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V čudnem letu smo se znašli, zares čudnem. Niti enega 
vročinskega vala še nismo doživeli. Namesto pasje vroči-
ne nas spremljajo vsakodnevni nalivi.
Tako so naše počitnice dvakrat okrnjene, z vremenom in 
s koronavirusom. Dvakrat težje se odločamo za dopuste 
kot sicer. Pa vendar – naj bo tudi ta čas čim lepše preživet 
in nepozaben.
Kako ga izkoristiti? Tako kot nekoč. Brez televizije, z veliko 
igranja, s pripovedovanjem zgodb.
Spominjam se časov, ko smo tiho sedeli v kakšnem kotu 
in poslušali starejše, kako so modrovali o času in življenju.
Ni lepših spominov od teh! Da si smel biti zraven, da so te 
odrasli občasno ogovorili, da so ti izkazali spoštovanje … 

Zdaj je čas za take čase! Za pogovor, pripovedovanje zgodb, za pravljice.
Pripovedujte otrokom, kako je bilo nekoč hoditi v šolo, kaj ste v šoli in doma ušpi-
čili, kako ste preživljali večere, morda celo obudite kako igro iz otroštva – kartanje, 
igranje mlina, lov lisice, skakanje pisma, gumitvista … Pripovedujte, kakšna je bila 
vzgoja nekoč, kakšni so bili učitelji in starši – to bo naše mlajše zagotovo zanimalo.
Ali pa si izmislite pravljico. Včasih so si jih naši dedki in babice veliko izmišljali. Do-
volite si biti ustvarjalni. To bo nekaj povsem drugačnega od gledanja televizije. To 
bo letošnje čudno leto naredilo lepše, čarobnejše.
Obudite spet otroka v sebi in mu dovolite, da pride na dan in uživa v majhnih ra-
dostih življenja. Ni bistveno, kaj lahko kot navaden človek naredite za sočloveka, 
za planet – bodite v tem kriznem času prijazni drug z drugim. Prijaznost polepša 
dan in nič ne stane.
No, ob večerih pa ne pozabite na Občana. Veliko življenjskih izkušenj in misli je v 
njem zapisanih. Naj Vam dajo misliti, naj Vas opogumijo. Naj Vam ta zahteven čas 
ne onemogoči razviti talente. Na tej poti so tudi stranpoti. Naj Vas to ne prestraši 
– pomemben je cilj in zadovoljstvo, ki ga ob tem čutite. Vsak dan naredite kaj za 
osebno rast in razvoj. Imejte svoj svet.
Takšen je tudi svet tokratnega Občana - tudi tokrat smo vam pripravili pester in bo-
gat izbor različnih vsebin. Dodali smo marsikaj novega, razširili platformo vsebin.
Spoznali boste odličnjake naše občine, izvedeli, kaj se kljub karanteni dogaja v na-
ših krajih, ugotovili, da upokojenci ne mirujejo niti, ko bi morali, spremljali boste 
tudi rezultate naših uspešnih športnikov in delo občinske uprave.
Poleg tega se boste lahko pozabavali s križanko, se nasmehnili ob kakem hudo-
mušnem zapisu in ugotovili, da še vedno ne vemo, kaj bomo delali v prihodnje in 
kako dolgo bomo še mirovali.
Spoznali boste tudi, kako pridni so otroci vrtcev in učenci OŠ Puconci ter kaj so v 
tem času počela društva v občini. 
Preberite razpise in razmislite o zapisih v zvezi z vzdrževanjem pokopališč, smotrni 
porabi vode ali zaščiti živali.
Pika na i so poročila z določenih področij življenja, ki se nas stalno dotikajo: o 
varnostni situaciji, kršitvah in neustreznem odnosu do okolja ter analiza zdravstve-
nega stanja v naši občini, za katero vemo, da ni »ravno zdrava«. Seveda lahko kaj 
naredimo na tem področju – narava je blizu in časa je dovolj. Ni lepšega kot vzeti 
v roke pohodne palice in odhiteti v gozd na pohod ali nabirat gobe. Ali pa »iti na 
kolo za zdravo telo«.
To je le nekaj napotkov, kako preživeti ta čas, zagotovo pa jih imate veliko na zalogi 
tudi sami.
Srečno. Lepo poletje in uživajte v prihajajočih dneh.
Se »vidimo in slišimo« spet jeseni!

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Vam, drage bralke in bralci!
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Rojena sem leta 2001, stanujem v 
Mačkovcih 52.
Letos sem postala zlata matu-
rantka Srednje poklicne in teh-
niške šole v Murski Soboti, smer 
tehnik oblikovanja. Nad rezultati 
sem bila navdušena, saj sem se za 
njih zelo trudila. Za izobraževalni 
program tehnik oblikovanja sem 
se odločila, ker me je to že od 
nekdaj zanimalo in veselilo.
Že v otroštvu sem kazala zani-
manje za umetnost. V osnovni 
šoli, katero sem obiskovala na 
podružnični šoli v Mačkovcih do 
5. razreda in kasneje nadaljeva-
la v Puconcih, sem imela status 
nadarjenega učenca na področju 
likovne umetnosti. Učitelji so pre-
poznali potencial v mojih izdelkih 
in jih nekaj poslali tudi na razna 
tekmovanja. Na nekaterih sem 
bila zelo uspešna, kar je bila odlič-
na iztočnica za nadaljnje šolanje.
Skozi srednješolsko izobraževa-
nje sem pridobila ogromno zna-
nja in veščin na področju gra-
fičnega oblikovanja. Za to sem 

lahko še posebej hvaležna svojim 
profesorjem strokovnih predme-
tov, ki niso le izjemni profesor-
ji, ampak tudi izjemni umetniki. 
Omogočili so nam tudi kar nekaj 
strokovnih ekskurzij. Od tega več 
ekskurzij v Sloveniji, obiskali smo 
tudi prelepo Budimpešto, Mün-
chen, ena mojih najljubših pa je 
bila ekskurzija v Benetke, kjer smo 
obiskali znani beneški umetnostni 
bienale, ki je nosil naslov May You 

