnjave, veselje in igrivost. V navidezno mirno življenje se
prikrade prav poseben dan…
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Naši načrti za prihodnje so že zastavljeni. Cirkus Kuskus se bo jeseni
predstavil vrtčevskim otrokom, v
mislih imamo še kakšno predstavo za
druge vrtce, predstavili pa se bomo
tudi šolarjem, ki si predstave še niso
ogledali. Morda bomo kakšen hladen
popoldan še enkrat nastopili pred
domačim občinstvom in jim ogreli
srce. Torej nas čaka pestro jesensko
- kulturno dogajanje.
Razen vseh teh vrednot, ki jih v
predstavi ne manjka, pa ima naša
predstava še eno pomembno sporočilo – osveščanje otrok in nena-

zadnje tudi odraslih, da pravi cirkus
ni tisto, za kar se predstavlja. Je eno
samo mučenje in izkoriščanje živali,
ki so popolnoma nemočne, saj živijo v ujetništvu. Gledalcem bomo
nevsiljivo odgrnili tančico, da bodo
lahko kritično pogledali na dogajanje
onstran blišča cirkuških aren.
Za animacijo in veliko pomembnih
momentov predstave je skrbel učitelj Gregor Nemec, pri projektu sta
ves čas sodelovali učiteljici Marlene
Horvat in Deborah Davidovski, na
eni sobotni delavnici pa se nam je
pridružila tudi upokojena učiteljica

Marija Vratarič. Zahvalili bi se našemu
vodstvu, ki nam je omogočilo nemoteno delo in organizacijo predstave!
Hvala staršem sodelujočih in vsem, ki
ste prišli na predstavo! V jesenskem
času pa vas vse, ki si predstave še
niste ogledali, vabimo, da pridete!
Konec koncev gre za naše otroke in
njihovo požrtvovalnost. Za talente, ki
obetajo in za kulturne dogodke, ki jih
je zmeraj premalo.
Monika Vidmar in
Sonja Čarni Bertalanič,
mentorici

Plesne vizije 2019 in odprtje
Tedna ljubiteljske kulture 2019
Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Je govorica
telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe in lahko predstavlja
stil človekovega življenja. Z vsakim gibom se v človekovi
duši ustvarja zadovoljstvo.
Učenke likovno-plesnega krožka plešejo že drugo šolsko
leto. S plesnimi točkami se predstavljajo na šolskih dogodkih in lokalnih prireditvah. Da bi svoje ideje predstavile
širši množici in se tudi same seznanile z idejami in delom
drugih plesnih skupin smo se letos odločile, da se prijavimo na srečanje plesnih skupin.
29. marca 2019 smo se odpravile v Kulturno dvorano Lendava na Pomursko srečanje plesnih skupin Migam-gibalOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

nica. Plesna srečanja vzpodbujajo raziskovanje posameznih plesnih smeri in širjenje njenih mej. Tukaj je veliko
prostora za eksperimentiranje in razvijanje idej.
Pri plesu se ukvarjamo s telesom in plesne točke učenk
OŠ Puconci temeljijo na tem, da skozi telo izrazimo svoje
ideje, občutke, razumevanje in videnje sodobnega časa.
Skozi ples naše telo govori tako: »Vsak človek si želi biti
srečen. In za vsakogar je sreča čisto nekaj drugega. Je
to lepota, ki se kaže samo navzven in ni dosegljiva vsakomur? Je sreča iluzija, ki nas vleče za nos? Kaj pa, če
jo imamo ves čas pred nosom in je ne vidimo? Morda
hodimo po svetu z zaprtimi očmi, ki so prazne in brez
31. 7. 2019
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hrepenenja? Je sreča v nas samih in jo je treba deliti? Mi
jo bomo s plesom razdelili med vas. SREČA je, ko razum
pleše, srce diha in oči ljubijo. Naj ples osrečuje!«
S plesno miniaturo Utrinki sreče smo se uvrstile naprej
na Regijsko revijo mladinskih plesnih skupin, ki se je odvijala 16. maja 2019 v Gledališču Park Murska Sobota in
je hkrati bila odprtje Tedna ljubiteljske kulture. Na reviji
so nastopile plesne skupine iz Mariborske, Pomurske in
Ptujske koordinacije JSKD. Za plesno točko smo prejele
srebrno priznanje.
Teden ljubiteljske kulture (16.- 26. maj 2019) v središče
postavlja plesno dejavnost in se z dogodki pridružuje
praznovanju ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in
združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Otvoritveni dogodek je bil plesni omnibus z živo glasbo
pod naslovom Sprehajalec ptic. Častni pokrovitelj TLK
je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je bil
slavnostni govornik na nacionalnem odprtju. Pred uradnim dogodkom pa smo na ulici Štefana Kovača lahko
videli plesno točko imenovano «Flash mob“ (v njem so
plesale tudi naše učenke) v kateri je skupina učencev plesala, kasneje pa nemično obstala na mestu.
Četrtek, 16. maj, bo še dolgo ostal v našem spominu, saj
smo bile vpete v kulturno dogajanje od začetka do konca.
Na plesni reviji smo se obogatile z novimi idejami, pri
sodelovanju v flash mobu smo pod mentorstvom plesnega selektorja Igorja Sviderskega dobile novo izkušnjo
in za konec na slavnostnem dogodku bile zelo ponosne,
da je otvoritev Tedna ljubiteljske kulture potekala ravno
pri nas v Prekmurju.
Marlene Horvat in Monika Vidmar, mentorici

»Prekmurje v srcu«
Natečaj ustvarjalnosti in inovativnosti
ob 100-letnici združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom
17. avgusta 2019 bomo v Republiki Sloveniji obeležili
jubilej, 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom.
Na naši šoli smo načrtovali in izvajali različne aktivnosti
ter dejavnosti, s katerimi bomo obeležili ta pomemben
dogodek za pokrajino ob Muri in državo Slovenijo.
Učence smo ozaveščali o zgodovinskih dogodkih v preteklosti, ki so bili pomembni za obstoj in razvoj pokrajine, o razvoju jezika in kulture. S spodbujanjem pozitivnega pogleda v slovensko prihodnost želimo skozi
31. 7. 2019
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ustvarjalnost otrok omogočiti razvoj vrednot, ki krepijo
domoljubje, aktivno državljanstvo, medgeneracijsko sodelovanje in usmerjenost v trajnostni razvoj.
Zaključna prireditev natečaja - festival »Na krilih mladostne energije in ustvarjalnosti povezujemo preteklost s
sedanjostjo in stopamo v prihodnost« je bila 6. junija 2019
na ploščadi pred gradom v Murski Soboti. Tam ste si lahko
ogledali stojnico OŠ Puconci, glasbeni nastop ter filmček.
Na likovni razstavi pa ste lahko občudovali dela mladih
ustvarjalcev. Likovna dela naših učenk so bila nagrajena.
Anja Kerec: Na znanje Prekmurcon- slika simbolizira počutje ujetosti prekmurskega človeka, ki je skozi
stoleten razvoj na temelju zgodovine, ki ni bila samo
temna, dobil krila in se osvobodil verig. Ob tem ni pozabil biti ponosen Prekmurec, kar se kaže tudi skozi
rabo našega prekmurskega jezika.
Špela Marič in Tea Šiftar: Gnes je fajn, vűtro de še lepše
- Prekmurski človek je vedno bil močno povezan z vero.
Tudi z vero vase in v vse Prekmurce. Kljub tlačenju se

nikoli ni vdal in je verjel v boljši jutri. Prepričani sva, da
je bilo v Beltincih 17. avgusta lepo, verjameva pa, da bo
ob letošnjem praznovanju v istem kraju še lepše.
Monika Vidmar, mentorica

Umetnost ne pozna meja
Cilj predmeta likovna umetnost ni le razvijanje poznavanja likovne umetnosti kot del splošne kulture, marveč
razvijanje sposobnosti vizualnega opazovanja, kreativnega mišljenja, vrednotenja, sposobnost načrtovanja
ter tehnične in motorične občutljivosti.
Na različne, neobičajne, izvirne in ekspresivne načine
poskušamo na vseh likovnih področjih izraziti likovno
zamisel. To dosežemo z uporabo likovnih tehnik in materialov. Naše telo biva v realnem, materialnem svetu in
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digitalnost nas spremlja na vsakem koraku. Velikokrat
spreminja naše načine razmišljanja in obnašanja, vendar
pa ne nadomesti izkušnjo čutil. Zato ne smemo pozabiti
na rokovanje z likovnimi materiali, orodji in pripomočki,
saj je ključnega pomena za razvoj otroške osebnosti.
Likovni izdelki, ki nastajajo pri urah umetnosti, so domiselni in izpovedni v likovnem motivu in izvedeni v
likovni tehniki, ki je zanimiva in predstavlja kakovosten
izdelek. Za nastanek takšnih del je potrebno jasno in
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primerno načrtovanje likovnih nalog, učinkovitih likovnih tehnik in motivov. In samo takšna likovna dela so
lahko konkurenčna v domačem okolju in izven meja.
V letošnjem letu smo sodelovali na treh mednarodnih
natečajih: Novi Sad, Montmartre-Bitola-Makedonija in
Nova Zagora-Bolgarija. Na vseh omenjenih natečajih
smo bili zelo uspešni, saj so dela naših učencev prejela
nagrado - diplomo za posamezno likovno delo.
• Blažka Harkai, Maša Kren, Nika Ambruž, Živa Žalik,
Tija Gjergjek, Maja Bradač, Hana Berendijaš: Mednarodna nagrada za arhitekturni izdelek, ki je bil
izbran in razstavljen v galeriji v Novem Sadu.

• Eva Miličević: Mednarodna nagrada - diploma za
likovni izdelek na 37. razstavi, Bitola v Makedoniji.
• Florijan Hodžar, Katarina Kerčmar, Petra Ouček, Paris Kozic: Mednarodna nagrada - diploma za likovni
izdelek na 21. razstavi, Nova Zogora v Bolgariji.
Inovativni pristop, znanje in izkušnje ter motiviranost
učencev je ključ do uspeha.
Vsem učencem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspehov.
Monika Vidmar, mentorica

22. april - svetovni dan zemlje
Učenci, starši, stari starši in učitelji,
smo na neformalnem srečanju 25.
4. 2019 doživeli nepozabno doživetje. V prelepem, zelenem raju
šole smo se družili v delavnicah na
šolskem vrtu, njivi, čebelnjaku, visokih gredah, čutni poti in nasploh
v čudovitem objemu matere Zemlje. Učiteljice in učitelji OŠ Puconci
smo pripravili zanimive delavnice,
kjer smo vsi sodelovali. Z veseljem
povem, da ob tem dnevu združimo
moči učitelji iz različnih projektov
in krožkov šole: Šolski ekovrtovi,
Eko šola, Zdrava šola, RaP, Shema
šolskega sadja, Čebelarski krožek,
Zeliščni krožek, Kolesarski krožek,
Prostovoljstvo, Društvo za zaščito
živali ter še veliko učiteljev s srcem
za ta dan.
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Na delavnicah so sodelovali učenci od
1. do 5. razreda s svojimi bližnjimi. Na
začetku smo s pesmijo pozdravili dan
in svoje najdražje, nato pa odhiteli na
številne delavnice z različnimi vsebinami. Delavnice, ki smo jih pripravili:
DELAVNICE 1. TRIADA:
1. ŠOLSKI EKO VRT
2. JOGA ZA OTROKE
3. ČEBELE IN ČEBELNJAK
4. PODNEBNE SPREMEMBE
5. NIKINA PRIJAZNA VAS
6. IGRAJMO SE SKUPAJ
DELAVNICE 2. TRIADA:
1. VISOKE GREDE TER
ZELIŠČNI NAMAZI IN ČAJI
2. ČUTNA POT IN ČUJEČNOST
3. PODNEBNE SPREMEMBE
4. KOLO IN JAZ

Vsi smo sodelovali tudi pri TEKU
PODNEBNE SOLIDARNOSTI in si za
ta namen pripravili štartne številke
ter srčke, na katere smo zapisali namen našega teka. Odtekli smo krog
okrog šole in v srcu bili v čutnosti z
namenom našega teka.
Spraševali smo se, kaj lahko naredimo MI, MALI, ki nam ni vseeno
za našo Zemljo? In smo zaključili.
Preprosto.
Imejmo jo radi. V mislih jo objemimo,
jo nesimo k svojemu srcu. Začutimo
povezanost med nami in našo lepo
Zemljo. Vsaj danes se ji zahvalimo za
to, da nam daje prostor za življenje,
da nas oskrbuje z vsem, kar potrebujemo; s hrano, z vodo in zrakom.
Iva Kosednar, učiteljica
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Sodelovanje čebelarskega krožka OŠ Puconci
na državnem čebelarskem tekmovanju
Letošnje 42. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev je potekalo v soboto, 25. maja 2019, v prostorih
OŠ Beltinci. Tekmovanje je potekalo na podlagi Pravilnika
o državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev,
ki je objavljen na spletni strani ČZS. Tekmovanje za vse
težavnostne stopnje je potekalo v pisni obliki iz naslednjih
tematskih sklopov: teoretično znanje s področja čebelarstva, prepoznavanje medovitih rastlin, delo s čebelami,
mikroskopiranje in prepoznavanje sortnosti medu.
Izmed skoraj 800 tekmovalcev je OŠ Puconci zastopalo
6 učencev. Štirje učenci: Maruša Kreft, Tjaša Horvat,
Aneja Krpič in Jaka Zelko (na sliki) so osvojili srebrno
priznanje. Učencem iskreno čestitamo in jim želimo
obilo uspehov še naprej.
Janja Horvat, mentorica krožka

Zapoj tudi ti!
Majski koncert je tradicionalni dogodek vokalne skupine Zarja. V akustični
dvorani Spominskega doma Štefana
Kűzmiča v Puconcih smo predstavile
delo zadnje sezone 2018/19.
Na koncertih se rade povezujemo
s pevskimi skupinami in tokrat se je
predstavil moški pevski zbor Bizeljsko.
Le ti se lahko pohvalijo s 43-letnim
delovanjem in še naprej uspešno
predstavljajo svoj kraj in ljudi v njem.
Od leta 2013 je zbor prevzel profesor
Niko Ogorevc iz Brežic, ki je tudi pedagog na glasbeni šoli Brežice.
Prijetno glasbeno-kulturno obarvan
večer pa je bil tudi ravno prav zabaven in duhovit. Spremljal ga je vezni
tekst članice Mirjane Budja, ki kljub
temu, da je v tujini, aktivno spremlja
naša dogajanja.
Letos smo se posvetile starim »evergreenom«: Fala, Yesterday. Modra
reka, Nella fantasia, Mlade oči, Ne čakaj na maj, Ti si moja ljubezen in Dan
ljubezni. Prava protiutež je bil moški
zbor z izborom narodnih pesmi: Šta-

jerski Fantič, Oj preljuba vinska trta,
Planinska, Pesem o Martinu Kebru,
Zvečer in Bizeljski Patroni.
Tako smo skupaj naredili najlepši korak v poletje 2019.
Hvala zvesti publiki, spodbudnim
besedam g. Branka Drvariča, občini

Puconci, OŠ Puconci, KTD Moščanci, ki nas je vzelo pod svojo perut in
vsem, ki nas podpirate.
Vesele bi bile kakšne nove članice,
da nas pomladi.

Jožica Barbarič

Ženska vokalna skupina Zarja in Moški pevski zbor Bizeljsko. Foto: Tanja Horvat
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Zapojmo v Dolini
V prečudovitem mesecu maju je v Dolini zadonela ljudska pesem. Pesem, ki je spremljala rodove pred nami
ob različnih dogodkih. Naznanjala je srečo, radost in
ljubezen ter prav tako tolažila dušo, ko so nastopili trenutki žalosti in brezupa.
Na 9. tradicionalnem srečanju ljudskih pevcev in godcev
smo se zbrali številni ljubitelji ljudske glasbe, tako tisti,
ki jo prepevamo kot tisti, ki jo ohranjajo živo s poslušanjem.
Pevci in izvajalci ljudske glasbe ohranjamo to glasbo
živo s tem, ko ne dovolimo, da bi zven davnine, zven,
ki so nam ga predali naši predniki, zamrl. Dokler bo le
eno voljno grlo prepevanja tovrstnih napevov, bo duh
naših prednikov živ med nami.
Duh davnine je zaživel, ko smo združili svoje glasove in
talent za glasbo:

- Pevke „Žlahtna kaplica“ iz Doline,
- Ljudske pevke „Vrtnica“ iz Beznovec,
- Püconski duo s spremljavo,
- Pevci TKŠD Pečarovci,
- Donko Olga in Anton iz Gornje Bistrice,
- Mešani pevski zbor Černelavci,
- Gomilički degaši.
Preostanek večera je popestril naš harmonikar Gašper,
ki je s svojim entuziazmom ter ljubeznijo do tovrstne
glasbe pritegnil še preostale ljudske »muzikaše,« ki so
raztegnili svoje mehove ter zabrenkali na strune ljudskih
glasbil in napolnili dvorano z glasbo in petjem, da je
lahen napev še zdaj moč slišati, če le prisluhnete tišini
jutra.
Cvetka Kovač