Live In Interesting Times, kjer so 
se predstavili raznoliki umetniki 
iz več držav. Ta štiri leta srednje-
šolskega izobraževanja so mi na 
žalost prehitro minila. Verjetno je 
razlog za to res veliko zanimanje 
in veselje do tega poklica ter nova 
prijateljstva, ki mi bodo za vedno 
ostala v spominu.
Kljub letošnji nepredvideni situa-
ciji, ravno v času priprav na ma-
turo, nismo bili popolnoma pre-
puščeni sami sebi, profesorji so 
se potrudili po najboljših močeh, 
da bi nam omogočili iste učne 
pogoje do pristopa k maturi, kot 
so jih imele prejšnje generacije. 
Same priprave v šoli so bile sicer 
nekoliko okrnjene, večina pouka 
je bila opravljena preko spleta, 
ampak kljub vsemu nam je uspe-
lo.
Zdaj, ko smo končali s srednjo 
šolo, nas čaka še študij. Namen 
imam nadaljevati v smeri grafič-
nega oblikovanja.

Nuša Šalamun

Nuša Šalamun, zlata maturantka

V četrtek, 18. junija 2020, je župan Občine Pucon-
ci, g. Ludvik Novak, pripravil sprejem devetošolcev 
odličnjakov, ki so bili uspešni vseh devet let šolanja. 
Župan jim je v znak za njihov uspeh in trud podelil 
županovo petico in knjižno darilo. Zaželel jim je še 
naprej veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju, pred-
vsem pa da bi se radi vračali v domače okolje in pri-
spevali k razvoju le-tega. Letošnji devetošolci odlič-
njaki so: Lara Kapun, Lena Kočar, Luna Kočar, Maša 
Kren, Nela Škraban, Živa Žalik, Anej Breznik, Petra 
Ouček, Maša Sever, Eva Vlaj, Lia Bauer, Lara Harkai, 
Karina Kovač Norčič, Lena Lang, Nina Podlesek, Anej 
Sinic, Vid Suhadolnik in Staša Šraj.

 

Tanja Horvat, OŠ Puconci

Sprejem odličnjakov pri županu
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KMN Pečarovci že od leta 2016, ko je bila ustanov- 
ljena 1. slovenska malonogometna liga »Liga Ena«, 
sodeluje na tem tekmovanju. Letošnja sezona je 
bila za nas posebna in tekmovalno uspešna, saj smo 
prvič napredovali v izločilne boje ter s tem ponesli 
naše ime ter ime naše občine širom po Sloveniji. 
V skupinskem delu smo imeli za nasprotnika KMN 
Videm iz Svetega Jurija ob Ščavnici in ŠD Tropov-
ci-Tišina. Po odigranih štirih tekmah v skupini smo 
dosegli 2. mesto in tako napredovali v četrtfinale, 
kjer je na nas čakala ekipa KMN Begne iz Begunj na 
Gorenjskem. Prva tekma četrtfinala je potekala na 
našem igrišču, kjer smo gostom takoj pokazali, kdo 
je gospodar in držali ves čas vajeti igre v svojih ro-
kah. Nasprotnike smo premagali z rezultatom 3 : 1, 
kljub temu pa nam to ni zagotavljalo mirne poti na 
gostovanje. Na povratno tekmo na Gorenjsko smo 
se sicer odpravili s prednostjo, vendar smo tam mo-
rali pokazati vso svoje znanje in garati celo tekmo, 
da smo iztržili rezultat 2 : 2. S skupnim rezultatom  

5 : 3 smo tako napredovali na zaključni turnir štirih 
najboljših amaterskih malonogometnih ekip v Slo-
veniji. 
Za klub je bil to zgodovinski trenutek, saj se nam do-
slej še ni uspelo uvrstiti v zaključne boje. Za piko na i 
tega praznika bi sicer poskrbeli naši zvesti in najbolj-
ši navijači, ki pa se žal zaradi ukrepov za preprečitev 
širjenja novega koronavirusa tekem na domačem 
igrišču in v gosteh niso smeli udeležiti.
Letošnji format tekmovanja je bil zaradi novega 
koronavirusa spremenjen. Štiri najboljše ekipe so 
se pomerile na zaključnem turnirju, ki je potekal v 
Černelavcih. Na turnir smo se podali brez nerealnih 
pričakovanj, saj smo vedeli, da so naši nasprotniki 
zelo kvalitetne malonogometne ekipe, ki so stalnica 
v zaključnih bojih. 
Nismo se vnaprej predali in na koncu smo osvojili  
3. mesto v Ligi Ena, na kar smo lahko upravičeno po-
nosni. Doseženi rezultat nam daje motivacijo in vol- 

jo za naprej, da bomo 
še bolj strnili vrste in v 
prihodnosti posegli po 
še odmevnejšem re-
zultatu. Vsekakor bomo 
tudi v prihodnje tekmo-
vali v Ligi Ena, saj nam 
le-ta poleg tekmoval-
nosti omogoča tudi 
spoznavanje drugih 
malonogometnih ekip 
širom Slovenije. Naj-
pomembnejše pa je, da 
nas je tekmovanje v Ligi 
Ena kot ekipo še bolj 
povezalo in nam dalo 
vedeti, da smo Ekipa z 
veliko začetnico, ki pri-
dobiva spoštovanje po 
celotni Sloveniji. 

Marino Hack, 

predsednik  

KMN Pečarovci 

KMN Pečarovci smo tretji v državi
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Sprejeti sklepi
11. redna seja, 19. decembra 2019

SKLEP št. 86:

1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2020 (druga obrav-
nava) v predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in finančnimi načrti (bilanca prihodkov in 
odhodkov proračuna občine za leto 2020, račun terjatev in naložb za leto 2020, račun financiranja prora-
čuna za leto 2020, načrt razvojnih programov Občine Puconci za obdobje 2020-2023, finančnimi načrti 
proračunskih uporabnikov, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za leto 2020, 
kadrovski načrt občinske uprave Občine Puconci za obdobje 2020-2021).

2. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skraj-
šani obliki v občinskem glasilu OBČAN.

SKLEP št. 87:
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 18,22 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 8,51 EUR na efektivno uro opravlje-
ne storitve, razlika v višini 9,71 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. 22/2019).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 
1. 1. 2020.

SKLEP št. 88:
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe  

oskrba s pitno vodo v Občini Puconci

1. člen
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki jo izvaja 
Javno podjetje Vodovod sistema B d. o. o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, za gospodinjstva in 
izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine), 
subvencionirala v višini 25 % skupne letne amortizacije.

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
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2. člen
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Puconci. 

3. člen
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Javno podjetje 
Vodovod sistema B d. o. o. 

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od  
1. januarja 2020 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe.

5. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2016 z dne 
30. 9. 2016. 

SKLEP št. 89:
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe  

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 

1. člen 
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki jo izvaja PÜNGRAD Javno komunalno podjetje d. o. o., Bodonci 127a, 9265 
Bodonci, za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 
infrastrukture (omrežnine), subvencionirala v višini 35 %.

2. člen 
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Puconci. 

3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode PÜNGRAD Javno komunalno podjetje d. o. o., v skladu s pogodbo o najemu in 
uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pa-
davinske odpadne vode.

4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 
1. januarja 2020 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe.

5. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Puconci na 21. redni seji, dne 1. 6. 2017.

SKLEP št. 90:

1. Občinski svet Občine Puconci sprejme predlagan Program dela občinskega sveta Občine Puconci za leto 
2020.

2. Program dela občinskega sveta Občine Puconci za leto 2020 se objavi na spletni strani Občine Puconci.
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SKLEP št. 91:

Občinski svet Občine Puconci daje soglasje k imenovanju Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med. spec. iz Rakičana, 
Lendavska ulica 30, 9000 Murska Sobota, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, 
za štiriletno mandatno obdobje.

12. redna seja, 28. maja 2020

SKLEP št. 92:
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe  

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja  
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

1.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča, za leto 2020 s poročilom o delu 
za leto 2019, št. SK-0059/20-AV z dne 27. 3. 2020, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Sau-
bermacher-Komunala Murska Sobota d. o. o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.

2.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d. o. o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov  0,14664 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,15611 €

V cene ni vključen 9,5 % DDV.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1. junija 2020 dalje.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP št. 93:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2019 Zdravstvenega doma Murska 
Sobota.

SKLEP št. 94:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2020 Zdravstvenega 
doma Murska Sobota.

SKLEP št. 95:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč dru-
žini na domu v letu 2019 za Občino Puconci.

SKLEP št. 96:
Občinski svet Občine Puconci potrdi Inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, 
denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019.

SKLEP št. 97:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s prerazporeditvami v proračunu Občine Puconci za leto 2019.
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SKLEP št. 98:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o porabi tekoče proračunske rezerve v realizaciji 
proračuna Občine Puconci v letu 2019.

SKLEP št. 99:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o najetih kratkoročnih kreditih Občine Puconci v 
letu 2019.

SKLEP št. 100:
ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE PUCONCI ZA LETO 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2019 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 po-
sebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Puconci 
za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po-
sebni del z obrazložitvami pa na spletni strani Občine Puconci.

SKLEP št. 101:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa kulture Občine Puconci 

za leto 2020. 
2. Letni program kulture Občine Puconci za leto 2020 se objavi na spletni strani občine.

SKLEP št. 102:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa dejavnosti na področju 

turizma Občine Puconci za leto 2020.
2. Letni program turizma Občine Puconci za leto 2020 se objavi na spletni strani občine.

SKLEP št. 103:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa športa Občine Puconci 

za leto 2020. 
2. Letni program športa Občine Puconci za leto 2020 se objavi na spletni strani občine. 

SKLEP št. 104:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpis za sofinanciranje programov 

športa v Občini Puconci za leto 2020.
2. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2020 se objavi na spletni strani 

občine. 
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SKLEP št. 105:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2020, s tem da se doda ome-
jitveni pogoj, da vrednost točke v letu 2020 ne sme presegati vrednosti točke iz leta 2019. 

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov 
v letu 2020 se objavi na spletni strani občine.

SKLEP št. 106:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2020, s tem da se doda omejitveni 
pogoj, da vrednost točke v letu 2020 ne sme presegati vrednosti točke iz leta 2019.

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 
2020 se objavi na spletni strani občine.

SKLEP št. 107:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo za leto 2019 in poslovni izid javnega zavoda Razvojni 
zavod Občine Puconci. Ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki se v skladu z zakonom pokrije iz 
naslova presežkov prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let.

13. redna seja, 11. junija 2020

SKLEP št. 108:
Občinski svet Občine Puconci sprejme letno poročilo javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Pu-
conci d. o. o., Vaneča 81 b, 9201 Puconci, za leto 2019.

SKLEP št. 109:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov in števila 
volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci, v skrajšanem postopku.

SKLEP št. 110:
Občinski svet Občine Puconci na podlagi opravljene splošne razprave glede Odloka o določitvi volilnih enot 
za volitve članov občinskega sveta ugotavlja, da so nastopili razlogi, da se pristopi k spremembi predmetne-
ga odloka, po rednem postopku za sprejem odlokov v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

SKLEP št. 111:
Občinski svet Občine Puconci je na podlagi splošne razprave glede predloga Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota odločil, da bo predlog odloka obravnaval po rednem postopku za 
sprejem odlokov v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

SKLEP št. 112:
Občinski svet Občine Puconci je na podlagi splošne razprave glede predloga Odloka o ustanovitvi Sveta 
ustanoviteljic javnega zavoda Pomurske Lekarne Murska Sobota odločil, da bo predlog odloka obravnaval 
po rednem postopku za sprejem odlokov v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