Davle se na znanje,
da smo imeli v Moščancih, 1. junija 2019 ob 20. uri pri gasilskem domu, 22. prireditev Peli in plesali so jih mati moja.
Posvečena je bila 100. obletnici priključitve Prekmurja k
matični deželi, njen naslov pa je bil JOŽEK PRIDE DOMOV.
Ja, velka vojna se je končala. Jožek pride domov. S
fronte de prišo! Prišo je in bil priča velikim dogodkom
leta 1919, ki so za nas Prekmurce življenjskega pomena.
Nekaj zgodovinskih podatkov Vitomirja Vratariča na
prireditvi, morda v nekoliko šaljivem tonu, pa vendarle
dovolj razumljivo, da ne bomo pozabili tistih prelomnih dnevov, ko so se pomembni možje z vsem svojim
znanjem in sposobnostmi postavili za celovitost prek31. 7. 2019

murske pokrajine in njeno pripadnost k Sloveniji. Imeli
smo tudi Mursko republiko. Bila je le 6 dni, od 29. maja
1919, je dejal Vito in poudaril, da si lahko čestitamo, ker
je naša in edinstvena. Balkon na Hotelu Dobraj (Zvezda) še dandanes ohranja svojo veličastno podobo sredi
Murske Sobote ter spominja in opominja.
Da, imeli smo republiko in zakaj je ne bi častili, saj je
povezovala celotni prekmurski živelj tudi do Monoštra,
kar nam Trianonska pogodba ni zagotovila.
Da pa je bilo vzdušje prekmurskih rojakov še bolj veličastno, jih je vzpodbujal tudi Jožef Klekl, ki je 17. avgusta
1919 zapisal in objavil vzpodbudne misli v Novinah:
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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„Dragi rojaki!
Deca lüblene slovenske matere, slavne Slovenije, štera
prebritke skuzé more točiti... Poslüšajte jo, potrta srca,
poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evangeličanci,
bogati i soromaki. vsi ste njéni, nad vse vas razprestera
svoje materne peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato
ka ste vsi Slovenci. To ste!... To veselo vest, glas preradosten tvojega rešenja ti naznanila tvoja slovenska mati,
mati Slovenija. Prek je zeroletno robstvo, konec jemle ...
Vesele se, dobro slovensko lüdstvo, vütra tvoje slobode
odbila, vernost je plačo dobila!“
Za veselo razpoloženje ob vodenju prireditve Vitomirja
Vratariča so poskrbele kulturne skupine mažoretk Bakovci, Prekmurska godba Bakovci, folklorne in pevske
skupine. V program smo poskušali vnesti nekaj svežine
in novosti. Prireditev smo želeli približati vsem generacijam, zato tudi različne zvrsti programa. Toda o uspehu
te ideje bi lahko na dolgo razpravljali. Postavlja se nam
že običajno vprašanje, so kulturne prireditve le za starejše generacije, pa čeprav jih ustvarjajo in oblikujejo
mladi?
Mažoretke z godbo za začetek, instrumentalna glasba,
zborovsko petje in folklorni nastop ter ljudsko petje.
Ni bil slučaj, da smo v goste povabili Mladinsko folklorno skupino iz Mengša, z željo, da predstavimo nekoga
iz osrednjega dela Slovenije, kamor smo z letom 1919
spadali tudi Prekmurci in FS Marki Beltinci, kjer se je
na shodu 17. 8. 1919 zbralo okoli 5000 udeležencev,
ki so izrazili željo po priključitvi Prekmurja k ostalemu
slovenskemu ozemlju.
Smo Prekmurci tudi v današnjem času sposobni biti priča pomembnemu dogodku v takem številu? Odgovor
prepuščam vam, dragi bralci.
Vem pa to, da smo s programom želeli tudi simbolno
predstaviti našo slovensko identiteto, celovitost območja in dvigniti domovinsko pripadnost na nekoliko
višjo stopnjo. In ta pripadnost se lahko izraža na več
različnih načinov. Morda tudi s tem, da pridemo na
mesto dogajanja in počastimo pomemben zgodovinski
dogodek. Ali pa morda s tem, da s svojo prisotnostjo
izrazimo hvaležnost vsem tistim, ki s pesmijo, plesom,
instrumentalno glasbo, poudarjajo pripadnost domovini. Verjetno si vsi, ki ure in ure prostega časa porabijo
za učenje, vajo, da lahko primerno predstavijo del naše
slovenske kulturne dediščine, ki se izraža v različnih oblikah in žanrih, zaslužijo uro ali dve pozornosti in glasno
ploskanje, kar je pravzaprav vse, kar si želijo in pričakujejo. In to še posebej ob pomembnih programskih
vsebinah, kot je priključitev Prekmurja k matični deželi.
Nastop folklorne skupine, pevk ljudskih pesmi Irmice,
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

Veselo naznanilo: Jožek prihaja domov. Foto: Tanja Horvat

Folklorista iz Mengša. Foto: Tanja Horvat

ženska vokalne skupine Zarja, KTD Moščanci, je dodal
k programu gostujočih skupin utrip domačnosti, prekmurskega melosa, ki pa ni vedno melanholičen. Goričko
hribovje daje ljudski pesmi in plesu tudi kanček razgibanosti, veselja, še posebej ob gromkem koraku v odrskih
postavitvah goričkih plesov.
Žalovati, da niste bili poleg, nima smisla. V koledar
aktivnosti v naslednjem letu si zapišite 6. junij 2020,
ko bomo v Moščancih spet zapeli, zaplesali in odstrli
tančico zanimivih in pomembnih dogodkov iz
preteklosti.
Marta Horvat
31. 7. 2019
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V Beznovcih se je pelo, igralo in plesalo
V naši vasi je že tradicionalno vsako prvo nedeljo v juniju prireditev
»Pesem naj druži ljudi.« Prireditev
je iz leta v leto bolj obiskana. Organizatorji vedno znova poskrbimo, da
vsak obiskovalec lahko doživi nekaj
zanimivega in prijetnega.
Na odru se razen naših stalnih nastopajočih vedno predstavijo še
kakšne nove skupine pevcev, godcev in plesalcev. Letošnja prireditev
pa je bila še posebej zanimiva, saj
je bila povezana z obeležitvijo 100.
obletnice priključitve Prekmurja k
matični državi. Program sta na hu-

morističen način povezovala naša
mlajša člana Blaž in Filip.
Nastopajoče skupine, ki smo jih letos gostili, so bile: Ljudske pevke iz
Turnišča, prvič na našem odru tudi
Ljudske pevke iz Svete Ane v Slovenskih Goricah, družina Zapoje iz Kapele, Svetaničevi iz Vadarec, Ljudski
godci Marija Snežna, folklorna skupina iz Rogašovec in domače pevke
Vrtnice, brez katerih pa si naše prireditve več ne moremo predstavljati.
Na koncu pa je na harmoniko zaigral
še vaščan Nejc, tako da je bila prireditev res pestra in dobro izpeljana.

Po nastopu je sledila še zabava z
skupino »Mladi gamsi,« kateri so se
med nami odlično počutili. Bili so
prvič in zelo zadovoljni odšli z željo,
da jih še kdaj povabimo med nas,
saj pravijo, da smo Prekmurci dobri in veseli ljudje. Vse je šlo kot po
maslu, še vreme je bilo na naši strani, zato se je prireditev v prijetnem
vzdušju zavlekla kar dolgo v noč.
Organizatorji smo zadovoljni, zato
nam ni žal truda in nešteto prostovoljnih ur, katere vlagamo v organizacijo tako zahtevnih prireditev.
Gizela Bagola

Čajanka pod lipo v Vadarcih
V Vadarcih se je pod vaško lipo na sončno junijsko nedeljo zbralo lepo število obiskovalcev. Potekala je namreč že
tradicionalna prireditev KTD Lipa Vadarci, Čajanka pod lipo.
S prireditvijo Čajanka pod lipo želimo ohraniti star običaj, ko
so se ljudje po vaseh družili pod vaškimi lipami in prepevali.
Tudi tokrat ni manjkalo dobre glasbe, zapeli so: Družina
zapoje iz Vadarec, Ljudske pevke Vrtnica iz Beznovec,
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Gomilički Degaši, ženska vokalna skupina Zarja, Oldtimer Eco band Štrigova in mladi upi Lipa Vadarci.
Seveda pa ni šlo brez domačega lipovega čaja, ki so ga
obiskovalci poskusili ob prihodu, posladkali pa smo se
lahko z domačim pecivom, za katerega so poskrbele
naše pridne vaščanke.
Mihaela Žilavec
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13. Festival skečev Prefrigani zgrebaš
Zgrebaši smo združili moči ter se vestno lotili organizacije 13. Festivala skečev »Prefrigani Zgrebaš.« Tako
je svoje igralske sposobnosti in gledališko nadarjenost
lahko 14. in 15. junija na Zgrebaševem odru pokazal
vsak, ki se je prijavil na razpis. V letošnjem letu so prijave deževale kar iz treh držav, gostili smo gledališčnike
iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Festivalskemu dogajanju pa smo pridružili še predstavitev dela domačega lončarja Zelka in pletarja izdelkov iz šibja Jožefa
Severja. Kot uvod v letošnje festivalsko dogajanje smo
gostili folklorno skupino KTD iz Moščanec, ki so nas s
svojim spletom plesov popeljali v čas, ko je živel in delal
naš Zgrebaš – lanenar.
Na gledaliških deskah pa so se zvrstile gledališke skupine: Veseli pajdaši iz Porabja, Močnikovi iz Rogašovec, Mokoš – Bakovci, Veseli Vandrovci iz Lipe, KUD
Franjo Sornik iz Smolnika pri Rušah, gledališka skupina zavetišča za brezdomne osebe iz Murske Sobote, Nemaki iz Sela, KUD iz Križevec pri Ljutomeru,
KD MIM, igralci Društva gluhih in naglušnih iz Murske
Sobote, DUO Fodor iz Porabja, KUD Kaštel Pribislavec – Hrvaška, dve gledališki skupini gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera in seveda domači Zgrebaši.
Za strokovno plat in oceno pa je letos bil odgovoren
gospod Rajko Stupar, gledališki in filmski igralec ter
režiser. Oba večera je budno opazoval in ocenjeval
posamezne nastope in igralce, drugi večer festivala pa
razglasil zmagovalca obeh festivalskih dni. Zmagovalna predstava po oceni gospoda Rajka Stuparja je bila
predstava Kulturnega društva MIM »LIFT«, priznanje za
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najboljšo moško vlogo si je prislužil Franjo Oreški iz
KUD-a Pribislavec iz Hrvaške, najboljša ženska vloga
pa je bila dodeljena domačinki, dolgoletni in vestni članici gledališke skupine Zgrebaši Meliti Žižek. Najboljšo
moško stransko vlogo je predstavil Aleš Balažic iz
KD Lipa, najboljšo žensko stransko vlogo pa Maja
Cigut iz Selanskih Nemakov. Najboljša mlada igralka
pa je bila Žanin Tobias iz KUD Križevci pri Ljutomeru.
Nagrado za najboljše besedilo pa je dobil Ladislav
Kovač iz Števanovcev na Madžarskem. Publika pa
je prvi večer za najboljšo predstavo izbrala igro
KUD-a iz Križavec pri Ljutomeru, le ta se je pomerila tudi v drugem večeru festivala. Kot najboljša
predstava po mnenju publike na 13. Festivalu skečev Prefrigani zgrebaš pa si je prislužila predstava
»Ljubezenska zaobljuba« domačih gledališčnikov.
V imenu Turistično kulturno športnega društva Pečarovci vsem nagrajencem čestitamo, vsem sodelujočim pa se najlepše zahvaljujemo, da ste bili del
našega festivala. Draga naša zvesta publika, brez
vas festivala tako ali tako ne bi bilo, hvala vam. Še
posebej pa se moramo zahvaliti vsem donatorjem,
ki so nam s svojo pomočjo omogočili izvedbo festivala. Vsem ostalim pa Zgrebaši sporočamo, da si
prihodnje leto rezervirate termin in pridete pogledat
dogajanje 14. Festivala skečev »PREFRIGANI ZGREBAŠ« v Pečarovce.
Danica Kardoš, vodja LGS Zgrebaši
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Velikonočni pohod
v Moščancih
Velika noč je eden največjih cerkvenih praznikov.
Ljudje ob veselju in sreči navadno dodamo še veliko
hrane in pijače. Velikonočni ponedeljek je torej dan, ko
bi naj nekaj tega odvečnega porabili – in prav temu
v celoti ustreza eden najstarejših in najmnožičnejših
pohodov v naši občini, to je pohod v Moščancih na
velikonočni ponedeljek.
Če imajo vmes prste višje sile, tega ne vem, a v Moščancih je vsako leto, tako tudi letos, lepo vreme. Pohoda,
vpisanega v Izkaznico pohodov občine Puconci in Izkaznico pohodov po Goričkem, se nas je udeležilo čez
sto.
Trasa je bilo lepo izbrana, pot po utrjenih poteh med
njivami in po gozdovih, zelo malo po asfaltu.
S hrano se ni pretiravalo, pijače je bilo dovolj. Vsekakor
pa smo bili pohodniki veseli vsaj še treh stvari: posebnega programa za otroke, najnižje pristojbine (prispevka)
pohodnikov za stroške ter zelo primerne (lahke) enolončnice na koncu.
Naj se vse zapisano ponovi še naslednja leta – s ščepcem dodatkov, ki ga tako ali tako vsakemu pohodu dodate v KTD Moščanci.
Jožef Rituper

Pohod po Pečarovcih
Skoraj desetletje in pol so zadnjo soboto v aprilu mnogi
prihajali na športno-rekreativno druženje v Pečarovce
na Pečarovski tek in pohod.
Letos smo po mnogih letih opravili le pohod in to na
predvečer prvega maja.
Vse je ostalo enako – del poti smo opravili po Pečarovcih, nekaj po obronkih, po Šalamencih, Vaneči,
Moščancih in preko Gorenščeka že na pol v temi nazaj
do vaško-gasilskega doma. Na poti smo se ustavili pri
Sebeščanu, si v stari šoli pogledali razstavo in se okrepčali.
Ta pohod, vpisan v Pohodno izkaznico občine Puconci
in Pohodov po Goričkem, si bomo med drugim zapomnili tudi po slabem vremenu.
Po dobrotah z žara so se nekateri šli domov »sušit,«
ostali pa smo ostali na prvomajski prireditvi.
Štefan Kutoša
Pohodniki pred staro šolo
31. 7. 2019
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Prvi maj v Pečarovcih
Turistično kulturno športno društvo Pečarovci je tudi
letos pripravilo tradicionalno prireditev ob prazniku dela
in obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Na dan
prireditve smo v popoldanskem času izvedli Pohod po
Pečarovcih, na katerem se je kljub slabemu vremenu
zbralo precej pohodnikov. Na prireditvi so nastopili
pevci TKŠD s himno in z ljudskimi pesmimi. Voditeljica
je spregovorila o pomenu dela za človeka in o izzivih,
povezanih z delom v sodobni družbi. Ob prazniku dela
smo drug drugemu zaželeli, da bi nas delo, ki ga opravljamo, osrečevalo, da bi bilo naše delo pravično plačano, naš poklic pa cenjen in da bi bili zdravi, saj nam
le fizično in psihično zdravje omogočata nemoteno
opravljanje dela. O prazniku dela sta spregovorila tudi
predsednik društva, Jožef Rituper, ki je pozdravil zbrane ter župan Občine Puconci, Ludvik Novak, ki se na
naše vabilo na prireditev vsako leto z veseljem odzove.
Tudi letos smo ob vaško-gasilskem domu na predvečer
praznika postavili mlaj kot simbol svobode in delavskih
pravic, ki še danes krasi vaško središče. V okviru prireditve smo prižgali velik kres in pripravili čudovit ognjemet.
Zabava se je ob dobri glasbi nadaljevala pozno v noč.
Monika Lončar

Na zdravje, 1. maj!

Ognjemet

Na Vaneči Pohod ob Dnevu mladosti
Kot pove že sam naslov, je pohod potekal ob Dnevu
mladosti, to je 25. 5. 2019, na Vaneči. V Športnem Centru na Vaneči se nas je zbralo okrog 35 pohodnikov.

Naš vodič Dušan je pohodnike popeljal po načrtovani
poti. Najprej smo se povzpeli na prvi večji hrib - to je
Ribnjek. Z višino 317 m nadmorske višine je tudi najvišji hrib, od koder se odpira čudovit razgled. Potem
je pohodnike že čakala prva postaja in sicer pri hruški
v Dolini. Tam so se pohodniki okrepčali in nadaljevali
pot naprej.
Druga postaja z okrepčilom pa je bil Dom Borcev na
Vaneči. Nekateri so poznali zgodovino tega kraja, tisti,
ki so bili prvič, pa je naš vodič podal podroben opis
vsega dogajanja. Tako so se odpravili še na preostanek
poti in jo tudi končali, kjer so začeli, to je na Športnem
Centru. Pot je bila dolga nekje okrog 13 km, toda to za
naše pohodnike ni predstavljalo ovire, saj že vsi imajo
veliko kilometrov za sabo.
Sledilo je še prijetno druženje in deljenje vtisov ter kontaktov z novimi udeleženci. Na koncu smo se poslovili
z željo, da se drugo leto spet dobimo.
Milena Kuhar
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Pohod Društva upokojencev Mačkovci
Junija je DU Mačkovci organiziralo drugi pohod po vaseh KS Mačkovci. Namen pohodov je, da spoznamo
vsako vas naše KS, saj člani prihajamo iz vseh vasi. Na
pohodu želimo, da tudi drugi obiskovalci spoznajo lepote goričke pokrajine. Lani, na prvem pohodu, smo
hodili po Dankovcih in okolici, letos pa po Kuštanovcih.
Pohod šteje za Pohodno izkaznico občine Puconci in
Izkaznico pohodnikov GORIČKO društvo za lepše vütro.
Pohod se je začel ob 15. uri pri športnem centru Kuštanovci in nadaljeval med polji, travniki in po obronkih

Kuštanovec. Med pohodom smo se ustavili na malici pri
gospe Zlatici Kučan, nato pa pot nadaljevali po gozdnih
poteh. Na koncu pohoda smo se vrnili nazaj na športni
center. Tam nas je čakala topla malica in mrzla pijača.
Nekaj časa smo se še družili in nato odšli vsak v svojo
smer z lepimi spomini – predvsem na to, da je bilo zelo
vroče, izbrana pot za pohvaliti, vzdušje enkratno in veliko veselja med obiskovalci.
Danica Vojovec