SKLEP št. 113:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 
2019 in Zaključni račun Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2019.
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Občina Puconci je v zadnjih letih 
postala pravo malo gospodarsko 
središče z velikim potencialom 
nadaljnjega razvoja. Kema Mu-
rexin, Cerop, Vigros, Benkotehna 
in v zadnjih letih Roto so postali 
najvidnejši nosilci gospodarstva. 
Seveda ne smemo pozabiti še šte-
vilnih manjših in pa seveda vse no-
silce razvoja v kmetijski dejavnosti, 
kmetijskih gospodarstev, ki so del 
koncentracije v kmetijstvu in vse-
kakor bodoči temelji razvoja te 
dejavnosti. Žal o kakšnem bistve-
nem napredku v panogi turizem 
ne moremo govoriti, so pa tukaj 
v pripravi novi koraki, ki naj bi tudi 
tej panogi dali novi zalet v razvoju. 
Veseli nas, da lahko pri vseh zgoraj 
omenjenih v zadnjem letu vidimo, 
da investirajo in širijo svojo dejav-
nost. Mnogo se že gradi, mnogo 
pa je tudi v novih načrtih. Tako 
so napovedane večje investicije v 
Murexinu in tudi v firmi Roto. 
Toda leto 2020 je malokoga od 
omenjenih pustilo brez posledic. 
Te se bodo kazale še bolj v jese-
ni in tudi v drugem letu. Mnoge 
panoge gospodarstva so močno 
prizadete zaradi koronavirusa in 
težko kdo napoveduje, kdaj se bo 
stanje spet normaliziralo. Maloka-
tera proizvodna dejavnost se lahko 
pohvali, da ji prodaja ni upadla. Ali 
bo nova stvarnost, ki je prišla tako 
nepričakovano v letošnjem letu, 
zavrla naše razvojne potenciale in 
koliko bodo pomagali ukrepi dr-
žave k premagovanju današnjega 
stanja, so vprašanja mimo katerih v 
prihodnje ne bomo smeli. Še huje 
je v trgovini in gostinstvu. Zapore 
in omejitve so močno prizadele 
povpraševanje in mnogi gospo-
darski tokovi so skoraj v celoti pre-
kinjeni.

Trenutno smo v času žetve. Vča-
sih je bil to čas poletnega veselja. 
Žetev je trajala skoraj celi julij in se 
z mlatitvijo zavlekla globoko v av-
gust. Danes se vse konča v nekaj 
dneh in kot lahko opažam vsako 
leto brez pravega veselja. Cenovna 
politika je uničila kmetovo veselje, 
saj so prodajne cene za kmeta tak- 
šne, da ga mine vsako veselje, ko 
odpelje tone in tone pridelka in 
zanj ne dobi tistega, kar bi moral 
dobiti. Morda bi morali spremeniti 
politiko evropske unije in stimu-
lirati kmetijstvo po prodanem in 
ne po površinah. Potem bi morda 
lahko pripisali k nizki evropsko do-
ločeni ceni še stimulativni del in bi 
bil občutek za pridelovalce malo 
bolj konkreten ob sami prodaji. 
Toda kam gre kmetijstvo v naših 
pokrajini? Je to prava pot k trajne-
mu razvoju te panoge v prihodnje? 
Močno opuščanje kmetovanja, 
koncentracija kmetijskih površin 
v rokah samo nekaj ljudi, osta-
ti pri dosedanjih kulturah ali iskati 
nove rešitve, vse to so vprašanja, 
ki terjajo odgovore od pristojnih 
v kmetijstvu. Če smo nekoč slo-
veli, da imamo najboljše plemen-
ske osnove tako v govedoreji kot v 
svinjereji, smo vse te naše pozicije 
izgubili in vsepovsod se ukvarjajo 
z vprašanjem preživetja. Vpraša-
nje preživetja je že davno mimo za 
našega malega kmeta. Životarjenje 
in odrekanje ter brez obetavne pri-
hodnosti. Evropa nima odgovorov 
na te naše probleme in tudi naša 
država jih ni našla v zadnjih letih. 
Pa čeprav je treba reči, da preko 
kmetijske politike država daje kar 
nekaj razvojnih sredstev tej pano-
gi, mogoče celo dosti več kot dru-
gim. Toda neke nove usmeritve za 
naše Goričko ne najdemo in nam 
ne uspe priti do dogovora, kako v 

prihodnje. Bojim se, da tudi v pri-
hodnjem kohezijskem obdobju, ki 
se začne leta 2021, ne bomo našli 
skupnih programov, ki bi jih lah-
ko zagovarjali v Ljubljani in dalje 
v Bruslju. Vse bo ostalo pri bitkah 
vsake občine posebej z mogočni-
mi »mlini na veter«, ki pa ne bodo 
mleli naše pšenice. Žal, država ne 
prepušča vlaganj v gospodarsko 
dejavnost občinam in le-te za 
te namene ne dobijo upošteva-
nja vrednih denarjev. Zato občine 
ostajajo na nivoju manjših stimu-
lacij kmetovalcem in ugodnosti 
investitorjem pri komunali.
In kam želimo iti in priti na področ- 
ju turizma? Žal, nekateri naši pro-
jekti iz preteklosti niso upravičili 
naših pričakovanj in vloženega de-
narja. Razlogi za to so lahko objek-
tivne ali subjektivne narave. Zdaj bi 
naj nastala nova pobuda in projek-
ti, ki naj bi vključili vse potenciale 
v skupno turistično ponudbo ob-
čine. Razvoj turizma pa bi moral 
biti eden od temeljnih programov 
bodočih občinskih proračunov. 
Denar za razvoj turizma je treba na 
podlagi dobrih programov iskati 
tudi v Ljubljani in v Bruslju.
V tem mojem razmišljanju bi se 
zagotovo moral dotakniti še mar-
sikoga, pa bom to pustil za prihod- 
nje. Vaše pobude in tudi upravi-
čene kritike so dobrodošle in vab- 
ljeni vsi, ki želite prispevati k razvo-
ju gospodarskih dejavnosti, da se 
vključite s svojimi idejami v delo 
gospodarskega odbora občine. Ko 
bomo po koronavirusu prišli spet v 
normalne tokove, bo treba še bolj 
prijeti za delo, da to kar sedaj za-
mujamo in kjer zaostajamo, čim-
prej nadoknadimo.