Pűconsko senje je bil in bo pridih časa
občanov Puconcev
Tradicionalno Pűconsko senje je povezano z vero in upanjem ljudi, da jim
bo prihajajoče leto naklonjeno.
Letošnje Püconsko senje je potekalo kot vedno v parku pred cerkvijo v
Puconcih, v senci kostanjev, ki s svojo
prijetno senco dajejo prostoru posebno vzdušje.
V Puconcih je bila v drugi polovici 18.
stoletja oblikovana prva evangeličanska cerkev na slovenskih tleh, kar je
bilo omogočeno z izdajo tolerančnega patenta Jožefa II. leta 1781. Pred
leti sta mesti Ljubljana kot Trubarjevo
mesto in Puconci prejeli naziv evropsko mesto reformacije, kar pomeni, da
sta se skupaj z drugimi izbranimi mesti
oktobra 2017 predstavljali v Württem31. 7. 2019

bergu, kjer je bila velika slovesnost ob
500. obletnici reformacije. Ta naziv
nas obvezuje, da negujemo preteklost
in jo povezujemo s sedanjostjo.
Na letošnjem tradicionalnem Püconskem senju, ki ga v parku pred
cerkvijo vsako leto organizira Kulturno-turistično društvo Puconci, smo
posebno pozornost namenili ohranjanju običajev in navad ljudi, ki so iz
ožje in širše okolice prišli v Puconce
na sejem, da so si kupili izdelke rokodelcev, nekaj pojedli in se družili.
Rokodelstvo je bilo nekdaj cenjena
in nujno potrebna dejavnost, vendar
je tudi sedaj vse večja želja po rokodelskih izdelkih.
Tudi letos smo člani KTD Puconci pod

vodstvom predsednice Vesne Maučec
kar nekaj časa pred dogodkom začeli
s pripravami in organizacijo sejma.
Na Pűconskon senji sodelujejo člani
KTD, njihovi svojci in tudi najmlajši,
ki so že del utečene ekipe, kar pa je
dobra popotnica za prihodnost.
Letos so razstavljalci na svojih stojnicah razstavljali in prodajali: kovane
izdelke, izdelke iz lesa, unikatni nakit,
medene izdelke, domači kruh …
Po pozdravnih besedah predsednice Vesne Maučec in v nadaljevanju
moderatorja Simona Glavača so se
že tradicionalno predstavili člani
društva Prpraš, ki so s svojimi starodobnimi kolesi s pomožnim motorjem obkrožili Puconce.
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36 TURIZEM-REKREACIJA
Pozneje se je moderator pridružil
tudi razstavljalcem in vsakega posebej predstavil.
Po opravljenem prosvetnem delu v
cerkvi so se nam pridružili tudi verniki. Počasi je zadišalo po sveže pripravljeni hrani. Otroci in mladi so ponujali srečke za srečelov. Letos nam
je bilo vreme izredno naklonjeno, kar
je pripomoglo k temu, da je bilo se-

nje zelo lepo obiskano, mize polne
zadovoljnih krajanov in občanov. Vse
to pa je s pesmijo povezoval glasbenik, obiskovalci so lahko uživali ob
prijetni glasbi in zaplesali.
Dogodek so pripravili člani KTD Puconci, ki so s svojim prostovoljnim
delom nesebično povezani z življenjem kraja in njegovih prebivalcev.
Vedoč, da je to tradicionalno sre-

čanje občanov, se zavezujemo, da
bomo ta dogodek še naprej negovali in povezovali tako občane
Občine Puconci kot tudi ostale občine, da ne pozabijo na srečanja, ki
nekdaj niso bila pogosta, bila pa so
neprecenljiva za druženje.
Silva Gutman, KTD Puconci

Vaške igre za pokal občine Puconci na Vaneči
Kot veleva tradicija, smo se prvo julijsko soboto tudi letos zbrali na tradicionalnih vaških igrah za pokal Občine
Puconci. KTD Vaneča je kot lanski zmagovalec organizirala letošnji dogodek. V Športnem Centru na Vaneči
se je tako zbralo enajst ekip. Tekmovanja so se tako
udeležili: TKŠD Pečarovci, TD Vrtnica Beznovci, KTD
Lipa Vadarci, Moščanci, Šalamenci, KTD Puconci, ŠD
Breza Brezovci, PGD Gorica, TD Hrast Lemerje z dvema
ekipama in Suterny & Dziwki. Ekipe so se pomerile v
šestih različnih igrah. Igre so bile sestavljene na šaljiv
in zabaven način. Prenos vode čez ovire, met mokre
gobe, igre z žogo in drugimi rekviziti, ki so zabavale tako
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tekmovalce kot navijače in obiskovalce.
Za dogajanje izven poligona, kjer so si tudi tekmovalci
lahko malo oddahnili, smo poskrbeli za navijače in obiskovalce. Zabavala jih je skupina Mrak, za otroke smo
postavili napihljiva igrala, za pijačo in jedačo tekmovalcev pa so poskrbeli naši člani.
Na letošnjih vaških igrah so prvo mesto zasedli KTD Lipa
Vadarci, drugo mesto TKŠD Pečarovci in tretje mesto
TD Vrtnica Beznovci.
Vsem ekipam iskrene čestitke in srečno v Vadarcih
2020.
Milena Kuhar, KTD Vaneča
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Delovanje športne sekcije DU Bodonci –
Brezovci - Zenkovci
V sklopu društva delujejo štiri panoge športa, v katere
so vključeni naši upokojenci. To so: ribolov, balinanje,
pikado in kegljanje s kroglo na vrvici. Udeleževali smo
se vseh razpisanih pokrajinskih tekmovanj, posebej smo
ponosni, da je zaživela liga v kegljanju s kroglo na vrvici,
kjer sodelujeta naša moška in ženska ekipa.
V pikadu je ženska ekipa v Kobilju na pokrajinskem tekmovanju zasedla 1. mesto med 10 ekipami in si zagotovila pravico do sodelovanja na državnem prvenstvu
v Cirkovcah. To so tekmovalke: Jožica Bertalanič, Frida
Vöröš, Dragica Rogan, Vijola Bertalanič, Danica Kovačik.
V isti panogi so moški v Moravskih Toplicah zasedli 3.
mesto. Tekmovali so: Jože Horvat, Karel Kocen, Franc
Kovačik, Karel Car in Muhamed Avdičavšević.
Na pokrajinskem tekmovanju v ribolovu, organizator
DU Radenci, je ekipa ribičev zasedla 1. mesto med 7
ekipami in si tako zagotovila vstopnico za državno prvenstvo v Celju.
Tekmovalci: Ludvik Kuzma, Franc Lukač, Gusti Passero,
Janez Poll.
Na pokrajinskem tekmovanju v kegljanju s kroglo na
vrvici v Puconcih je ženska ekipa zasedla 1. mesto med
13 ekipami. Zagotovile so si pravico do nastopa na državnih igrah v Dupleku. Tekmovale so: Marta Kuzmič,
Frida Vöröš, Cvetka Čerpnjak, Sabina Horvat in Jožica
Bertalanič.
Jožica Bertalanič je postala pokrajinska prvakinja za leto
2019 v omenjeni panogi.

Na istem tekmovanju je moška ekipa zasedla 4. mesto.
Jože Horvat - član ekipe, pa je postal pokrajinski prvak
za leto 2019.
Na našem novem igrišču za balinanje, na katerega smo
ponosni in se hkrati zahvaljujemo vsem, ki so ga pomagali »zgraditi,« smo letos maja pripravili pokrajinsko
tekmovanje v balinanju za ženske. Poskrbeli smo, da so
se vsi nastopajoči dobro počutili pri nas.
Skozi sezono se udeležujemo turnirjev in občinskih
tekmovanj v Pomurju in tudi širše, kamor nas povabijo društva upokojencev. Tako krepimo prijateljstva,
skrbimo za telesno aktivnost, pa tudi ponosni smo, če
dosežemo dobre rezultate.
Milan Gujtman, športni referent

Pomurska liga upokojencev v kegljanju
s kroglo na vrvici
Tekmovanja v ligi potekajo drugo leto. Sodelovalo je 8
moških in 8 ženskih ekip društev upokojencev iz Pomurja.
Dobivali smo se 1 krat tedensko jeseni in spomladi po
krožnem sistemu. Taka oblika tekmovanja je pri članih priljubljena. Pokazala se je možnost, da se lahko
pridružita še dve ekipi. Iz Občine Puconci sodelujejo tri DU: Puconci, Bodonci – Brezovci - Zenkovci in
Mačkovci.
Doseženi rezultati so zelo dobri, kar kaže na to, da so
tekmovalci motivirani za igranje.
31. 7. 2019

Rezultati: ženske:
DU Bodonci – Brezovci - Zenkovci , 1. mesto
DU Puconci, 3. mesto
DU Mačkovci, 6. mesto
moški:
DU Mačkovci, 2. mesto
DU Bodonci – Brezovci - Zenkovci, 3. mesto
DU Puconci, 5. mesto
Tudi z uspehi posameznikov smo lahko zadovoljni, saj je
Jože Horvat iz DU Bodonci s 1513 podrtimi keglji osvojil
1. mesto.
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2. mesto je osvojil Franc Rituper iz DU Mačkovci s 1466
podrtimi keglji.
Med tekmovalkami izstopa Sabina Horvat iz DU Bodonci, ki si je s 1438 podrtimi keglji priigrala 1. mesto.
3. mesto pa je zasedla Jožica Bertalanič iz DU Bodonci
s 1397 podrtimi keglji.

V času tekmovanja so rezultati objavljeni na radiu Murski
val, da je tudi širša javnost seznanjena z našim upokojenskim športom.
Zahvaljujemo se tudi ŠZ Občine Puconci, posebej g.
Jožetu Farteku, ki nam priskrbi pokale in medalje.
Milan Gujtman

Liga kegljanja s kroglo na vrvici 2018/19
TABELA: 14. kolo - MOŠKI
EKIPA

KOLO

Z

N

P

TOČKE

POD.KEGLJI

RAZ.

M. SOBOTA

14

11

0

3

22

7103-6653

+450

MAČKOVCI

14

10

0

4

20

7020-6720

+300

BODONCI Z/B

14

10

0

4

20

6776-6673

+103

M. TOPLICE

14

7

0

7

14

6947-6850

+97

PUCONCI

14

7

0

7

14

6637-6573

+64

KOBILJE

14

7

0

7

14

6333-6400

-67

ČRENŠOVCI

14

3

0

11

6

6471-6801

-330

BELTINCI

14

1

0

13

2

6350-6947

-597

KOLO

Z

N

P

TOČKE

POD.KEGLJI

RAZ.

BODONCI Z/B

14

13

0

1

26

6999-6432

+567

KOBILJE

14

10

0

4

20

6734-6363

+371

PUCONCI

14

9

0

5

18

6586-6381

+205

M. SOBOTA

14

9

0

5

18

6805-6609

+196

ČRENŠOVCI

14

7

0

7

14

6578-6568

+10

MAČKOVCI

14

5-1

0

9

8

6466-6657

-191

M. TOPLICE

14

3

0

11

6

6366-6703

-337

BELTINCI

14

0

0

14

0

5904-6692

-788

TABELA: 14. kolo - ŽENSKE
EKIPA

Milan Horvat
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Otvoritev kegljišča in regijsko tekmovanje v
kegljanju
Društvo upokojencev Puconci je že
vrsto let aktivno na področju športa.
V društvu delujejo kegljaška, telovadna, kolesarska in pikado sekcija. V
zadnjih letih se je povečalo zanimanje za kegljanje s kroglo na vrvici.
Naše društvo je ob pomoči Krajevne skupnosti Puconci in njenega
predsednika Štefana Sočiča našo
veliko željo uresničilo in pridobilo
dve kegljišči v zaprtem večnamenskem objektu, ki ga po potrebi lahko tudi odpiramo. Pogoji za trening
so zelo dobri, naše veselje ob tem
pa neizmerno. Redno treniramo in
imamo tako žensko kot tudi moško
ekipo, ki štejeta po 9 članov.
Letos nam je bilo zaupano Regijsko
tekmovanje v kegljanju s kroglo na
vrvici ZA ŽENSKE. Prva ekipa na regijskem tekmovanju pridobi udeležbo na državnem prvenstvu v kegljanju s kroglo na vrvici, ki bo letos v
Dupleku. Organizacija tekmovanja je
bila dokaj zahtevna, zato se ob tej
priložnosti zahvaljujemo športnemu
referentu DU BBZ Milanu Gujtmanu,
ki nam je pomagal z nasveti v času
priprav na samo tekmovanje.
Tekmovanje in otvoritev kegljišča
smo izpeljali istočasno, in sicer 30.
5. 2019. Pričeli smo ob 9.00 uri in
po nagovoru predsednice DU Puconci Cecilije Hadler in predsednika KS Puconci Štefana Sočiča, sta
le ta skupaj z športnim referentom
Marjanom Fridrichom prerezala trak
in tako predala kegljišče svojemu namenu. Prve mete na novem kegljišču
je izvedel predsednik KS Puconci.
Na regijsko tekmovanje je bilo prijavljenih 13 ekip, tudi ekipa DU Puconci. Skupaj je bilo 100 udeležencev.
Vreme nam ni bilo preveč naklonjeno, tako da je tekmovanje potekalo v
zaprtem prostoru, nam rešilo težave
31. 7. 2019

z vremenom in potrdilo, da je kegljišče res dobro pripravljeno.
Tekmovanje je potekalo v dveh delih, prvi del na eni strezi, drugi del na
drugi stezi. Prvo mesto je zasedla
ekipa Brezovci-Bodonci- Zenkovci,
drugo mesto ekipa Kobilja in tretje
mesto ekipa DU Puconci. Med posameznicami je bila najboljša Jožica
Bertalanič iz DU Brezovci- Bodonci-Zenkovci. Zmagovalcem tekmovanja želimo veliko uspeha tudi na
državnem prvenstvu. Kot v našem

društvu poudarjamo, je pomembno
sodelovanje, druženje, prijateljstvo,
tudi tekmovanje, saj so dobri rezultati lepa spodbuda in motivacija za
naprej.
Ponosni pa smo tudi na naše uspehe, kajti že nekaj časa posegamo le
po prvih treh mestih, kar kaže na
dobro pripravljenost in pozitivno
vzdušje v ekipi.
					
		
Silva Gutman
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Turnir v kegljanju
DU Mačkovci
Člani DU Mačkovci smo organizirali 1. meddruštveni
turnir v kegljanju s kroglo na vrvici za prehodni pokal KS
Mačkovci. Sodelovalo je 9 moških ekip in 8 ženskih ekip
in sicer: DU Moravske Toplice, DU Puconci I. in II. ekipa,
DU Murska Sobota, DU Kobilje, DU Beltinci, DU Bodonci
- Brezovci - Zenkovci, DU Črenšovci in DU Mačkovci.
Tekmovanje je potekalo na igrišču pri Športnem centru
v Kuštanovcih, v soboto 6. junija.
REZULTATI:
Ekipno:
DU Mačkovci 872 podrtih kegljev - 1. mesto,
DU M. Toplice 819 podrtih kegljev - 6. mesto,
DU Puconci I. ekipa 844 podrtih kegljev - 4. mesto,
ekipa II. 839 podrtih kegljev - 5. mesto,
DU Murska Sobota 869 podrtih kegljev - 2. mesto,
DU Beltinci 807 podrtih kegljev - 7. mesto,
DU Bodonci-Brezovci-Zenkovci 865 podrtih kegljev 3. mesto,
DU Črenšovci 783 podrtih kegljev – 8. mesto.

Ženske:
1. mesto DU Murska Sobota - 439 podrtih kegljev,
2. mesto DU Puconci I. - 435 podrtih kegljev,
3. mesto Bodonci-Brezovci-Zenkovci - 423 podrtih
kegljev.
Moški:
1. mestu DU Mačkovci - 472 podrtih kegljev,
2. mesto - DU Bodonci - Brezovci - Zenkovci,
442 podrtih kegljev
3. mesto - DU Puconci II ekipa - 430 podrtih kegljev.
Najboljše posameznice: Cvetka Čerpnjak 122 podrtih
kegljev (DU Bodonci - Brezovci -Zenkovci); Irena Grah
121 (DU Murska Sobota); Anica Pinter 118 (DU Murska
Sobota); Silva Gutman 114 (DU Puconci) in Olga Zavec
114 podrtih kegljev (DU Mačkovci).
Najboljši posamezniki: Gustav Fartelj 125 podrtih kegljev (DU Puconci II ekipa); Franc Rituper 121 podrtih kegljev, Izidor Car 119 podrtih kegljev, Janez Gjergjek 119
podrtih kegljev (vsi DU Mačkovci); Milan Gutman 118
podrtih kegljev (DU Bodonci – Brezovci - Zenkovci).
Bilo je tekmovalno, napeto, pa tudi zabavno. Druženje
je tako najpomembnejši del takšnih tekmovanj. Smo že
v pripravi na turnir naslednje leto.
Irena Horvat

Prvaki Puževci, Sebeborci in Pečarovci
Končani sta tekmovanji v Ligi A in B OZ KMN Puconci in turnir za pokalnega prvaka.
V prvenstvu Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN)
Puconci so v ligi A po 22-ih krogih
slavili Puževci z 59 točkami, drugi
so bili Košarovci (50), tretji pa Pečarovci (45). Četrti so Strukovci (39),
peti Predanovci (31), šesta je Vane-

ča (28), sedma Dolina - Roma (27),
osmi Vidonci (26), deveti Izvir iz Gorice (25) in deseta Breza (24). Iz lige
so izpadli Vadarci (15) in Šalamenci
(7). Najboljši strelec te lige je bil Zlatko Zelko (Vadarci) s 30 zadetki. Sledita Aleš Ajlec (Predanovci) s 26 in
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Grega Andrejč (Košarovci) z 20 goli.
V ligi B so po 26-ih krogih zmagali
Sebeborci z 59 točkami, le s točko
manj (58) so se na drugo mesto uvrstili Moščanci. Obe ekipi napredujeta
v ligo A. Tretja v ligi B je bila Prosečka
vas z 52 točkami. Četrti so Pozna31. 7. 2019
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novci (49), peti Dankovci (44), šesti
Radovci (43), sedmi Bodonci (40),
osmi Kuštanovci (37), devete so Legende iz Lemerja (36), deseti Otovci
(31), enajsto Lemerje (29), dvanajsti
Skakovci (24), trinajsti Beznovci (14)
in štirinajsti Kovačevci (9). Najboljši strelec te lige je bil Rok Miholič
(Kuštanovci) s 45 goli. Sledita Goran
Sever (Poznanovci) z 38 in Jan Matis
(Sebeborci) s 34 zadetki.

Dvodnevni turnir v malem nogometu za naslov pokalnega zmagovalca
puconske zveze klubov malega nogometa pa je potekal v Strukovcih.
Med 26-imi ekipami so zmagali Pečarovci, drugi so bili Košarovci, tretji
Bodonci, četrta pa Breza iz Brezovec.
Pečarovci so v finalu premagali Košarovce s 3:0, v tekmi za tretje mesto pa
so Bodonci ugnali Brezo z 2:1. V polfinalu so bili Pečarovci boljši od Bodo-

nec s 4:0, Košarovci pa od Breze s 3:1.
Pečarovci so na svoji poti do naslova
premagali še Sebeborce s 3:1, Šalamence z 2:0 in Otovce s 4:0, Košarovci pa so na svoji poti do finala
ugnali še Izvir z 2:1 in Puževce s 3:2
po izvajanju kazenskih strelov.

OZ KMN Puconci

Občinska zveza KMN Puconci Končna tabela sezone 2018/2019
Skupina »A«
Mesto Moštvo

Št. tekem

Z

N

P

Goli

Št. točk

1

Puževci

22

19

2

1

89 -27

59

2

Košarovci

22

16

2

4

91 - 43

50

3

Pečarovci

22

14

3

5

74 - 48

45

4

Strukovci

22

12

3

7

65 - 55

39

5

Predanovci

22

9

4

9

64 - 54

31

6

Vaneča

22

8

4

10

74 - 77

28

7

Dolina- Roma

22

7

6

9

54 - 61

27

8

Vidonci

22

8

2

12

65 - 80

26

9

Izvir

22

7

4

11

50 - 73

25

10

Breza

22

7

3

12

64 - 66

24

11

Vadarci

22

3

6

13

65 - 109

15

12

Šalamenci

22

2

1

19

40 - 102

7
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Skupina »B«
Mesto Moštvo

Št. tekem

Z

N

P

Goli

Št. točk

1

Sebeborci

26

19

2

5

134 - 65

59

2

Moščanci

26

18

4

4

96 - 41

58

3

Prosečka vas

26

16

4

6

99 - 74

52

4

Poznanovci

26

15

4

7

126 - 82

49

5

Dankovci

26

14

2

10

82 - 62

44

6

Radovci

26

13

4

9

99 - 82

43

7

Bodonci

26

13

1

12

87 - 102

40

8

Kuštanovci

26

12

1

13

89 - 84

37

9

Legende

26

11

3

12

99 - 125

36

10

Otovci

26

8

7

11

88 - 66

31

11

Lemerje

26

8

5

13

76 - 89

29

12

Skakovci

26

7

3

16

66 - 110

24

13

Beznovci

26

4

2

20

57 - 142

14

14

Kovačevci

26

3

0

23

61 - 135

9

Hokejski tabor v Predanovcih
Prvi teden počitnic, od 24. do 28. 6.
2019, smo priredili teden hokeja na
travi v Predanovcih.
V Športnem klubu Triglav Predanovci
smo zelo veseli velikega obiska malih
hokejašic in hokejašev. Na taboru je
sodelovalo petnajst otrok v starosti od
6 do 12 let. Presenetil nas je precejšen
obisk deklic, kar je dobra vzpodbuda
za razvoj ženskega hokeja v Sloveniji.
Preizkušali smo hokejske spretnos-

ti, igrali vodne in družabne igre ter
se seveda ob tem zabavali. Vsak
dan smo se tudi dobro okrepčali, za kar sta poskrbela teta Marta in
stric Đouže. Otroci so bili enotnega
mnenja, da so Martine »miške« najboljša motivacija za trening.
Alan, Mitja, Ines in Nejc so zelo dobro
skrbeli, da so se otroci zabavali in naučili veliko novega o hokeju na travi.
Ob prazniku državnosti smo priredili
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piknik in na pikniku seveda hokej ni
mogel izostati. Med seboj so se pomerili starši in otroci. Nekateri so prvič poprijeli za hokejsko palico. Bilo
je veliko dobre volje in zadovoljnih
otroških obrazov. Zadnji dan pa smo
obiskali še kopališče v M. Soboti.
Hvala vsem za vložen trud in podporo! Hvala tudi staršem in otrokom, ki
so bili zelo pridni!
Matjaž Potokar
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Otroke spodbujali v športne aktivnosti
Olimpijski komite Slovenije, Športna zveza Puconci,
Osnovna šola Puconci ter lokalni športni klubi in društva
iz Občine Puconci so na nogometnem igrišču v Puconcih pripravili Mini olimpijado za otroke med 4. in
9. letom starosti. Po besedah Jožefa Farteka, predsednika puconske športne zveze, je namen dogodka bil
spodbuditi čim več otrok k športnim aktivnostim. Okoli
200 mladih udeležencev se je pomerilo v več športih,
kot so nogomet, odbojka, namizni tenis, hokej na travi,
rokoborba in karate, potekale pa so še spretnostne igre.
Dogodek je zaznamoval tudi pravi olimpijski protokol:
dvig zastave, prisega, mimohod in prižig olimpijskega
ognja. »Največ šteje, da so zmagovalci bili vsi sodelujoči
na vseh športnih aktivnostih. Prav vsak je prejel priznanje, ki jih je pripravil Olimpijski komite Slovenije. Zahvala
gre tudi Osnovni šoli Puconci ter vsem klubom in društvom, ki so sodelovali na Mini olimpijadi« je ob koncu
dogodka dejal Fartek. Da je bilo zares pestro, sta med
drugim poskrbela Jure Kuhar, rokoborec in učitelj v vlogi
nekdanjega vrhunskega športnika, za ogrevanje otrok
pred aktivnostmi pa vrhunski plesalec Dejan Zečevič.
Andrej Bedek

Športna zveza
Puconci
V četrtek 27. 6. 2019 je v večnamenski dvorani v Puconcih potekala redna letna skupščina Športne
zveze Puconci.
Na skupščini smo pregledali delovna poročila vodstva in članov ŠZ
Puconci iz leta 2018. Po pregledu vseh poročil smo
izvedli volitve članov v organe športne zveze. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Jožef Fartek.
V programu dela je načrtovana tudi prireditev 19. Kolesarski maraton, ki bo letos 29. 9. 2019 na območju
Občine Puconci.
Športna zveza Puconci dobro sodeluje z vsemi svojimi
člani, pomoči pa ne odrečemo niti ostalim društvom
oziroma organizacijam, ki se obrnejo na nas.
David Pelcl
31. 7. 2019
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PGD Lemerje – prevzem novega vozila
12. 5. 2019 je zelo pomemben datum
za vse članice in člane PGD Lemerje, kajti zgodil se je težko pričakovan
dogodek – slavnostni prevzem novega moštvenega gasilskega vozila GVM-1. Dogodka se je udeležilo
večje število prostovoljnih gasilk in
gasilcev iz različnih gasilskih društev
Občine Puconci, kakor tudi izven občine, prisotni pa so bili tudi predstavniki GZ Puconci in GZ Slovenije. Na
svečanem dogodku so govorci poudarili pomen nove pridobitve, kakor
tudi obstoj in pomembnost delovanja gasilskih društev, proslavo pa so
z glasbenima točkama popestrili naši

gasilski pionirji in Maša Kuhar.
PGD Lemerje je bilo ustanovljeno
leta 1924, prvo gasilsko vozilo je bilo
nabavljeno leta 1971, zdajšnje pa je
že četrto gasilsko vozilo, ki bo služilo
društvu. Če se ozremo nazaj, vidimo,
da smo vsi člani po svojih najboljših
močeh mnogo prispevali k temu, s
čimer se danes lahko ponašamo. Sodoben čas zahteva prilagajanje novim izzivom in od nas zahteva čedalje večjo potrebo po izpopolnjevanju
in pridobivanju novejše ter sodobnejše opreme, kar pa zahteva finančna
in materialna sredstva. Naše društvo
se ponaša s prostovoljnim delom,

Nastop pionirjev PGD Lemerje

saj marsikaj sami naredimo. V letu
2018 so vaščani Lemerja sodelovali
pri ulični maškeradi z namenom pridobivanja sredstev za nakup novega
vozila. Brez finančne podpore širše
skupnosti, drugih gasilskih društev in
donatorjev, tega nakupa ne bi mogli
izvesti, zato se vsem še enkrat zahvaljujemo. Upamo, da bomo to novo
sodobno gasilsko vozilo uporabljali
zgolj za prijetne trenutke, gasilska
srečanja ter v preventivne namene.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Andrej Rogač, tajnik PGD Lemerje
Foto: Dejan Mašič

Novo gasilsko vozilo GVM-1

Občinsko gasilsko tekmovanje,
Beznovci 16. 6. 2019
Po končanih sektorskih vajah je v
naši občini potekal še zaključek in
sicer občinsko gasilsko tekmovanje. V letošnjem letu je ta čast pripadla PGD Beznovci. Tekmovanja
so vsako leto, letošnje pa je bilo
pomembnejše, ker je bilo izbirno
za napredovanje. Najboljše ekipe
iz vsake kategorije so se uvrstile na
regijsko tekmovanje, na katerem se
bodo morale potruditi za uvrstitev

na državno tekmovanje. Tako smo
se vaščani Beznovec morali potruditi, da smo izpeljali veliko prireditev. Na dan tekmovanja nam je bilo
tudi vreme naklonjeno, tako da se je
tekmovanje odvijalo po načrtu, prav
tako celotna prireditev. Tekmovalci
so bili sproščeni in aktivni, vladalo je
pozitivno tekmovalno vzdušje. Vedno pa je nekdo najboljši in ti so bili
najbolj veseli prejema pokalov.
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Rezultati so bili sledeči:
Člani A:
1. mesto: PGD BEZNOVCI
2. mesto: PGD STRUKOVCI
3. mesto: PGD PREDANOVCI
Člani B:
1. mesto: PGD BODONCI
2. mesto: PGD BEZNOVCI
3. mesto: PGD ZENKOVCI
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Članice A:
mesto: PGD BODONCI
mesto: PGD PEČAROVCI
mesto: PGD STRUKOVCI
Članice B:
mesto: PGD BODONCI
mesto: PGD LEMERJE
mesto: PGD GORICA
Pionirji:
mesto: PGD ZENKOVCI
mesto: PGD LEMERJE
mesto: PGD VANEČA

Pionirji -trojke:
mesto: PGD MOŠČANCI 2
mesto: PGD BOKRAČI
mesto: PGD BEZNOVCI 1
Mladinke – trojke:
mesto: PGD VANEČA
mesto: PGD KUŠTANOVCI
mesto: PGD PUCONCI 3
Mladinci – trojke:
mesto: PGD VANEČA
mesto: PGD BREZOVCI
mesto: PGD POZNANOVCI

Starejši gasilci:
1. mesto: PGD PREDANOVCI
2. mesto: PGD PUŽEVCI
Popoldne smo nadaljevali z gasilsko veselico,
se družili in zavrteli ob glasbi skupine Mrak.
V večernih urah smo morali zaključili, ker je
na žalost sledil ponedeljek, nov delovni dan.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi občinskega gasilskega
tekmovanja.
Drago Puhan, predsednik PGD Beznovci

Velikonočna razstava Društva Ščipek Puconci
Kot vsa prejšnja leta smo tudi letos priredile Velikonočno razstavo, ki je bila na ogled v nedeljo, 7. 4. 2019, od
10. do 18. ure v kulturni dvorani v Puconcih.

Članice Društva Ščipek smo naredile majhno predpripravo v velikonočne praznike z našimi unikatnimi in od
srca narejenimi izdelki. Razstavljeni so bili naši prtički z
velikonočnimi motivi, kvačkani in pleteni izdelki, velikonočna jajčka, različne rožice in šopki iz krep papirja, razni
aranžmaji ter za piko na i velikonočna šunka s potico.
Sončna nedelja je privabila veliko število domačih obiskovalcev, tudi iz društev sosednjih vasi, za kar smo
neizmerno hvaležne. Z vsakim obiskovalcem smo se
družile, ga pogostile z
domačimi dobrotami ter
obdarile z majhno pozornostjo. Vsak gost je pustil
tudi svoje mnenje v spominski knjigi, kar nam daje
še večjo željo in zagon za
naše nadaljnje delo.

Trenutek z razstave. Foto: Simona Kočar

Delo naših rok. Foto: Simona Kočar
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Gabrijela Kočar,
Društvo Ščipek Puconci
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Velikonočna razstava v Bodoncih
Preteklo je že kar nekaj časa od Velike noči. Za njo je
bilo več praznikov, a društvo kmečkih žena Klas je imelo
razstavo ročnih del prav v času velikonočnih praznikov.
Če smo natančni: na Cvetno nedeljo, Veliki petek, Veliko
noč in velikonočni ponedeljek. Razstava je bila v Evangeličanskem domu pri bodonski cerkvi, katerega nam je
gospod Simon Sever – evangeličanski duhovnik velikodušno dal v uporabo.
Kaj vse smo razstavljali? Rekla bi, da nekaj novega in nekaj
tudi že poznanega. Več vrst remenk ali pisanic ali pirhov
je bilo v starih tehnikah, smo pa naredili tudi več novih.
Za otroke so bili na razstavi zajčki in klovni z izpihanimi
jajčki. Tokrat smo imeli celo kokošjo družino v kokošnjaku
z jajci. Poleg jajc smo imeli izvezene prtičke z velikonočnim motivom v različnih tehnikah, kvačkane prtičke in
celo veliko sliko, ki je bila kvačkana in uokvirjena. Imele
pa smo tudi nosilne vrečke iz rabljenega materiala (jeans),
različne okrasne blazine, precej je bilo sličic z izvezenimi
motivi in še bi lahko naštevala. Obisk naše razstave je
bil zelo dober. Ljudje so ugotavljali, da je bilo vloženega
veliko truda, pohvalili so nas in tudi kaj kupili. A kaj, ko
vse to počasi izumira. Ponavljam se, ko vsakokrat znova
pravim, da mlade to ne zanima, ne vključujejo se in mi

starejši svojega znanja ne bomo mogli prenesti na mlajše
rodove. Že res, da bodo mladi morda tudi ustvarjali, a kaj
drugega. Del tega, kar delamo mi, bo šlo v pozabo in to je
škoda. Podobno je z našo narodno pesmijo, ki pri mladih
več ne »sede.« Leta prinesejo nove stvari, a prazniki kot
je Velika noč z vso svojo pisanostjo je nekaj, kar se naj ne
bi pozabilo, temveč samo nadgrajevalo. To so želje nas
starejših, ki smo v »odhajanju,« morda pa vendar kaj od
teh želja pade na plodna tla.
Ob tej priložnosti bi pohvalila vse, ki so kakor koli prispevali k tako pisani in bogati razstavi. Hvale vredno je vsako
delo, vsaka ura, ki ga nekdo vloži v nek izdelek. Seveda je
veliko vredno veselje ob gotovem izdelku, saj si vsaka, ki
izdeluje lahko reče: to je to, zmorem, uspelo mi je, čeprav
je tudi več sto ur dela v kakšnem prtičku. Če bi mladi
lahko občutili to veselje, se nam ne bi bilo treba bati, da
bo kar koli šlo v pozabo.
Pohvalim naj samo še tiste žene, ki so pekle pecivo, prispevale pijačo in drugo, s čimer smo pogostili obiskovalce. Obljubljamo, da bomo še naprej gojile to lepo sodelovanje z g. Severjem, ki nam pomaga tudi s tem, da farane
povabi na razstavo.
Helena Žido

Stara osnovna šola v Pečarovcih
Ob 40-letnici zaprtja OŠ Pečarovci že drugo leto na Toplo prouško
(kramarski sejem) odpremo vrata na
stari osnovni šoli in poskušamo obuditi »Žive spomine« generacij, ki so
obiskovale omenjeno šolo. Razstava
fotografij, dokumentov in različnih
predmetov iz šolskih dni si z veseljem
ogledajo številni obiskovalci.
Osnovno šolo v Pečarovcih, takrat
katoliško šolo, so zgradili leta 1816.
Leta 1913 je kraj dobil že tretjo novo
šolsko stavbo. Zgradili so jo s prispevki katoličanov, zato so evangeličanski otroci obiskovali šolo v Puconcih. Učni jezik je bil do leta 1879
prekmursko narečje, nato so uvedli
madžarski jezik, razen pri verouku. V
času prve svetovne vojne je bila šola
zaprta. Leta 1922 so tudi evangeličani
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ustanovili svojo šolo, ki jo je prosvetna oblast leta 1926 ukinila, učenci pa
so bili prešolani na katoliško osnovno šolo. Januarja 1931 je bila ukinjena
tudi katoliška šola in spremenjena v
državno narodno šolo. V času druge svetovne vojne so Madžari v šolo

spet uvedli madžarski jezik. Osnovna
šola Pečarovci je delovala do konca
šolskega leta 1973/74. Za naslednje
leto se je v šolo vpisal le en učenec,
zato so šolo zaprli, učenci pa so bili
prešolani na Osnovno šolo Moščanci.
Vir : Pokrajinski arhiv Maribor

Obiskovalci so tisti, ki ti dajo voljo ter
energijo, da razstavo še izboljšamo
in nadgradimo. V TKŠD Pečarovcih
smo prepričani, da to zmoremo.
Štefan Palatin

Bili smo na komemoraciji v Kumrovcu
Naša delegacija Domoljubnega krajevnega društva Puconci se je v soboto, 4. maja 2019, na vabilo spoštovanih borčevskih prijateljev iz prijateljske občine Mesta
Zabok na Hrvaškem, udeležila vsakoletne komemoracije v Kumrovcu pred rojstno hišo tov. Tita. Spominski govor je imel naš prijatelj in predsednik ZB Zabok,
spoštovani tovariš Đorđije Popovič. Mnoge delegacije
so se poklonile Titovemu spominu, k spomeniku položile vence, šopke cvetja in prižgale sveče spomina ter
zahvale za vsa njegova mnoga in nepozabna dela v prid
vsega dobrega, nepozabnega življenja jugoslovanskih
narodov, svobode in miru ter sodelovanja med narodi.
Po spominskem srečanju se je delegacija sestala z vodstvom borčevskih prijateljev mesta Zabok, s predsedni-

kom Đorđijem in tajnico Štefanijo, tudi s predsednikom
Međimurskega borčevskega sveta in predsednikom ZZB
Hrvaške. Med zelo prijateljskem pogovorom je padel
predlog o nadaljevanju našega dolgoletnega sodelovanje na področju NOB. Da bi naj kot rezultat le tega
ob prvem spominskem srečanju dodali zgodovinsko –
vsebinski dodatek, podpis Listine prijateljstva. In da bi si
naj prizadevali in vplivali na vodstvi naših občin, mesta
Zabok in Občine Puconci, za malo večje razumevanje in
pozornost do tega našega iskrenega večletnega mednarodnega prijateljskega sodelovanja. Predlagana je bila
vključitev naših predstavnikov v občinske delegacije ter
večje spoštovanje vrednot našega poslanstva.
Jože Časar, predsednik DKZ Puconci

Utrinki iz Kumrovca in Zaboka. Foto: Ivica Hrastović in Štefanija Kolar

Domoljubno krajevno združenje Puconci
na Poljani pri Prevaljah
V soboto, 18. maja 2019, v dopoldanskem času, smo
se člani DKZ Puconci skupaj s prijatelji Zveze borcev za
vrednote NOB Ruše, udeležili spominskega srečanja pod
naslovom Svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah. ZB
NOB Ruše uspešno vodi velik domoljub in predsednik
ZB NOB, tovariš Jože Gašparič. Tradicionalnega srečanja
31. 7. 2019

se je udeležilo veliko število ljudi, ki spoštujejo slovensko
zgodovino NOB in so tako počastili spomin na zadnje
boje 2. svetovne vojne ter zmage nad okupatorjem.
K spomeniku Svobode in miru so venec spomina položili: v imenu predsednika države - predsednik in sekretar
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, župan
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

47

48 DRUŠTVENA DEJAVNOST
Prevalj in nekateri drugi. Slovesnosti se je udeležilo veliko
število praporščakov in s tem počastilo spomin na zgodovinski dogodek. Med njimi je bil tudi naš praporščak
Bojan Sečko s praporjem DKZP. Na proslavi je sodelovala
garda Slovenske vojske, v kulturnem programu je zapel
Koroški oktet, domači kulturniki pa so sodelovali z recitali.