Branko Drvarič, podžupan

Gospodarstvo v občini Puconci v letu 2020
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Izvrševanje odloka o Pokopališkem redu  
v občini Puconci
Občinski svet Občine Puconci je 
v letu 2018 v skladu z Zakonom 
o pogrebni in pokopališki dejav-
nosti (Urad. list 62/15) in Odloku 
o gospodarskih javnih službah v 
Občini Puconci, sprejel Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Pu-
conci, ki je objavljen v Uradnem 
listu štev. 50/2018. Odlok določa, 
da se pogrebna dejavnost mora 
enotno urediti v vseh vaseh v ob-
čini Puconci.
21. člen odloka med drugim do-
loča, da je potrebno poskrbeti na 
pokopališčih v vseh vaseh v ob-
čini Puconci med drugim tudi za:
– skrb za urejenost in vzdrževa-

nje pokopališč,
– oddajanje grobov v najem in o 

tem voditi register.

V skladu s tem je Javno komunal-
no podjetje Pungrad d. o. o pre-
vzelo izvajanje zgoraj navedenih 
nalog. Po vseh pokopališčih v ob-
činah je bil narejen nov kataster 
grobov, ki je bil usklajen z vaškimi 
predsedniki in pozneje tudi z na-
jemniki grobov. Na nivoju občine 
je v povprečju desetina grobov, 
za katere ni sklenjena pogodba, 
ker ni znanih svojcev pokojnikov 
oz. le-ti nočejo skleniti pogodbe.
Najemnine za grobove so se do 
sedaj plačevale preko Krajev-
nih skupnosti oz. občine in te so 
nato iz teh sredstev tudi plačevale 
stroške urejanja pokopališč. V pri-
merih, kjer se iz najemnin stroški 
za vzdrževanje pokopališč niso 
pokrivali, so vasi preostale stro-
ške pokrile iz sredstev KS. S pre-
vzemom upravljanja s pokopali-
šči s strani Pungrada se je na njih 

preneslo tudi izstavljanje računov 
in pobiranje najemnin. Javno ko-
munalno podjetje Pungrad za 
pokrivanje stroškov urejanja po-
kopališč tako nima drugih virov 
sredstev. Že v letu 2019 je Občin-
ski svet Občine Puconci obravna-
val predlog zvišanja cen najemnin 
za grobove, vendar zvišanja ni-
smo sprejeli, kar je pomenilo tudi 
izpad dohodka za Pungrad in po-
sledično pokrivanje nastalih stro-
škov iz njihove tržne dejavnosti, 
kar ni v redu.
Na zadnji seji občinskega sveta 
Občina Puconci, dne 2. 7. 2020, 
smo obravnavali nove cene za 
grobnine za leto 2020 in sprejeli 
cene v naslednji višini: 

  faktor nova cena
– enojni  1 16,00
– dvojni 1,5 24,00
– trojni 2,25 36,00
– otroški 0,75 12,00
– žarni 0,75 12,00

V večini sosednjih občin, kjer so 
že sprejemali cene, so cene viš-
je, v nekaterih občinah pa se cene 
pripravljajo, tako da je stanje po-
dobno. 
Spoštovani občani Občine Pu-
conci. Mogoče bo nekatere mo-
tilo zvišanje cen, kateri pa se ni-
smo mogli izogniti. Odločili smo 
se za kompromis in zvišali cene 
delno, naslednje leto pa se bomo 
odločili na podlagi tega, kako 
bodo kazali podatki realizacije za 
leto 2020. Na pokopališčih ugo-
tavljamo, da je precej grobov raz-
kopanih ali združenih in je tako 
manj plačila. Prav je tako, ampak 
prihodka je spet manj. Med na-

šimi ljudmi v Sloveniji je navada, 
ki jo ne poznajo v drugih drža-
vah Evrope, to je prevelika upo-
raba nagrobnih sveč. Tudi te so 
strošek za vas in obenem strošek 
za upravljalca pokopališča za-
radi odvoza. Nekaj sveč manj ali 
manjša »ikebana« ob dnevu mrt- 
vih in že se pokrijejo stroški, ki 
jih imate zaradi zvišanja plačila 
grobnin, ter hkrati se zmanjša-
jo stroški upravljalcu. Pri stroških 
moram opozoriti še na nekaj, in 
sicer se na pokopališčih uporablja 
za zalivanje voda iz vodovoda, kar 
mora upravljalec plačati in je prav, 
da z vodo varčujemo, kot to de-
lamo doma. JKP Pungrad plaču-
je tudi odvoz odpadkov, ki so na 
pokopališčih poseben problem. 
Odpadkov se ne sortira pravil-
no, še posebej je to prisotno pri 
bioloških odpadkih, kjer so vmes 
plastika, žice in drug material, ki 
ni razgradljiv. Tovrstni odpadki se 
ne morejo zastonj odlagati kot 
biološki odpadki, temveč jih od-
važajo kot mešane odpadke in se 
za en odvoz plača tudi po 300 €, 
kar je spet dodatni strošek. Pro-
simo, da na pokopališčih dosled- 
no ločujete odpadke, poleg tega 
tudi prosimo, da na pokopališča v 
kontejnerje ne odlagate domačih 
odpadkov, če pa to počnejo ob-
čani od drugod, pa prosimo, da 
na to opozorite vaške predsed- 
nike ali medobčinsko inšpekcijo. 
Samo z odgovornim ravnanjem 
vseh nas bodo stroški za vzdr-
ževanje pokopališč zmanjšani in 
potem ne bo potrebno naslednje 
leto spet razpravljati o zvišanju.
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Vemo, da ste svoje svojce, ki po-
čivajo na pokopališčih v naših 
vaseh, imeli radi in zato dobro 
skrbite tudi za njihovo zadnje 
počivališče. Ob lepih, urejenih 
spomenikih je prav, da je ureje-
na tudi okolica, da so urejene in 

pokošene poti, urejena živa meja 
in za to dobro skrbi Javno komu-
nalno podjetje Pungrad. Urejena 
pokopališča kažejo naš odnos do 
naših prednikov, so naše ogleda-
lo in poskrbimo, da so še naprej 
tako lepo urejena. Glede na vse 

to upam, da boste zvišanje cen 
in moje razmišljanje v zvezi s tem 
sprejeli z razumevanjem.