Del naše delegacije pri spomeniku Svobode in miru. Foto: Manja Konkolič

Slavnostni govornik dr. Tit Turnšek, predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, je v svojem
govoru poudaril, da se v Evropi pod krinko domoljubja
širijo nevarne oblike ekstremizma in fašizma ter neoliberalizem. Povzel je več kot očitne razlike med revnimi in
bogatimi. Prav tako je omenil, da vpliv multinacionalk šibi
demokracijo in svobodno odločanje. Kritično je izpostavil potvarjanje zgodovinskih dejstev in politiko SDS-a ter
medijev blizu te stranke. Med drugim je prisotne nagovoril, da naj pri volitvah v Evropski parlament podprejo
tiste, ki se zavzemajo za socialno državo in odprte meje
za begunce. Z predsednikom in tovarišem Titom Turnškom smo se tudi srečali in izmenjali nekaj besed v prid

Naš prapor, v rokah praporščaka Bojana, je med mnogimi drugimi zaplapolal na Poljani. Foto: Jože Konkolič

domoljubja ter medsebojnega spoštovanja.
Župan občine Prevalje, g. Matic Tasič, je vse prisotne pozval k skupni gradnji prihodnosti v sodelovanju in sožitju.
Omenil je tudi, da je ta zgodovinski kraj, kjer se spominjamo osamosvojitvene vojne, hkrati kraj veselja in žalosti.
Osebno doživetje tega zgodovinskega trenutka je nepozabno, z željo, da se takšni vojni dogodki naj ne bi
več dogajali in hkrati tudi bolj spoštovali ter ohranjali
zanamcem v spomin in opomin. Člani DKZP smo bili
veseli, da smo se spet srečali z našimi dolgoletnimi prijatelji iz partizanskih Ruš ter se skupaj udeležili tega pomembnega dogodka slovenske domoljubne zgodovine.
Manja Konkolič, mag. varn.

Zaključek natečaja spominska obeležja
pripovedujejo 2019
To je drugi natečaj za osnovne in srednje šole, ki so ga na
območju pokrajine v Sloveniji izvedle Veteranske in Domoljubne organizacije združene v koordinacijo KODVOP
-POMURJA. Za drugo izvedbo natečaja je bil odziv šol
zelo dober in zbrani prispevki zelo kvalitetni. Da smo ta
natečaj uspešno pripeljali do konca velja posebna zahvala
dr. Alojzu Šteinerju, upokojenemu generalmajorju SV, ki
je bil tudi urednik knjižne izdaje. Organizacijski odbor
so sestavljali: Ivan Smodiš, Drago Ribaš, Jože Vaupotič,
Marjan Farič, Boris Edšid, Alojz Šteiner, Janez Kološa. Natečajno skupino so sestavljali: Alojz Šteiner, Mark Krenn,
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Silva Kosi, Alenka Kozar in Bernarda Roudi.
Dne 30. 05. 2019 smo avtorje in mentorje popeljali na
nagradno ekskurzijo v Ljubljano. Prisotnih je bilo 39 avtorjev in 11 mentorjev iz 15-ih šol, ki smo jih najprej popeljali na Policijsko akademijo v Tacen. Tam nam je bilo
predstavljeno delo Nacionalnega preiskovalnega urada – NPU. Pot smo nadaljevali do vojašnice SV Edvarda
Peperka, kjer smo po ogledu Gardne enote opravili tudi
okusno kosilo. Nato smo se odpravili v predsedniško palačo v Ljubljano. Ogledali smo si protokolarne prostore in
pisarno predsednika RS Boruta Pahorja. V predsedniko31. 7. 2019
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vem imenu nas je sprejela generalna sekretarka predsednika Republike Slovenije Nataša Kovač, po predsedniški
palači pa nas je vodil g. Miha-Boris Saksida iz protokola
Republike Slovenije. Pot smo nato peš nadaljevali do muzeja Novejše Zgodovine, kjer nam je ob bogati razlagi
in videnem čas hitro potekel. Veseli in utrujeni smo se

okoli 19. ure vrnili v Mursko Soboto.Udeležence smo na
ekskurziji spremljali Rozman iz PVD SEVER za Pomurje
in Smodiš ter Kološa iz O ZVVS Murska Sobota.

Udeleženci ekskurzije pred vojašnico SV Edvarda Peperka.
Foto: Janez Kološa

Udeleženci ekskurzije na sprejemu v predsedniški palači

Janez Kološa,
sekretar O ZVVS Murska Sobota

Izlet ženskega društva »Klas« Bodonci
Leto je hitro naokrog, zopet je prišel mesec maj, ko
naše društvo organizira enodnevni »oddih.« Ko se malo
sprostimo in odložimo vsakodnevne skrbi. Ko gospodinjska, kmečka in druga opravila ter službe pustimo pri
miru in si tako pridobimo novo energijo.
Tako smo se zjutraj zbrale in se z avtobusom odpeljale
naproti dnevu polnemu pričakovanj. Ogledale smo si
različne stvari. Kamnik, v njem edinstveno slaščičarno
ter čudovito jamo Pekel, v kateri je bilo mnogo stopnic
– »ni bilo ne konca ne kraja.« To je bila prava terapija za
nas. Nato smo se odpeljale v Žalec v pivovarno Kukec,
kjer smo prav tako zelo uživale ob kozarcih dobrega
piva. Čeprav nam je nagajal dež, je naše razpoloženje
bilo zelo dobro. Nadalje smo se odpravile na bolj pozno
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kosilo, ki je bilo zelo okusno. Res smo se imele lepo.
Dan se je nagibal proti večeru. In me smo se vračale proti
domu z lepimi spomini in lepoto naše Slovenije v srcu.
»In ko smo zvečer prestopile domači prag, smo najbolj
srečne bile in se najbolj varno počutile. Z željo, da bi
se naslednje leto, zopet tako zdrave skupaj dobile in se
izleta naužile ter vsakdanje skrbi doma pustile.«
Nazadnje pa v imenu celotnega društva, najlepša hvala
tebi draga predsednica Joža za organizacijo ter hvala
tudi Mojci in Jasni.
Posebna hvala vsem, ki ste darovale jedačo in pijačo
na avtobusu. Še enkrat vsem iskrena hvala. In naj nam
takšen »oddih« ostane v navadi!!!
Olga Frumen
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Izlet po Zasavju
V soboto, 29. 6. 2018, smo se člani KTD Puconci zbrali
zjutraj ob 6. uri in začeli našo pot proti Zasavju. Seveda,
kot se spodobi smo se tudi letos dobro opremili s pijačo
in jedačo, da naši postanki ne bi bili brez malice. Prva
postojanka je bila v Tepanjah, kjer smo načeli naše zaloge
in imeli obilen zajtrk. Nato smo našo pot nadaljevali do
Hrastnika in sicer smo se ustavili v steklarni Hrastnik. Tam
so nam predstavili dolgoletno tradicijo steklarne Hrastnik
in nas povabili v proizvodnjo, kjer smo se na lastne oči
lahko prepričali, kako nastajajo vrhunski izdelki izpod rok
steklarskih mojstrov. Po ogledu proizvodnje smo zavili v
njihovo trgovino, kjer smo prejeli personaliziran kozarec
za spomin. Naslednja postaja je bila Mlakarjevo stanovanje v rudarski koloniji Resnica, kjer smo si ogledali podobo
skromnega prebivališča nekdanjih rudarskih delavcev. Da
pa bi mesto Hrastnik zares spoznali, smo se podali v njihov
muzej, ki ga vodi TIC Hrastnik. Muzej zajema od rimskih
izkopanin do novodobnih tem, seveda ne manjkajo tudi
hrastniške marionete. Da bi si Hrastnik zares zapomnili
in ohranili v dobrem spominu je poskrbelo TD Hrastnik,
ki nam je pripravilo pravo rudarsko malico. Postregli so
nam Funšterc, Krumpatoč, črn kufe in jabolčnico. Te jedi
so bile nekdaj na mizi vsake rudarske družine. Po okrepčilu smo našo pot nadaljevali v Vače, kjer nas je na trgu
počakala klepetulja Ana in nam predstavila zanimivosti in
zgodovino tega kraja, trga in cerkev sv. Andreja. Nato nas
je klepetulja Ana vodila do njihovega družinskega gledališča na kavo in čaj. Skozi interaktivno gledališko vodenje
smo spoznali zgodovino tega dela Slovenije ter njihove znamenitosti. Sledila je pot na geometrično središče
Slovenije GEOSS. Spoznali smo simboliko Geossa in ob
kozarcu vina skupaj podoživeli Prešernovo Zdravljico.

Seveda spet lačni smo nato odhiteli na kosilo. Po kosilu
pa nas je pot vodila do Rimskih Toplic. Tam nas je pričakal
občan Puconec in tudi bivši varovanec naše Alenke v
vrtcu, ki je zaposlen kot receptor v tamkajšnjem hotelu.
Razkazal in predstavil nam je kompleks Rimskih term.
Po prijetni pijači na prelepi terasi smo zapustili terme in
se tako napotili proti domu. Seveda je bila na poti proti domu obvezna postojanka v McDonald‘su, za naše
najmlajše člane. Polni lepih spominov in vtisov se veselimo naslednje strokovne ekskurzije KTD Puconci naslednje leto in upamo, da se zberemo v še večjem številu.
Sonja Hari, KTD Puconci

Zgrebaši ponovno potovali in raziskovali
Vaščani Pečarovec smo se v soboto, 2. junija, odpravili
na strokovno ekskurzijo, ki jo že vrsto let organizira domače Turistično kulturno in športno društvo Pečarovci.
V okviru strokovnih ekskurzij odkrivamo naravne in kulturne znamenitosti naše domovine ali sosednjih držav,
se izobražujemo in krepimo medsebojno povezanost.
Letos smo obiskali Šaleško dolino. V muzeju premogovništva v Velenju smo spoznali življenje in delo rudarjev
nekoč in danes. Ugotovili smo, da so, zlasti v preteklosti,
»knapi« opravljali zelo nevarno in zahtevno delo, hkrati
pa so živeli precej skromno in neredko trpeli pomanjkanje. Na Kavčnikovi domačiji v Zavodnjah smo si ogledali
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predmete in orodja, ki so jih uporabljali naši predniki ter
ohranjeno kuhinjo z odprtim ognjiščem brez dimnika,
ki je na slovenskih tleh že prava redkost. Na koncu smo
se podali v jamo Pekel, kjer smo občudovali kapnike
najrazličnejših oblik.
Udeleženci strokovne ekskurzije smo se domov vrnili
polni lepih doživetij in novih spoznanj. Hkrati pa se že
veselimo odkrivanja lepot slovenskih krajev, ki bo pod
okriljem TKŠD Pečarovci potekalo spomladi 2020.
Tadeja Lončar

Mačkovski upokojenci na vzhodni avstrijski
Štajerski
22. maja smo se upokojenci odpravili na enodnevni izlet. Po enournem
zbiranju po vaseh smo se zapeljali
do meje z Avstrijo v Gederovcih.
Na vabilu TA Klas je bilo zapisano:
»Vožnja v smeri Avstrije in naprej do
Vulkanske dežele, kjer so naravne
znamenitosti 40 ugaslih vulkanov.
Milijone let nazaj se je tukaj razlivala lava, danes pa tod teče predvsem
dobra kapljica.«
Vožnja je potekala po avstrijski Štajerski, čigar največje mesto je Gradec s tristo tisoč prebivalci. Dežela
ima zelo razvito kmetijstvo: polja,
vinogradov je kar 4000 hektarjev,
gojijo laški rizling in traminec. Vinotoči ponujajo svoj pridelek, tržijo
tudi lokalno hrano, bučno olje in jabolka, fižol kostanjevec. Tržijo vse,
kar se da prodati.
Pokrajina je vulkanskega izvora – kot
tudi gračka Vulkanija. Zaradi erozije
jih ni mogoče videti. Tu živi 80 različnih skupnosti, ti so razdeljene na
14 občin, ki so zaradi sodelovanja na
različnih razpisih kar privatna podjetja. Sadjarji gojijo stare sorte jablan in
tržijo tudi jabolčna vina. Gospodinje
pečejo kruh in pecivo, kar tudi prodajajo ob raznih priložnostih. Vrtovi so
lično urejeni in si jih lahko ogledaš,
pridelke pa kupiš v njihovih trgovinah.
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Tudi svinjerejci sodelujejo v združenjih ali posamezno. Kvalitetna je
njihova šunka in pršuti, ki so svojevrstni.
Naš prvi postanek je bil v Fehringu,
kjer smo si ogledali mlin Berghofer.
Lastniki imajo tudi oljarno in so nam
jo razkazali. Na dvorišču smo se
sprehodili po čudovitem vrtu in posedeli ob šumu reke. Fehring se nahaja v dolini reke Raab, ki meji na hribe s 440 in 420 metri. Del gričevnate
pokrajine je vulkanskega izvora in je
nastal pred približno dvemi milijono-

ma let. Samo mesto stoji na majhnem podstavku nekaj metrov nad
dolino. Približno polovica skupnega
območja je pokrita z gozdom, večina površine gozdov pa se razprostira
po hribih. Občina meji na vzhodu z
Gradiščansko.
Pot smo nadaljevali do kraja Auersbacha, do lastnika ogromne svinjske farme. Na vhodu nas je pričakal
slovenski vodič, Ivan Recek iz Gornjih
Slaveč, ki nam je razkazal farmo in
šunkarno ter povedal mnogo zanimivega o delu. Ker je bilo pred nami

Udeleženci izleta. Foto: Rudi Car
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že nekaj skupin, smo se najprej okrepčali s šunko, pršuti in salamami iz
njihove proizvodnje, zraven pa poskusili vino ali jabolčno vino. Ogled
farme je bil zanimiv, predvsem smo
si zapomnili dva stara merjasca, ki
sta se zbudila iz spanja ob zvoku
pivskih steklenic, za nagrado po popila »svinjsko« pivo. Prašički, povečini
domačih sort, živijo v ugodnih pogojih, svinjak je dovolj velik, da se lahko sprehajajo iz notranjih v zunanje
prostore, poslušajo klasično glasbo
in imajo prašičje prhe, skratka vse, kar
je potrebno za najboljši pršut na svetu. Pršut je nasoljen z morsko soljo
in začinjen z zelišči, zori na hladnem
zimskem vetru in tudi vetrovih preostalih letnih časov.
Ustavili smo se tudi v mestu Feldbach, se sprehodili in se okrepčali s kavo
ali pivom. Mesto je starinsko in zanimivo. Je peto mesto po velikosti na
Štajerskem. Kot okrožna metropola

ni le šolsko mesto, ampak tudi mesto
uprave in zato že ima veliko število
(približno 1500) javnih uslužbencev.
Je kraj malih podjetij in industrije. Poudarek je na predelavi kmetijskih proizvodov. Regija je ena najpomembnejših kmetijskih regij na Štajerskem
in v Avstriji. Znana je po živilski industriji in strojarni. Poleg splošnih
storitvenih podjetij igra pomembno
vlogo trgovina z vozili. Feldbach je
tudi pomemben medicinski center s
številnimi splošnimi zdravniki.
Pot smo nadaljevali do gradu Kapfenstein, ki stoji na pobočjih ugaslega
vulkanskega stožca. Grad je pravzaprav spremenjen v hotel. Nekateri
so si privoščili dober kozarček vina,
ki ga gojijo lastniki po pobočjih. Tudi
tu je bilo prijetno slišati našo besedo,
pa ne vem, kdo se je bolj razveselil
– mi, ali gospa iz Večeslavec, ki vsak
dan prihaja sem na delo in skrbi za
okolico gradu.

Ker se je dan nagibal že v pozno popoldne, smo se odpeljali h Klöchu
na pozno kosilo, to pa je njihov slavni ocvrti piščanec. Bil je dober – ali
zato, ker je res dober ali pa smo že
bili lačni.
Zadovoljni in siti smo bili hitro na
naši strani in se počasi bližali svojim
domovom. Bilo je lepo in zanimivo. Če se odločiš, da kam greš, si
moraš vzeti čas in deliti dobro voljo s sopotniki. Je pač navada, da se
avtobus zapelje v vse vasi od koder
so potniki in to malo traja. S tem pa
smo razveselili tiste, ki verjetno ne bi
mogli na izlet, ker nimajo avta, da bi
prišli do avtobusa.
Glavno je, da se imamo lepo in smo
sedaj že prava klapa, ki komaj čaka
na naslednji izlet.
Hvala vsem, tudi šoferju za prijetno
vožnjo, in vodički za koristne informacije.
Milica Car

Izlet DU Puconci
v Logarsko dolino
Člani Društva upokojencev Puconci so se v mesecu juliju
udeležili izleta, ki ga društvo organizira vsako leto. Tako
je bilo tudi letos, ko nas je pot vodila v Logarsko dolino.
Vožnja z udobnim avtobusom se je začela v zgodnjih
jutranjih urah v smeri Savinjske doline. Najprej smo se
ustavili v Mozirskem gaju in se sprehodili mimo cvetočih
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cvetličnih gredic in travnikov. Nadaljevali smo pot do
Logarske doline, ki je ena izmed najlepših dolin v Evropi
in tako zaradi svojih številnih zanimivosti privabi veliko
število ljubiteljev narave. Šli smo do izvira slapa Rinke,
ki je naravni spomenik, uvrščen med najvišje slapove
na Slovenskem. Tudi naši najstarejši člani so vztrajali in
prišli do izvira slapa. Pot nas je naprej vodila do Radmirja, kjer smo si v cerkvi ogledali zbirko mašnih plaščev.
Že v poznem popoldanskem času smo se ustavili še

v prijetnem gostišču, kjer smo se okrepčali s kosilom.
Vso pot izleta nas je spremljala harmonika in veselega
vzdušja ni manjkalo vse do konca izleta. Čas je hitro
minil in počasi se je bilo potrebno odločiti za odhod v
smeri proti domu.
Upam, da so se vsi udeleženci dobro počutili in da se
bomo takšnih izletov v bodoče še udeleževali. Bilo je
lepo in nepozabno.
Amalija Cica Pučko

Prostovoljstvo
Vseslovenski projekt »Starejši za starejše«, v katerega smo
v DU Puconci vključeni že več kot 10 let in je v letu 2018
dobil v Evropskem parlamentu posebno nagrado DRŽAVLJAN EVROPE, je pokazatelj tega, koliko smo si ljudje
blizu, posebej takrat, ko nekoga potrebujemo. Država je v
skrbi za starejše in bolne vse bolj fleksibilna, zakonodaja
se prilagaja trenutnim potrebam starejših in času. Ostaja
pa problem osamljenosti in občutek, da nikomur nisi več
potreben. Sodelovali smo tudi v pilotnem projektu NA
ZDRAVJE, katerega nosilec je bil ZDUS. Z njimi zelo dobro sodelujemo, še posebej z gospo Rožco Šonc - vodjo
programa, ki je gonilna sila v projektu. Tudi ona je bila
že večkrat nagrajena.
Veliko je načinov, kako pomagati sočloveku, je pa pomoč
odvisna tako od nas, ki želimo pomagati, kot tudi od tistega, ki pomoč potrebuje. Lahko je samo topla beseda ob
pravem času, stisk roke. Starejši so ranljivi, še posebej tisti,
ki so sami in osamljeni. Ni vsakemu dano, da do konca
življenja ostane v sredi, kjer je bival. Svojci so v službi ali pa
iz zdravstvenih razlogov ne morejo skrbeti za starostnike.
Trenutno je v našem društvu 11 prostovoljk in en prostovoljec, ki obiskuje starejše, se z njimi pogovarja, sprehaja
ali jim pomaga pri lažjih opravilih. Potrebno je k zdravniku,
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v lekarno ali pa v trgovino. Vsi tega več sami ne zmorejo.
Že samo obisk jih razveseli, imajo sogovornika, čas jim
hitreje mine. Prostovoljci se pri njih ustavijo, jih povprašajo, če bi se udeležili srečanj, izletov, piknikov, ki jih organiziramo v društvu, ali pa samo pokramljajo. Zgodi se,
da se obisk zavleče čez uro. Ko se razidejo je pri obeh
občutek, da se je zgodilo nekaj dobrega in da smo nekomu polepšali dan.
Že nekaj časa občasno prihajamo tudi v dom Brigita v
Puconcih, kjer se družimo z njihovimi oskrbovankami.
V lepem vremenu jih peljemo ven, se skupaj sprehajamo,
vozimo. Včasih pa se samo posedemo zunaj in se pogovarjamo. Nekatere rade berejo, druge pa raje poslušajo.
Čeprav je v domu za vse poskrbljeno in je osebje izredno
prijazno, je vedno dobrodošla sprememba, ko nekdo pride in z njimi pokramlja, se nasmeji. S tem pa mi prostovoljci pokažemo, da nam je mar za sočloveka. Za nas je
nagrada, da smo sprejeti, da radi gredo z nami na sprehod
in nam zaupajo. Drugega zadovoljstva ne potrebujemo,
saj smo prostovoljci.
Silva Gutman,
koordinatorka DU Puconci
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Püconski duo
s spremljavo pri
slovenskih rojakih
v Sombotelu
Zaradi poznih velikonočnih praznikov so tradicionalni rokodelski sejem svetega Jurija v sombotelskem Skansnu
na Madžarskem letos priredili 3. in 4. maja. Zaradi hladnega in turobnega vremena so nedeljski programi odpadli,
če pa je kdo muzejsko vas obiskal v soboto popoldne, je
lahko videl marsikaj zanimivega.
Med prodajalci rokodelskih izdelkov smo našli rezbarja, usnjarja, kovača, keramičarko in pletarja, lahko pa
smo nabavili tudi razna rastlinska olja in več vrst medu.
Gastronomska ponudba je obsegala dobrote od zavitkov
preko mesnih izdelkov do zelenjavnih namazov.
Na manjšem odru se je odvijal pester kulturni program.
Ker se je letošnji sejem v prvi vrsti sukal okoli obrti za
predelovanje kovine, je bilo med nastopajočimi največ
godb na pihala. Soorganizatorka dogodka Sombotelska
slovenska samouprava je v središče Železne županije povabila pevsko skupino Püconski duo s spremljavo, s katero sodeluje že več kot desetletje. Vodja zasedbe Katarina
Štefanec je v drugi sestavi že nastopila v Sombotelu leta
2012, tesno sodelovanje skupine s porabskimi Slovenci
pa dokazuje tudi predstavitev zgoščenke »Püšlič povila
bom« v Monoštru pred nekaj leti.
Katarina Štefanec je na čelu pevske skupine že dve desetlejti, v letošnjem prvem majskem vikendu je v Sombotel
pripotovala v spremstvu sopevke Terezije Sever in mladega glasbenega talenta Gašperja Mariča, ki je s svojima
diatoničnima harmonikama duo razširil v trio.
Puconska glasbena zasedba je (na svojem prvem nastopu
v tej sestavi) odlično dvoglasno izvedla nekatere prekmurske slovenske ljudske pesmi in - čeprav določena

Razstava ročnih del Terezije Sever - Püconski duo s spremljavo v sombotelskem skednju. Foto: Dušan Mukič

»San slovenska deklica« - smo slišali od Gašperja Mariča, Terezije Sever
in Katarine Štefanec. Foto: Dušan Mukič

besedila odstopajo v Prekmurju in Porabju - pridobila
svoje občinstvo k sodelovanju. Med poslušalci je bilo
največ Slovencev iz Sombotela, ki jim veliko pomenijo
nastopi kulturnih skupin iz matične domovine.
Terezija Sever je s seboj pripeljala tudi svoja ročna dela.
Med temi smo našli vezenine s tradicionalnimi motivi ter
izdelke iz suhih rož, storžev in kokošjega perja.
Skupni popoldan Slovencev z obeh strani meje se je zaključil s prijateljskim druženjem v »slovenski hiši,« vzajemno prepevanje slovenskih pesmi sta spremljala harmonikarja iz Puconcev in Sombotela. Zopet se je pokazalo,
da pesem združuje Slovence - kjer koli po svetu naj živijo.
Dušan Mukič

Tudi na Gorici smo se imeli »prvomajsko«
Mesec maj so Rimljani počastili tako, da so mu namenili
ime rimske boginje pomladi in rodovitnosti – Maje. Zanje
je veljal za najlepši mesec. Tudi pri nas na Gorici je za
marsikaterega peti mesec v letu najlepši mesec. Razlog
je čisto preprost, meseca maja se prebudi narava, na plan
pokuka novo življenje. Z mesecem majem smo dobili
vstopnico za poletje. Topli dnevi, zdaj že skoraj prevroči, so naš vsakdanji življenjski ritem. Kakorkoli že, poletni
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dnevi vzpodbujajo našo ustvarjalnost in tudi družabno
življenje.
Prijetno in ustvarjalno je bilo na predvečer 1. maja tudi na
Gorici. Komaj je padel mrak, ko so na prizorišče kresovanja že začeli prihajati krajani vasi Gorica. Organizatorke
kresovanje, Društvo žena Gorica, so pripravile vse potrebno za prijetno druženje. Poskrbljeno je bilo za kres, ki smo
ga prižgali okrog 21. ure. Za varnost je bilo poskrbljeno,
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za kar so skrbeli naši gasilski tovariši. Veseli radio pa je
skrbel za brezskrbno vzdušje. Zadnji obiskovalec je prizorišče zapustil, ko se je na zahodu poslavljala luna in ko
se je noč prevesila v dan prvega maja, t.j. mednarodnega
praznika dela.
Praznovanje smo nadaljevali naslednji dan, to je 1. maja.
Že tradicionalno nas vaščane pri družini Sever zbuja pihalni orkester Murska Sobota. Budnice so pravzaprav tiste, ki
združujejo ljudi na ta dan. Za člane pihalnega orkestra je
to postalo že kar tradicionalno. Krajani Gorice jih prvega
maja že kar nestrpno pričakujemo. Nabralo se nas je nekaj
čez 50. Pridružili so se nam tudi krajani iz sosednjih vasi.
In spet je bilo veselo… Ko smo zaslišali zvoke iz daljav,
smo se zbrali kar ob cesti in jih pričakali s ploskanjem. Pri
družini Sever je to postalo že kar tradicija in število obiskovalcev se iz leta v leto povečuje. In ne glede na slednje,
se družina Sever vsakokrat izkaže z gostoljubnostjo in z
nasmeški na obrazih, ki kažejo dobrodošlico. Pogostili
so slehernega obiskovalca. Klepet, smeh, veselje, igranje
godbenikov, vse to nas je ponovno družilo.
Naše druženje smo nadaljevali še drugega maja. V
predlanskem članku sem zapisala, da upam, da bo pohod
drugega maja postal tradicionalni. In kaj naj rečem, upala

sem v pravi smeri. Društvo žena Gorica je organiziralo
tretji majski pohod. Pohod se je pričel pred vaško-gasilskim domom na Gorici ob 9. uri. Preden smo se odpravili
na pohod, smo se okrepčali. Pričakali so nas rogljički takši
in drugačni, kavica, nekaj za pogum in grlo. In smo krenili.
Naš vrli vaščan Franc Kološa je bil vodja pohoda.
Pohod je ponovno privabil številne vaščane, nabralo se
nas je spet veliko. Vedno imamo pot začrtano krožno. Pot
je speljana po razgibanem terenu. Živimo namreč v okolju
z zelo razgibano naravo, nekaj ravnice, nekaj hribovitih
predelov. Ponovno so se izkazali pridni gasilski tovariši.
Budno so nas spremljali in skrbeli, da med potjo nismo
dehidrirali ali morda bili lačni. V že naprej dogovorjenih
lokacijah so nas pričakali in poskrbeli, da smo lahko počivali in se okrepčali. Pot nas je vodila po vasi Gorica, Brezovci, Šalamenci in nazaj proti Gorici. V vaško-gasilskem
domu nas je pričakala obilna malica. Nikakor ni manjkalo
ne dobre volje, ne druženja. Na naše domove smo se
vrnili s prijetnimi spomini na prelepo preživete prvomajske
dni. Kaj pravite, bili smo aktivni, kajne?
Tanja Horvat,
Društvo žena Gorica

Vaški piknik na Gorici
V času, v katerem živimo nas tempo
življenja marsikdaj prikrajša za prijetno srečevanje in druženje s sosedi, prijatelji, znanci in sovaščani.
KS Gorica skupaj z ostalimi društvi,
ki delujejo v vasi, organiziramo vaški
piknik in to že tretje leto zapored. To
je medsebojno druženje vseh generacij vaščank in vaščanov Gorice.
Kljub mnogoterim opravilom doma
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in drugod se je v nedeljo, 9. junija, v
večnamenskem prostoru na igrišču
pod nadstreškom zbralo okrog 150
vaščank in vaščanov. Kot vsako leto,
smo piknik popestrili z glasbo, plesom, petjem, pijačo …
Takšna oblika srečanja krajanov daje
veliko možnosti za sproščenost. V
vodstvu KS si želimo, da bi ta dan bil
posvečen povezovanju, druženju in

sproščenem klepetu. Želimo si, da
bi to bil praznik vaščank in vaščanov
Gorice.
Piknika seveda ni brez dobre hrane,
manjkal pa ni niti naš tradicionalni
langaš, ki ga cvremo skorajda ob
vsaki priložnosti. Izkazale smo se
tudi nežnejše pripadnice s svojimi
sladkimi dobrotami.
Veliko smo si imeli za povedati, muOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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zikanta pa sta poskrbela, da smo
zapeli in da nas pete niso preveč
srbele.
Ne smemo pa pozabiti še na naše
otroke. Na zelenih površinah so se

razprostirala napihljiva igrala in otroci so več kot uživali. Vmes so igrala
preizkusili celo malo večji »otroci.«
Smo pa razmišljali, da bo potrebno
dobro preučiti, kako poimenovati

naša tradicionalna srečanja: piknik,
druženje, srečanje … Res nas čaka
težko delo!
Tanja Horvat,
KS Gorica

Zakaj ne bi Slovenije identificirali
s čebelnjakom?
Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben produkt trajnostnega – zelenega turizma,
čebelarski turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način
življenja in čebele kot simbol čiste narave imajo pri
Slovencih poseben status. Razvoj čebelarske turistične
ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomemben ključ k
ohranjanju slovenskega čebelarstva, še posebno v zadnjih letih, ko je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo
svetovnega dneva čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi z gospodarskega vidika drugih panog v
Sloveniji, saj privablja mnoge turiste, ljubitelje narave
in čebel.
Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko
tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže
tudi na področju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo
izjemnost naše dediščine. Nekateri spominki kot so npr.
panjske končnice, lectova srca, dražgoški kruhki, med in
drugi izdelki iz medu so že zastopani na našem trgu in
so pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so povezani
z našo tradicijo, kranjsko čebelo in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo številne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno
izdelane spominke iz naravnih materialov, povezanih z
zgodovino in kulturo določenega kraja ali države.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so
naklonjeni čebelarskim spominkom in na trgu se pojavljajo nove in nove ideje spominkov na področju čebelarstva. S ciljem zbrati pestro ponudbo spominkov, je
Čebelarska zveza Slovenije v letu 2017 objavila natečaj
za čebelarske spominke in darila povezana s čebeljimi
pridelki in izdelki in objavila spletni katalog spominkov
na področju čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani
http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v
e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov
Čebelarske zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija
ocenila primernost spominkov, bomo le te dodali med
ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise
različnih spominkov, ponudnike in njihove kontakte.
Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med.
Pri tem je potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša
med vključen v EU sheme kakovosti: Slovenski med z
zaščiteno geografsko označbo in Kočevski gozdni med
ter Kraški med z zaščiteno označbo porekla. Pri tujih
turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti zelo
dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh
simbolov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega
je iz samega imena razvidno poreklo, kar evropskemu
potrošniku veliko pomeni.
31. 7. 2019
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Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, iskanje nečesa kar spominja na kraj potovanja in
turistom predstavljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele. Preko spominkov doživljajo kulturo dežele,
se z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne bi identificirali
s čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim stolpom? To, da svetovni dan čebel praznujemo
na rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janše,
je veliko priznanje ne samo slovenskemu čebelarstvu
temveč tudi Sloveniji.
Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

Secret Wellness odprl svoja vrata
BODONCI – V petek, 7.junija, je potekala uradna otvoritev butičnega apartmaja Secret Wellness, ki je v lasti
družine Mihalič iz Bodonec.
Najprej je vse goste pozdravila in nagovorila povezovalka programa Silva Vrbnjak. S plesno točko se je predstavil Rok, najmlajši član družine Mihalič. Nato je gospodar Edi Mihalič predstavil zgodbo, kako so se sploh
odločili za ta projekt. Idejo so dobili z nakupom bona
za enega izmed obstoječih wellnessov, kot darilo za
sosedov rojstni dan. Ker sta v decembru z ženo želela
iti v wellness tudi sama, je Edi poklical za prosti termin
in ga dobil komaj v sredini februarja. »To nama je dalo
misliti, da na tem segmentu v turizmu v Pomurju obstaja
velika tržna niša,« pojasnjujeta Mihaličeva.
Zakaj Secret Wellness?
»Na dopustu lansko leto sva z možem izbirala ime.
Po slovarjih sva iskala razlage za določene besede.
Ugotovila sva, da mora biti v nazivu Wellness, nato pa
sva iskala še pridevnik. Skupaj s prijatelji smo na morju
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iskali restavracijo Secret garden. Ko smo jo našli, smo
bili zelo zadovoljni z opremljenostjo, s hrano in postrežbo. Potem nam je padlo na misel, zakaj pa ne bi imeli
Secret Wellness? In tako je nastalo ime,« je pojasnila
Darja. Projekt je trajal minimalno tri leta, saj je pri nas
zakonodaja glede izgleda zgradbe in glede dovoljenj
za gradnjo zelo »nepodjetniška,« razlaga Mihaličeva.
Posebnost Secret Wellnessa je odprt prostor s češnjo
na sredini, ki drži vse tramove, naravni materiali, les,
kamen, glina, tudi štorklja ne manjka. Zunaj je poseben
zid iz masivnega kamna, ki poda zunanjemu prostoru
zasebnost in mir ter pogled usmeri na Mursko Soboto.
Gostom v prvi vrsti nudijo storitve wellnessa in relaksacije. Sedaj pa imajo največ povpraševanj za zaključne
družbe s posebnimi priložnostmi – rojstni dnevi, poroke, obletnice … Nudijo tudi catering iz bližnjih gostiln,
lahko pa gostje sami poskrbijo za hrano. Ker imamo
ljudje radi različna presenečenja, pri njih dobite tudi
darilne bone. Trudijo se zadovoljiti svoje goste po najboljših močeh.
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Darja Mihalič pravi, da je odziv okolice zelo pozitiven,
saj na Goričkem še wellnessa ni. Tudi zelo malo prenočišč imamo. Po Darjinem mnenju bi Goričko moralo
biti »slovenska Toscana.«
Na otvoritvi so Mihaličevim izrekli čestitke in zaželeli
uspešno poslovanje Ludvik Novak, župan občine Puconci, in Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze. Program sta s skečem popestrila tudi Macho in Mejki v vlogi Stanke in Mirkota, ki sta namesto
Kanarskih otokov obiskala Secret Wellness in bila nad
njim zelo navdušena. Člani družine Mihalič so prerezali trak in tako uradno odprli butični apartma. Objekt
je blagoslovil tudi bodonski evangeličanski duhovnik
Simon Sever. Nato so si obiskovalci lahko ogledali tudi
notranjost apartmaja.
Pravijo, da je wellness ena najpomembnejših sestavin zdravega življenjskega sloga. Kaj menijo o tem
Mihaličevi? »Ja, wellness je povezan z rekom: nazaj k
naravi. Iz savne je užitek stopiti pod tuš, kjer si lahko na
glavo zliješ kad vode in še skočiš v bazen. Zunaj lahko
slišiš lajanje srnjakov, petje kukavice, gledaš štorkljo,
kako išče hrano v naravi. To doživiš malokje po svetu in
tega se na Goričkem premalo zavedamo,« meni Darja
Mihalič.