Vijola Bertalanič,
članica Občinskega sveta  

Občine Puconci

Že dolgo se v naši občini ukvarjamo s problemom, 
kako biti uspešnejši na področju turizma in kako ce-
lovito prikazati raznolikost vsega, kar v občini pre-
moremo. Eden takšnih poskusov je bila predstavitev 
občine na 1. programu TV Slovenija v oddaji DOBRO 
JUTRO v petek, 3. julija 2020.

Prvi delovni sestanek z ustvarjalci oddaje je bil pred-
viden že v marcu in oddaja prvi petek v aprilu, ven-
dar je epidemija vse odnesla. Tri mesece pozneje 
smo zbrali dovolj poguma in načrtovano izvedli.
V nadaljevanju seveda ne bo mogoče opisati vse pe-
strosti dogajanja, saj so bila v oddaji prikazana vsa 
področja življenja in delovanja. 

V oddajo so bili trije vklopi – prvi iz Puconcev in na-
slednja s ploščadi pred Domom borcev in mladine 
na Vaneči. Ves čas je bilo nebo prekrito z oblaki, a 
dež je blagoslovil tla tik ob koncu javljanja. Hvala mu.
Naj zapišem napoved na TV: naša terenska ekipa z 
Marijo Merljak in Oriano Girotto je danes na obisku 
v Puconcih. Domačini ponosno povedo, da so tam, 
kjer Ravensko prehaja v Goričko. Tu se prepletata 
ravninsko poljedelstvo in podjetništvo, sadjarstvo in 
vinogradništvo dajeta pečat življenju v gričevnatem 
svetu, lepote narave in čisti zrak gozdov pa prebuja-
ta podeželski turizem … Za občino Puconci je zna-
čilno bogato kulturno in društveno življenje. In, kar 

DOBRO JUTRO iz Puconec
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je posebej značilno, tu strpno in v sožitju živijo ljudje 
treh veroizpovedi. Vsi poudarjajo, da so ljudje, če-
prav različni, največje bogastvo, ki ga imajo.
V prvem javljanju je bila prikazana občina Puconci – 
zgodovina kraja, šolstva, značilnosti in skupne vre-
dnote treh veroizpovedi. Vmes se je slišala pesem.

Televizijska ekipa se je preselila na Vanečo. Tam je 
bilo na stojnicah predstavljeno vse, kar naša občina 
premore in tega je res veliko.

O delovanju kulturnih, turističnih in gasilskih društev 
so spregovorili predstavniki le-teh. Še več od besed 
pa je, kar dokazujejo fotografije, povedala televizij-
ska slika.
Tretji vklop je bil z istega prizorišča. Gledalci TV Slo-
venija so lahko občudovali raznolikost lokalnih po-
nudnikov, rokodelstva, rekreacije in športa. Vmes so 
se predstavile kulturne skupine. Nekaj besed je bilo 
izrečenih tudi o načrtih v prihodnje.
Oddaja se je zaključila s pozdravom župana, njego-
vo pohvalo vsem sodelujočim in povabilom gledal-
cev, naj obiščejo našo občino.

Zahvala vsem sodelujočim. Veliko koordinacijsko 
nalogo je opravila Tanja Marič iz RZO Puconci.

Verjamem, da je bila predstavitev raznolikosti kul-
turnega in društvenega življenja dobro predstavlje-
na, premalo pa je prišlo do izraza trženje turističnih 
produktov. Naj bo to temeljno vodilo v naslednji po-
dobni promociji. 

Jožef Rituper
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Koronavirus nas je opozoril, da 
ni nič samoumevno, da je bole-
zen dejstvo, na katerega nimamo 
vpliva in je neprizanesljiva do sta-
rostnikov ter moramo vložiti vso 
znanje ter trud, da se obdržimo, 
zavarujemo starejše, da skupaj 
preživimo to obdobje. 
Koronavirus je zajel ves svet. Naj-
bolj so bili izpostavljeni staro-
stniki, ki s svojimi spremljajočimi 
boleznimi težje prebolijo virus. 
Domovi za starejše so imeli po-
membno nalogo, kako zaščiti-
ti starostnike in zaposlene, ki se 
po delu vračajo v domače oko-
lje, torej na dveh bregovih. Tudi v 
Domu starejših Brigita v Puconcih 
so z vso resnostjo pristopili k iz-
vajanjem ukrepov, da so se izo-
gnili obolevnosti. O njihovem po-
stopku zaščite pred okužbo sem 
se pogovarjala z vodjo doma ga. 
Brigito Beznec. 
Zastavila sem ji nekaj vprašanj: 

1. Kako ste se počutili, ko ste iz-
vedele, da je v Slovenijo prišel 
prvi val koronavirusa, ki je bil 
predvsem obremenjujoč in 
nevaren za starejšo popula-
cijo, ki je tudi v vašem domu 
najštevilčnejša? 
Prvi val koronavirusa smo do-
živeli kot šok, predvsem zaradi 
tega, ker je bilo v celotni situ-
aciji precej neznank – vse je 
bilo nekaj novega, negotovega, 
nepredvidljivega – predvsem 
ta nepredvidljivost in strah kot 
posledica tega, da sta kot »De-
moklejev meč« stalno lebdela 
nad nami. Strah nas je bilo za 
oskrbovance, za zaposlene in 

njihove družine, za vse nas in 
moje družinske člane. Ves čas 
smo premlevali razne, žal bolj 
ali manj črne scenarije.