Mihaličevi so začeli tudi z oglaševanjem na družabnih
omrežjih, z zloženkami po okoliških TIC-ih, turističnih
točkah. V mesecu juliju bodo začeli sodelovati tudi s
Hišo daril, pripravljajo pa tudi materiale za Booking.
Pričeli so s polnjenjem terminov, gostje so presenečeni in zadovoljni. V bližnji prihodnosti bodo k ponudbi
dodali še romantične noči z gledanjem zvezd, saj se
le malokje zvezde vidijo tako lepo, kot zvečer ob jasni
noči na Goričkem, kjer ozračje ni še nič onesnaženo z
umetno svetlobo.
Janja Vlaj

Vsak občan Občine Puconci, ki pride s tem bonom, ima 30 % popust.
Za rezervacijo je obvezna predhodna najava.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Prikaz Zdravje v občini 2019 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.
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NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI
Zdravstveno stanje in umrljivost
NEKAJ
DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI
Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
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Slika 1: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev –
starostno standardizirana, povprečje 2013–17

Slika 2: Hospitalizirani zaradi klopnega meningoencefalitisa, Slovenija, povprečje 2009-2017

Slika 1: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev –
starostno standardizirana, povprečje 2013–17

Slika 2: Hospitalizirani zaradi klopnega meningoencefalitisa, Slovenija, povprečje 2009-2017

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Jure Lesjak, Mestna občina Koper, Marjan Čuješ, JZ Kozjanski
Izdal:
park Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva
2,2019
SI-1000
Ljubljana,
Slovenija
(petek,
05.04.2019 @
07:31:06)
Datum: april
E-mail: info@nijz.si
Slike: Jure Lesjak, Mestna občina Koper, Marjan Čuješ, JZ Kozjanski
park
2019 Datum: april 2019 (petek, 05.04.2019 @ 07:31:06)
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ZDRAVJE IN OKOLJE
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Globalne napovedi kažejo, da se bo onesnaženost
zraka v urbanem okolju še povečevala, zato je nujno
takojšnje ukrepanje za izboljšanje kakovosti zraka.

Hru
p

Onesnaženost okolja je pomembna determinanta
zdravja, saj se povezuje s številnimi socialnoekonomskimi dejavniki. Spremljamo jo s kazalniki o
okolju in zdravju, ki so pripravljeni v skladu z metodologijo Informacijskega sistema za okolje in zdravje (Environment and Health Information System) Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO) in zato mednarodno
primerljivi. Z njimi ugotavljamo doseganje ciljev, ki
so v državi sprejeti z namenom izboljšanja stanja na
področju okolja in zdravja.

Slika 3: Vpliv okolja na zdravje ljudi

Kazalniki, ki jih je NIJZ pripravil v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, obravnavajo različne vplive okolja
na zdravje ljudi, kot na primer: kakovost pitne vode,
izpostavljenost onesnaženemu zraku, hrupu, svincu,
varnost živil, kemijska varnost ter vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi (Slika 3). Več o kazalnikih okolja
na: http://kazalci.arso.gov.si.
Zrak, onesnažen z delci (PM), predstavlja resno nevarnost za zdravje ljudi, še posebej otrok.
Zdravstvene posledice onesnaženega zraka so bolezni dihal, srca in ožilja, nekatere nevrološke bolezni,
sladkorna bolezen tipa 2, negativni vplivi na razvoj
ploda in nekatere vrste raka. V Sloveniji se v zadnjih
letih onesnaženost zunanjega zraka z delci PM10 sicer
zmanjšuje, so pa mejne vrednosti ponekod še vedno
presežene. Velik pomen pri tem imajo individualna
kurišča in promet. Razmere so še posebej pereče v
hladnih mesecih in v kotlinah. Najbolj ogroženi so bolniki z boleznimi dihal, srca in ožilja, sladkorni bolniki,
starejše osebe ter otroci in nosečnice. V Sloveniji je
bilo v letu 2017 več kot 90 % otrok starih do 15 let izpostavljenih koncentracij PM10 , ki je bila v povprečju
med 21 in 30 µg /m3 , kar je nad priporočili SZO (Slika
4). Astma, ena izmed najpogostejših bolezni dihal pri
otrocih, ki je povezana tudi z izpostavljenostjo onesnaženemu zraku, je najpogostejši vzrok hospitalizacije
pri otrocih mlajših od 15 let. Raziskave kažejo, da se
tveganje za astmo pri otrocih z oddaljenostjo bivališča
od prometne ceste znižuje.
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Slika 4: Izpostavljenost otrok (0-15 let) PM10 v zunanjem zraku. Vir:
Kazalniki okolja, ARSO.

S sprejemanjem ukrepov na področju varstva okolja,
ki temeljijo na celostni prometni strategiji in k varovanju okolja naravnanih energetskih konceptih, lahko
lokalna skupnost pomembno prispeva k izboljšanju
stanja na področju onesnaženosti zraka. Ker so viri
izpustov poleg intenzivnega prometa predvsem individualna kurišča, tudi vsak posameznik prispeva k
izboljšanju zraka v svojem okolju in sicer z ustreznim
načinom ogrevanja, premišljenimi prevozi in z upoštevanjem priporočil za ravnanje ob dneh s prekomerno
onesnaženim zrakom. Več na: http://www.nijz.si/sl/p
ovisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za
-prebivalce.
Vročinski valovi lahko ogrožajo zdravje
V zadnjih desetletjih so tudi v Sloveniji bolj pogosti
vremenski pojavi, ki vplivajo na zdravje ljudi. Huda
in dolgotrajna vročina v poletnih mesecih povzroča
toplotno obremenitev. Toplotna obremenitev je izrazitejša v mestih zaradi spremenjenega okolja (manj
vegetacije in večja pokritost površine npr. z zgradbami
in asfaltom) ter dodatne proizvodnje toplote. Vročinski
valovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi. V obdobju
vročinskih valov opažamo večjo umrljivost od pričakovane. Tako je bilo leta 2015 v obdobju vročinskih valov
v Sloveniji 7 % več primerov smrti, največ v delu Slovenije z omiljenim celinskim podnebjem, kjer sta tudi
obe največji mesti. Največ umrlih zaradi vročinskih
valov je bilo med starejšimi ter pri osebah s kroničnimi srčno-žilnimi boleznimi. V mestih stanje dodatno
poslabšuje onesnažen zrak z delci (PM) in ozonom.
Lokalne skupnosti lahko pomagajo prebivalcem lajšati
vpliv vročinskih valov s povečevanjem deleža zelenih
površin, namestitvijo pitnikov, gradnjo kolesarskih in
peš poti, ki so odmaknjene od prometnic in so v senčnih predelih, senčnimi parkirišči, ureditvijo dostopa do
vodnih površin, spremljanjem kakovosti površinskih
voda na mestih, kjer ni uradnega nadzora, se pa tam
tradicionalno kopa večje število ljudi. Ustvarjanje pogojev za aktivno gibanje je dolgoročno zelo koristno
za zdravje, saj s tem (kolesarjenje, hoja) prispevamo
tako k čistejšemu zraku, kot tudi k zmanjšanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Več na: http://www.nijz.si/sl
/napotki-prebivalcem-za-ravnanje-v-vrocini.
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Klopni meningoencefalitis (KME)
Slovenija se po obolevnosti s KME uvršča med najbolj
ogrožena območja v Evropi. Bolezen se prenaša z vbodom okuženega klopa, redko z uživanjem okuženega
nepasteriziranega mleka. Pojavlja se žariščno, več klopov je do 600 m n.m., z višino njihovo število upada.
Najvišja obolevnost je na Gorenjskem, Koroškem in
Notranjskem. KME lahko pusti trajne posledice npr:
zmanjšana koncentracija, prizadetost gibalnih sposobnosti, pareze, ohromelost. Najbolj učinkovit preventivni ukrep je cepljenje. Delež cepljenih v Sloveniji je
zelo nizek. Po podatkih iz leta 2014 se redno cepi le
7,5 % prebivalcev.
V Sloveniji je cepljenje obvezno le za osebe, ki so
okužbi izpostavljeni pri delu in izobraževanju, vendar
ga priporočamo vsem. Cepimo se lahko od enega leta
starosti naprej. Lokalne skupnosti lahko z ozaveščanjem o cepljenju in drugimi učinkovitimi zaščitnimi
ukrepi pomagajo prebivalcem do ustrezne zaščite
pred klopi. Na primer, v Avstriji je z odmevno promocijo cepljenja uspelo zvišati delež cepljenih na več kot
80 %. Več na: http://www.nijz.si/sl/pravocasno-se-z
ascitimo-pred-klopi-saj-lahko-prenasajo-bolezni-2.
Pitna voda mora biti dostopna vsem, vedno, povsod,
v zadostnih količinah in zdravstveno ustrezna.
Onesnažena pitna voda lahko povzroči okužbe prebavil, dihal, motnje pri prenosu kisika pri dojenčkih,
motnje v delovanju hormonov, nekatere vrste raka in
drugo. V Sloveniji se s pitno vodo iz vodovodov, ki so
vključeni v redni nadzor, oskrbuje 94 % prebivalcev. V
nadzor niso vključeni vodovodi, ki oskrbujejo manj kot
50 oseb; največji delež ljudi brez nadzora je v Koroški
(25 %) in Savinjski regiji (14 %) (Slika 5).

Slika 5: Delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz vodovodov, vključenih
v redni nadzor (monitoring) pitne vode Vir: Kazalniki okolja, ARSO.

Veliki in srednji vodovodi s 1.000 in več prebivalcev
(86 % prebivalcev) imajo praviloma ustrezno kakovost
pitne vode. Večje tveganje za zdravje predstavlja prisotnost mikroorganizmov, ki je pogostejša pri manjših
vodovodih (50-500 prebivalcev), saj je te sisteme za
oskrbo s pitno vodo zelo težko upravljati. Povečano
tveganje za prisotnost mikroorganizmov najdemo tudi
pri kraških vodnih virih. Ponekod se je ugotavljala kemijska onesnaženost pitne vode zaradi preseženih
pesticidov, nitratov, arzena, svinca, niklja, mangana,
železa.
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Varna oskrba s kakovostno pitno vodo ima izjemen
pomen za zdravje prebivalstva, zato morajo lokalne
skupnosti v svojih prostorskih načrtih zavarovati vsak
vir pitne vode pred onesnaženjem.
Prebivalce, ki niso vključeni v monitoring pitne vode
mora lokalna skupnost o tem obvestiti in jih poučiti o
možnih ukrepih za varovanje zdravja pred škodljivimi
učinki onesnažene vode. Če obstaja utemeljen sum
za potencialno nevarnost za zdravje, jim mora takoj
posredovati priporočila za ravnanje. Več na: http://ww
w.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda.
Azbestna vlakna so škodljiva in so tudi glavni povzročitelj redkega, a enega najnevarnejših rakov, malignega mezotelioma.
Azbestna vlakna dokazano povzročajo bolezni pljuč
in drugih organov ter imajo rakotvorni učinek. Čeprav
je bila proizvodnja in prodaja azbestnih izdelkov prepovedana že pred 20 leti, so ti še vedno v uporabi,
zlasti v gradbenih in izolacijskih materialih. Vsaka prisotnost azbestnih vlaken je škodljiva. Največ azbestnega
prahu nastaja zaradi napačnih postopkov pri obnovitvi
in rušenju starejših stavb, v katerih so vgrajeni azbestni
materiali.
Maligni mezoteliom je redko, a zelo nevarno rakavo
obolenje prsne in trebušne mrene, ki ga povzroča azbest. Doba od prve izpostavljenosti azbestu do njegovega nastanka je lahko 40 in več let. Večja izpostavljenost povzroča večje tveganje, lahko pa se mezoteliom
pojavi tudi zaradi majhne izpostavljenosti. Zaradi obsežne izpostavljenosti azbestu v preteklosti in dolge
latentne dobe predpostavljamo, da se število bolnikov
z mezoteliomom v prihodnje še ne bo zmanjševalo
(Slika 6). Zelo pomembno je varno odstranjevanje virov
azbesta iz našega okolja.

Slika 6: Novo ugotovljeni primeri (incidenca) mezotelioma v Sloveniji, 1961–2015. Vir: SLORA 2018.

Z osveščanjem in spodbujanjem pravilnega odlaganja azbestnih odpadkov, strožjim pristopom proti divjemu odlaganju, z zbiranjem podatkov o azbestu
(strehe, vgrajeni gradbeni, izolacijski materiali, morebitni ostanki opuščenih azbestnih proizvodenj, divja
odlagališča in drugo) lokalna skupnost pomembno
prispeva k zmanjševanju izpostavljenosti svojih prebivalcev azbestu. Več na: http://www.nijz.si/sl/azbestv-nasem-okolju-0.
Vsebine so pripravili sodelavci Centra za zdravstveno ekologijo in Centra za
nalezljive bolezni, v sodelovanju z Agencijo RS za okolje.
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Kazalniki zdravja v občini: Puconci
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. Definicije, dodatni podatki in grafični prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani ▸.

 ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n ).
Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎ Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
 Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Zdravstveno stanje

Preventiva

Dejavniki tveganja

Prebivalci in skupnost

○

Kazalnik

Občina

UE

Regija

SLO

Enota

1.1 Razvitost občine

0,76

/

/

1,00

indeks

1.2 Prirast prebivalstva

-1,7

-6,3

-6,0

0,5

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)

5,1

5,0

5,1

5,2



1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)

26,9

22,5

21,5

15,2

1.5 Stopnja delovne aktivnosti

52,1

51,5

53,1

61,6

%

1.6 Delovne migracije

48

95

89

100

indeks

2.1 Telesni fitnes otrok

43,3

44,9

45,6 50,2

indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok

32,1

30,4

29,2 24,3

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah

1,2

1,4

1,4

1,5

sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji

15,1

11,6

12,7

9,1

%

2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih

65,9m

66,2

65,4

58,4

%

2.10 Hrupno okolje

17,7m

19,8

18,6

23,8

%
%

Umrljivost*

%

%

57,9

59,3

59,6 62,7

3.2 Presejanost v Programu Zora

66,7

66,8

69,1

71,8

%

4.2 Bolniška odsotnost

16,8

17,4

18,1

15,3

dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)

1,7

1,5

1,5

1,1

sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)

2,3

2,3

2,1

2,0

sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni

6,6

5,8

5,6

5,2

sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka

28,7

28,0

27,1

23,2

sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi

14,1

13,9

13,7

11,9

sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let)

4,0

4,0

3,8

2,1

sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let)

4,0

4,1

3,9

2,6

sss/1000

4.10 Novi primeri raka

611

592

580

560

sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke

104

89

80

73

sss/100.000

57

64

58

65

sss/100.000

●

●
●

●
●

●
●
●
●

4.17 Novi primeri raka dojke

78

85

93

118

sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)

6,1

5,5

5,5

6,4

sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj

15,4

16,7

16,0

14,9

sss/100

4.13 Pomoč na domu

1,4

1,5

1,2

1,7

%

●

4,6

6,8

9,7

sss/100.000

●

1097 1071

930

sss/100.000

80

sss/100.000

4.14 Klopni meningoencefalitis

3,3

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču

1176

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)

117

115

109

Več od povprečja

●

%

3.1 Odzivnost v Program Svit

4.16 Novi primeri raka pljuč

Manj od povprečja

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)

154

174

172

164

sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora

24

17

18

20

sss/100.000

●
●

●
●
●

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto
po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov"v "Metodološka pojasnila"na spletni strani.
m
: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:

Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2017; 1.2: leto 2017; 1.3: leto 2017, stari 80 let in več; 1.4: leto 2017, stari 25-64 let; 1.5: leto 2017, stari 15-64 let; 1.6: leto 2017. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2017, otroci in mladostniki,
stari 6-14 let; 2.2: leto 2017, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2013-2017; 2.6: povprečje 2013-2017; 2.9: leto 2016; 2.10: leto 2016. Preventiva: 3.1: leto 2017; 3.2: povprečje 1.7.2014 - 30.6.2017, ženske, stare
20-64 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2017, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2013-2017, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje 2013-2017, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2017; 4.6: leto
2017; 4.7: leto 2017; 4.8: povprečje 2013-2017, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2013-2017, bolnišnične obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2011-2015, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11:
povprečje 2013-2017, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2017; 4.13: leto 2017, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2008-2017; 4.15: povprečje 2011-2015; 4.16: povprečje 2011-2015; 4.17: povprečje 2011-2015.
Umrljivost: 5.1: povprečje 2013-2017; 5.2: povprečje 2013-2017, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2013-2017, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2013-2017.