2. Ste kdaj pomislili, da boste 
morali skrbeti zato, da vaši 
varovanci ne pridejo v stik z 
zunanjim svetom, to so pred-
vsem njihovi svojci in znanci? 
Prej ste se zavzemali, da ima-
jo več stikov, obiskov in stikov 
z ljudmi izven vašega doma, 
zdaj pa obratno. 
Da, res je, kot pravite, nikoli na 
to prej nismo pomislili niti z 
najmanjšo verjetnostjo. 

3. Osebje in varovance ste oskr-
beli z vsemi pripomočki in 
navodili, ki so omogočali var-
no delo. Videti je, da ste našli 
pravo rešitev, med vašimi va-
rovanci v tem prvem obdobju 
ni bilo nobene okužbe. 
Ker smo zelo majhen dom 
starejših in bi morebiten vnos 
okužbe za nas dejansko pome-
nil katastrofalne razmere, smo 

se iz preventivnih razlogov, da 
resnično ne bi prišlo do tak- 
šnega črnega epiloga, odločili 
za takojšnje in popolno zaprtje 
doma za vse obiskovalce.

4. To je bila posebno težka na-
loga, ker imajo vaši zaposle-
ni doma družine, kolikor vem 
tudi majhne otroke. Potrebna 
je bila velika previdnost, tako 
v domu kot doma. 
Torej, sedaj izgleda tako, da so 
se ti preventivni ukrepi v našem 
domu v povezavi s prvim va-
lom virusa izkazali kot uspešni. 
Seveda nam je bila tudi sreča 
naklonjena. Lahko bi se iztek- 
lo tudi čisto drugače. Moram 
poudariti tudi, da sem zelo po-
nosna na svoje zaposlene, saj 
so vsi dano situacijo sprejeli 
korektno, trezno, pokončno in 
realno takšno kot je takrat tudi 
bila ter se obnašali v svojem 
družinskem krogu in na de-
lovnem mestu v našem domu, 
strokovno odgovorno in pred-
vsem samozaščitno. Ključno je 

V Domu Brigita v Puconcih so uspešno 
prebrodili prvi val koronavirusa
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verjetno bilo tudi to, da oskr-
bovanci niso opazili bistvenih 
sprememb v našem delu, v od-
nosu do njih, skratka, da niso 
začutili, da smo morda zaskr-
bljeni, da nas je strah … Želim 
povedati, da nam je uspelo do-
seči, da je dinamika dela ostala 
pretežno nespremenjena. Ven-
dar je sedaj za nazaj in s časov-
ne distance lažje govoriti, kot v 
tistem času udejanjati stvari in 
ravnati optimalno pravilno. 

5. Na kakšen način ste omogoči-
li, da so svojci videli vaše varo-
vance. Neposrednega stika ni 
bilo? 
V bistvu za kratko obdobje ne-
posrednih stikov ni bilo, potem 
smo omogočali stike tako, da 
so se pogovarjali skozi okna ob 
primerni razdalji in uporabi za-
ščitnih mask. Postopoma smo 
intenziteto rigoroznih ukrepov 
manjšali. Telefonski stiki so bili 
omogočeni ves čas.

6. Kdo vam je nudil pomoč in 
svetoval, kako in kaj storiti, da 

bo vaše delo in njihovo bivanje 
varno?
Domski zdravnik naših oskrbo-
vancev Rupert Muhr, dr. med. 
spec., nam je svetoval, pred-
vsem v začetku, kako ravnati 
in se vesti v dani situaciji, upo-
števali smo tudi smernice mi-
nistrstev. Večji del pa smo sami 
skušali izvajati ukrepe, kolikor 
se je dalo strokovno, pred-
vsem pa smo, v skladu z našimi 
dosedanjimi izkušnjami in po 
zdravi presoji, težili k temu, da 
so bili sprejeti ukrepi karseda 
uravnoteženi in da se v tej zelo 
težki situaciji za vse udeležen-
ce povzroči čim manj postran-
ske škode in bolečine. Verjetno 
nam je res v prvem valu ta cilj 
v pretežni meri uspel – morda 
tudi, ali prav zaradi spontanega 
pristopa v boju proti, do tedaj, 
»neznanemu in zelo nevarne-
mu sovražniku« – kako bo v 
prihodnje, pa nihče ne more 
napovedati … Vsi smo bolj 
osveščeni, bolj smo racional-
ni v svojih razmišljanjih, težje 

sprejemamo končne odločit- 
ve – morda je zdaj pred nami 
težja pot kot prvič, kdo bi vedel 
… Občutljivost in taktnost na 
aktualno problematiko je tukaj 
in sedaj vedno na mestu. V tem 
kontekstu smo skrajno previdni 
oziroma smo »realni pesimisti«.

7. Na koncu smo zastavili vpra-
šanje gospe Majdi, oskrbovan-
ki Doma Brigita, vprašali smo 
jo, kako se je počutila v času 
prvega vala koronavirusa, če 
je bila seznanjena z intenziv-
nostjo bolezni, in ali se je po-
čutila varno. 
Gospa Majda je odgovorila, da 
so jih v domu seznanili z viru-
som, kako se lahko okužimo in 
zaščitimo v času virusa. Vod-
stvu in zaposlenim je zaupala, 
da se je počutila popolnoma 
varno, tudi vnaprej jim popol-
noma zaupa, da bodo naredili 
vse, da jih zaščitijo. 

Z vodstvom in oskrbovanko  
sem se pogovarjala

Silva Gutman 

Občina Puconci neguje dobre odno-
se z Mestno občino Bad Radkersburg, 
kjer so 28. 6. 2020 potekale lokalne 
volitve. Prišlo je do izvolitve nove-
ga župana, kateremu so čestitali tudi 
predstavniki Občine Puconci na čelu z 
županom.