Viri podatkov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo:
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Rezultati projektov Interreg
Projekta 321 go in Green Exercise, ki
sta se pričela leta 2016, sta se to poletje končala in pustila za seboj številne
trajnostne produkte. Oba sta bila sofinancirana iz Programa čezmejnega
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (321 go) ter Slovenija-Madžarska (Green Exercise). Poleg promocije območja Krajinskega parka
Goričko, kjer turisti lahko preživijo svoj
prosti čas in ga raziskujejo, smo turistično ponudbo s projektnimi partnerji
razširili tudi na Madžarsko v Porabje in
v Avstrijo na Gradiščansko.
S projektnimi aktivnostmi smo želeli izboljšati turistično ponudbo izven
glavne turistične sezone, privabiti nove obiskovalce in jih seznaniti z
zanimivostmi in doživetji ter s tem
podaljšati dobo bivanja v regiji.
V projektu 321 go smo združili moči
trije gradovi (Murska Sobota, Grad in
Tabor v Avstriji) ter raziskali skupno
zgodovino in zgodovino posameznega gradu. Rezultati teh raziskav so
predstavljeni na novih stalnih zgodovinskih razstavah. Na gradu Grad se ta
razstava nahaja v obnovljeni kapeli in
njenem predprostoru, ki sta bila ob-

novljena v okviru projekta. Za potrebe
ogledov so bili kupljeni avdio vodiči, s
pomočjo katerih si obiskovalci lahko
gradove ogledajo individualno in kaj
več izvedo o posameznem gradu.
Vsebine za avdio vodiče so predstavljene v štirih jezikovnih različicah. V
času trajanja projekta se je izvedlo več
brezplačnih delavnic (lončarska, video,
ustvarjalne za otroke) in sejemskih prireditev (Grajski bazar na gradu Grad
in Adventni sejem na gradu Tabor).
Vsako leto so se izvajali foto natečaji, pripravljale raznovrstne razstave in
druge kulturno-umetniške prireditve.
Za promocijo je bil izdelan družinski
booklet z naslovom Tura treh gradov,
kjer obiskovalci lahko s krožno potjo obiščejo vse tri gradove in se na
vmesnih točkah seznanijo tudi z drugimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi.
Projekt Green Exercise je poleg promocije znamenitosti v regiji želel
predstaviti, kako zdravo in okolju prijazno preživeti čas na našem območju.
Na devetih lokacijah so se vzpostavili
Zeleni parki z različnimi napravami
in igrali za vse generacije ter poči-

Osnovnošolci so
spoznavali Goričko
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko pripravljamo aktivnosti, ki so namenjene osnovnošolski mladini. Namenjene so spoznavanju naravne in kulturne dediščine krajinskega parka, raziskovanju narave ter spoznavanju dela JZ
Krajinski park Goričko. Naše delo jim podrobneje predstavimo v obliki naravoslovnih dni. Učenci poleg živalskih in
rastlinskih vrst spoznavajo življenjska okolja in ukrepe za
njihovo ohranjanje. Naravoslovnega dneva so se udeležili
učenci OŠ Puconci in spoznali travniška življenjska okolja
ter za njih značilne ptice in metulje.
Učenci OŠ Puconci in POŠ Bodonci so v tem šolskem letu
sodelovali v mednarodnem likovnem natečaju ter Kvizu o
naravi in človeku, kjer so dosegli odlične rezultate.
31. 7. 2019

vališči za pohodnike in kolesarje. Ti
parki se nahajajo pri gradu Grad, v
Martjancih, Prosenjakovcih, Markovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v
Sakalovcih, Monoštru in v Pityerszeru.
Vzpostavljene so bile nove pohodne
in kolesarske poti, izdan je bil nov turistični zemljevid in narejena aplikacija
za kolesarje. V času trajanja projekta
so bile izvedene številne delavnice in
prireditve na temo ohranjanja narave
in zdravega načina življenja. Izobrazilo se je 15 kolesarskih vodnikov, ki so
prejeli tudi licenco. V okviru projekta
se je kupilo 18 treking koles, 16 električnih koles, 1 polnilna postaja ter dva
minibusa. Na gradu Grad imamo na
voljo 10 treking koles, ki so obiskovalcem in domačinom na voljo brezplačno. V Markovcih se je obnovila stara
šola in se za namene novih turističnih
nastanitev preuredila v hostel, ki ima
na voljo 52 postelj.
Nataša Krpič

KAKŠNE BARVE JE SVET
Mednarodni likovni natečaj poteka v sodelovanju z Naravnim parkom Raab v Avstriji in Narodnim parkom Őrség na
Madžarskem. Učenci ustvarjajo v skupinah pod vodstvom
mentorja. Tričlanska strokovna žirija je ocenila čez 80 likovnih izdelkov in izbrala najboljše iz vsake države.
Letošnja tema Kakšne barve je svet naj bi učence spodbudila k razmišljanju o pestrosti vsega živega sveta. Tehnike
ustvarjanja nismo predpisali in učenci so nas presenetili
s širokim naborom različnih ustvarjalnih tehnik od risbe
do skulpture. Prvo mesto so osvojili učenci 5. d razreda
iz POŠ Bodonci z mentorjem Francem Kousom. Odlično
tretje mesto so s svojim likovnim delom osvojile učenke
4.a razreda z mentorico Anito Fajs. Likovna dela si lahko
ogledate na spletni strani www.park-goricko.org v rubriki izobraževalni programi ali na gradu Grad.
Učence najbolje ocenjenih del smo povabili na trideželno
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srečanje v Naravni park Raab. Na šoli v kraju St. Martin
an der Raab so učenci spoznavali zanimivosti gozda in
njegovih prebivalcev.
Spust po reki Muri. Foto: Mojca Podletnik

Udeleženci srečanja v Naravnem parku Raab. Foto: Stanka Dešnik

KVIZ O NARAVI IN ČLOVEKU
V preteklem šolskem letu so učenci pomurskih osnovnih
šol tekmovali v poznavanju travnikov in tujerodnih invazivnih vrst. Tekmovanje že tradicionalno poteka v dveh delih.
V prvem, spletnem delu, učenci odgovore na vprašanja
iščejo v literaturi in v naravi. Pet ekip, ki zberejo največ
točk, se uvrsti v finalni del tekmovanja. Finale kviza poteka na gradu Grad. Učenci se pomerijo v petih izzivih, ki
zahtevajo znanje, spretnost in iznajdljivost.
V finalni del tekmovanja so se uvrstile 3 ekipe iz OŠ Puconci z mentoricama Melito Ficko Sapač in Matejo Ivanič
Zrim. Največ točk so zbrale Püconske veverice (Ana, Blažka, Jure in Lučka) in zmagale v 6. finalu kviza.
Finaliste kviza iz 3 osnovnih šol smo povabili na spoznavanje novega biosfernega območja Mura-Drava-Donava

Zmagovalna ekipa Püconske veverice. Foto: Gregor Domanjko

s spustom po reki Muri.
Goričkemu najbližje biosferno območje (UNESCO območje z visoko naravno in kulturno vrednostjo v svetovnem
merilu) povezuje pet držav, ki so se zavezale k varovanju
tega izjemnega življenjskega okolja. Ob prihodu smo utrdili znanje o tujerodnih invazivnih vrstah, ki smo jih ob reki
našli kar nekaj. Sledila je vožnja z rafti od Kroga do Ižakovec, ki je bila nepozabno doživetje. Vmes smo se ustavili
pri Babičevem plavajočem mlinu v Veržeju. Pozdravil nas
je mlinar Mirč, ki ponosno povabi vse radovedne obiskovalce v notranjost mlina in razloži, kako mlin deluje. Spust
smo zaključili na Otoku ljubezni v Ižakovcih.
Nataša Moršič, koordinatorka aktivnosti za OŠ

Poletni kino na grajskem dvorišču
s filmom ”Zemlja, naš dom”
V petek, 24. maja 2019, smo na dvorišču gradu Grad pričeli s t.i. poletnimi kino večeri, ki jih v Javnem zavodu
Krajinski park Goričko organiziramo v sklopu projekta LIFE
Naturaviva. Kot prvi film smo izbrali dokumentarec ”Zemlja, naš dom,” ki nam je postregel z izvrstno produkcijo in
seveda s presunljivim sporočilom.
Sporočilo filma, ki izhaja že iz naslova, je bilo dejstvo, da
je Zemlja naš edini dom. Bogat preplet živega in neživega
sveta je skozi milijarde let ustvarjal gostoljubno okolje, v
katerem smo svoje mesto našli ljudje. Toda prav ljudje, ki
predstavljamo zgolj eno vrsto med milijoni drugih, smo
v zadnjem stoletju z uničevalskim in bliskovitim izčrpavanjem naravnih virov vplivali na spremembe podnebja,
uničili velik del življenjskih okolij in s slednjim ter s pretiOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

ranim lovom povzročili izumrtje številnih vrst organizmov.
Vplivali smo tudi na vodne vire, prst ter zrak, za povrh pa
vire največkrat izkoriščamo bogati, negativne posledice pa
prepuščamo v breme revnim prebivalcem planeta. Zato je
skrajni čas, da začnemo ravnati z okoljem bolj odgovorno.
Odziv obiskovalcev nad filmom je bil zelo pozitiven, zato
smo prepričani, da je pri vseh pustil pečat.
Staro grajsko poslopje je ponudilo neverjetno akustiko in
pravi ambient, zaposleni pa smo bili veseli precejšnjega
obiska, kar nam je dalo motivacijo, da nadaljujemo z izbiro
odličnih filmov tudi v prihodnje. Projekcije se bodo odvijale
še tekom poletja in tudi v prihodnjih letih, zato vse občane
vljudno vabimo, da se nam znova pridružijo.
Tomaž Koltai
31. 7. 2019
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Na gradu Grad smo preživeli večer z netopirji
Ali se netopirji zapletajo v lase? Ali netopirji napadajo ljudi in jim pijejo kri?
Takšne in podobne neresnične vraže
so netopirjem naredile veliko škode. Preganjati so jih začeli iz kleti in
podstrešij in na odprtine v stavbah z
zatočišči netopirjev nameščati mreže. Zato se je njihovo število začelo
zmanjševati. Ne zavedajoč se, da ti
edini, aktivno leteči sesalci pri nas,
spadajo med najpomembnejše živalske skupine za človeka, saj z lovljenjem
nočno aktivnih žuželk vplivajo na njihovo številčnost. Določene vrste netopirjev si za domovanja izbirajo mirna
in temnejša mesta v stavbah, zato je
naš pozitiven odnos do njih še toliko
pomembnejši. Eno izmed njihovih
najpomembnejših zatočišč v vzhodni
Sloveniji predstavlja grad Grad na Goričkem, zato smo se v Javnem zavodu
Krajinski park Goričko odločili, da netopirjem posvetimo dogodek, ki smo
ga poimenovali »Preživi večer z neto-

pirji na gradu Grad na Goričkem.« Na
dogodku, 5. julija 2019, so tako otroci
lahko iz papirja izdelovali netopirčke
in iz lesa sestavljali netopirnice, ki jih
bodo namestili doma na fasade ali
drevesa in spremljali, ali se bodo v njih
naselili netopirji. Vzporedno z delavnicami sta se vrtela dokumentarna filma
o netopirjih. Malo pred sončnim zahodom smo prisluhnili Jasmini Kotnik iz
Slovenskega društva za proučevanje
in varstvo netopirjev. Jasmina nam je
v zanimivem predavanju predstavila
posebnosti netopirjev in vrste, ki živijo
v Sloveniji, na Goričkem in na gradu
Grad. Po sončnem zahodu smo imeli
priložnost opazovati izletavanje navadnih netopirjev iz cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu, v kateri je
ena izmed dveh porodniških skupin
te vrste na Goričkem. Ob zaključku
večera smo z »zvezdogledom« Bojanom Jandrašičem spoznavali misterije
vesolja, za ljubitelje filmov pa smo na

grajskem dvorišču predvajali črnobelo grozljivko Nosferatu. Podoben
dogodek bo sledil 13. septembra 2019
v Kančevcih, kjer bomo odprli prvo
stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji.
Gregor Domanjko

Opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz
cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu.
Foto: Gregor Domanjko

ROTO SLOVENIJA d.o.o.
Puconci 12, 9201 Puconci
Slovenija

ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95 %.
Čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez
smradu ter so neobčutljive na nihanja temperature v okolju. Komunalne odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov
onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno
izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. Roto čistilna naprava
je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in
dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5.

www.roto.si

Več informacij na:
031/290-314, g. Mario Kramberger

Občina Puconci v letu 2019 subvencionira vgradnjo male čistilne naprave v višini 1.000 €.
31. 7. 2019
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KRIŽANKA
NAGRADNA KRIŽANKA 18X14
FESTIVAL
SKEČEV V
PEČAR.

AVTOR: ŠTEFAN
VUČAK

REVOLUCI.
MISELNOST

EPAN(ODA)

MESTO V
ITALIJI

DROBEC SNOVI

SMODIŠ
MARIJA

REKA V
KALIFOR.

EVGEN APATIČ DENKO TONE

NARAVA, ČUD

BOLEZEN TRTE

ČEŠKI SMUČ.
GRAFIČNI
SKAKAL.
PREREZ STAVBE

12

2
PREVEL.
ZASEDENOST
16

18

MATERIAL ZA
REPRODUKCIJO
9
GLAVNI
ŠTEVNIK

AMER. IGRALKA
LINDA

NOVOZEL.
PAPIGA

AKL
(AMACIJA)
20

24

REKA V ŠPANIJI

DISKOTEKA
STRONCIJ
AVTOM. OZNAKA
LIBANONA

DODATEK K
POGODBI

ŽVEPLO
22

PRAVO

OBČAN

ZDRAVILNA
RASTLINA

GORAN CERAR
15

J(AS)LI
3

FINSKI
ARHITEKT

ŠAMPION

KREPČILNA
PIJAČA

TONA

DAN V TEDNU
NOGOMET.
KLUB

SESTAVA ČEB.
VOSKA
8

26

T (RI)
DEL ROKE

OSLOV GLAS

TURIST. TAKSA

PERJE PRI REPI

OBČAN

IVAN UDOVIČ
6

KLIMAT.
NAPRAVA

OBČAN
25

13
EDVARD
(KRAJŠE)

IMENOSLOVJE
7

4

AMPER

JEZERO NA
FINSKEM

ŽENSKO IME

REKA V
FRANCIJI
19

2. SLIKA PRI
ČETVORKI

MUSLIM.
MOŠKO IME

17

5. ČRKA
ABECEDE
PRIP. ZA HOJO
PO LEDU

KALIJ

KAR SE ZANIKA
KIV (I)
GORNJA
RADGONA

NUR (MI)

RAČUN

OZNAKA ZA
ŠOLO VOŽNJE

PREDLOG

KOŠARKAR.
EKIPA IZ RIGE
21

MAJDA VEREN

STANKO IZ
DOLINE
10

NAIVNE
UMETNOSTI

ENEO (LIT)

DANI IZ
VADARCEV
14

FRANC. SATELIT

ŠPANIJA

PRISLOV

DUŠIK

BANKA
SLOVENIJE

REL(IGIJA)
TENIŠKI KLUB

LJUDSKA
REPUBL.

SO (BOTA)

KOPER

ALUMINIJ

SELEN

11

TOČKA
(KRAJŠE)
5

STEZA V ATLETIKI

1

23

ŠIROKOPLEČI
MOŠKI

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE S PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE
NAZIV ŠPORTNEGA DRUŠTVA V STRUKOVCIH.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rešitve tokratne križanke pošljite do 20. septembra 2019 na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom »KRIŽANKA«.
Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so: 1. Žiga Leskovšek, Kajuhova 5, Lucija, Portorož;
2. Andreja Kmetec, Stara ul. 22, M. Sobota; 3. Igor Vukan, Otovci 80a
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
31. 7. 2019
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Koledar prireditev
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

SEPTEMBER
6. - 8. 9. 2019 ob 8.00 – 11. EUROHOCKEY YOUTH FESTIVAL SAŠO FAJS – Predanovci –
ŠK Triglav Predanovci – Matjaž Potokar: 031/572-329
7. 9. 2018 ob 15.00 – 10. MEKLARSKI POHOD – Kuštanovci – ŠD Kuštanovci – Matej Kumin: 031/548-712
14. 9. 2019 ob 20.00 – MOŠČANSKA NOČ – Moščanci - KTD Moščanci – Marta Horvat: 041/747-396
15. 9. 2019 ob 10.00 – JESENSKI POHOD PO OTOVCIH – Otovci – KMN Otovci –
Štefan Kuhar: 051/376-240
15. 9. 2019 ob 11.00 – PRAZNIK BUČ IN DEN MEŠTROV Z GORIČKOGA – Bodonci – DKŽ »Klas« Bodonci –
Jožefa Vlaj: 041/343-522 in Goričko Drüjštvo za lepše Vütro – Jožica Celec: 041/941 175
15. 9. 2019 ob 15.00 – GES MON NAJVEKŠE, NAJVEKŠO – Pečarovci – TKŠD Pečarovci –
Jožef Rituper: 041/346-636
28. 9. 2019 ob 7.00 – 7. POHOD IDEMO K SVETI TROJICI – Pečarovci – TKŠD Pečarovci –
Jožef Rituper: 041/346-636
29. 9. 2019 ob 10.30 – KOLESARSKI MARATON PO OBČINI PUCONCI – Puconci –
Športna zveza Puconci – Janez Lipič: 041/650-463
29. 9. 2019 ob 11.00 – 16. DÖDOLIJADA IN 21. KULINARIČNA RAZSTAVA ZA ZLATO KIJANCO –
Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355

OKTOBER
4. 10. 2019 ob 15.00 – RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK IN HRUŠK – Otovci –
Turistična kmetija Smodiš – Vlado Smodiš: 031/312-173
5. 10. 2019 ob 19.00 – REVIJA CERKVENIH ZBOROV OBČINE PUCONCI – Bodonci –
Razvojni zavod Občine Puconci: 02/545-96-70
6. 10. 2019 ob 11.00 – SREČANJE GASILCEV VETERANOV OBČINE PUCONCI – Dolina –
PGD Dolina – Ivan Horvat: 031/276-409
11.-13. 10. 2019 – PRAZNIK OBČINE PUCONCI – Puconci – Občina Puconci –
RZO Puconci: 02/545-96-70
13. 10. 2019 ob 13.00 – OSREDNJA PRIREDITEV ZKTD – Vadarci – ZKTD Puconci –
Uroš Kamenšek: 041/377-161
20. 10. 2019 ob 13.00 – SREČANJE IN 13. POHOD NA VANEČO v počastitev spomina na padle borce NOB
– Vaneča – ZB za vrednote NOB Murska Sobota – Emri Evgen: 031/548-760