Sodelovanje 
s sosednjo 
Avstrijo

Na fotografiji z leve proti desni: dosedanji župan Heinrich Schmidlechner, Bojan 
Lovenjak, Štefan Pozvek, namestnik župana Franz Trebitsch, novoizvoljeni župan 
mag. Karl Lautner, župan Občine Puconci Ludvik Novak, članica avstrijskega par-
lamenta Julia Majcan.
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Na obronkih Goričkega, v zgornjem delu Puževcev, 
se na pokopališču nahaja kapela, katere začetki se-
gajo daleč v preteklost. Že davnega leta 865 je bila v 
kraju ad Spizzun, ki je domnevno lociran na obmo-
čju Puževcev, posvečena cerkev v čast sveti devici 
Marjeti, katero je posvetil salzburški nadškof Alvin. 
Tam se še danes ob kopanju grobov najdejo ostanki 
zidov. Puževci se omenjajo v začetku 17. stoletja, ko 
je bila na zdajšnjem pokopališču zgrajena Cerkev sv. 
Marjete, ki so ji pripadali tudi Strukovci (Sztrukocz), 

Lemerje (Lehomerje) in Brezovci (Bresocz), kar je 
razvidno iz evangeličanskega vizitacijskega zapisni-
ka iz leta 1627. Farani teh krajev so morali plačevati 
15 tolarjev na družino. Leta 1698 je v tej cerkvi delo-
val katoliški licenciat Adam Vertič od Grada, star 50 
let, ki je bil dokaj izobražen, saj je bil v tej službi že 
9 let ter je učil otroke petja, pisanja in branja. Znani 
puževski licenciat je bil še Nikolaj Miholič, ki pa se 
je leta 1756 preselil v podružnično cerkev na Tišino, 
katera je spadala pod cankovsko župnijo. Zapisnik iz 
leta 1778 omenja, da je v vasi živelo 87 vaščanov (74 
evangeličanov in 13 katoličanov). Cerkev je bila lese-
na, z lesenim stolpom in enim zvonom ter je spre-
jela okrog 300 ljudi. Iz zapisnika je tudi razvidno, da 
je bila cerkev kot tudi župnišče v zelo slabem stanju. 
Na oltarju je bila slika sv. Marjete, ki so jo leta 1880 
prenesli v na novo zgrajeno kapelo v Domajincih, 
prav tako sta zvon in cerkev v celoti propadla. Okrog 
leta 1914 vaščani zgradijo kapelo, s katero so na-

domestili propadlo cerkev. Leta 2005 je bila kapela 

obnovljena – ostrešje in fasada, kasneje še notranji 

del ter okna in zvonovi. Notranjost je prazna, čelno 

steno pa krasi podarjena slika zadnje večerje. 

V čast sv. Marjete prirejamo vsako drugo nedeljo v 

juliju »Margejto« – ekumensko bogoslužje in druže-

nje vaščanov ter na ta način ohranjamo spomine na 

propadlo cerkev. 

Podatki so bili povzeti iz biltena, ki je bil izdan ob 

120. obletnici PGD Puževci, katere je zbral in zapisal 

vaščan Evgen Kuhar.

Monika Krančič

Kapela v Puževcih
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Lahko smo ponosni na številne 
dosežke naših občanov, ki od-
mevajo tudi izven njenih meja. 
V Šalamencih, vasici v južnem 
delu osrednjega Goričkega, ži-
vijo pridni in marljivi ljudje, ki so 
se nekoč preživljali samo s kme-
tovanjem. Med njimi sta bila do 
upokojitve tudi Marta in Franc 
Sever. Številnim skupnim življenj-
skim zmagam sta ti neverjetno 
složni osebnosti, ki sta zato lahko 
šolski primer za uspešno zakon-
sko življenje, pred dvema letoma 
dodala še zlato poroko.

Kmetija

Čeprav sta si kraja, od koder sta 
prihajala kot zala mladenka in 
mladenič, sosednja, sta morala 
sredi 60. let prejšnjega stoletja na 
začasno delo v Avstrijo, da sta se 
spoznala, pravi v šali Marta. Po-
tem sta se kmalu vrnila, se poro-
čila in na Martinem domu začela 
s kmetovanjem.
Kot se spominja prijetna sogovor-
nica, njeno otroštvo ni bilo lahko. 
»Vsega eno leto sem bila stara, 
ko je za tuberkulozo umrl oče. S 
trgovino in lekarno je bil za tisti 
čas zelo podjeten,« se spominja. 
Kasneje je dobila očima, polbrata 
in polsestro, a so kljub vsem oko-
liščinam živeli zelo povezano in 
složno. Ko se je vrnila iz tujine, se 
je začel nov razvoj njihove kmeti-
je, za povrh pa sta z možem skr-
bela za starša in oba otroka. De-
nar, ki sta ga prislužila v tujini, sta 
najprej vložila v hlev. »Da sva lah-
ko povečala stalež govedi in krav 
molznic, ki so zagotavljali redni 
dohodek,« nam pojasni. In šele 
nekaj let zatem je prišla na vrsto 

obnova hiše … Vzgajala in z de-
narjem, ki ga je omogočilo umno 
in pridno kmetovanje, praktično 
od zore do mraka, sta izšolala in 
do kruha pripeljala najprej pol-
brata in polsestro, potem pa tudi 
svoje tri otroke – hčerki Sonjo in 
Darjo ter sina Dejana. Ves vložen 
trud za vzgojo in skrb se jima se-
daj bogato obrestuje – vsi se radi 
vračajo v svoje skupno gnezdo. In 
hvaležno vračajo pomoč. 
Danes imata tri vnuke in eno 
vnukinjo, ki je doma. Vesela sta, 
da se je Dejan poročil domov in 
mladi so jima v veliko pomoč tudi 
pri delu na srednje veliki kmetiji; 
še vedno obdelujeta dobrih šest 
hektarjev njiv, skrbita za dva hek-

tarja gozda ter pitata doma rojene 
pujske. Letos jih je bilo kar 18. Go-
veji hlev, v katerem je bilo včasih 
tudi to 20 repov, od tega šest krav 
molznic, so pred leti izpraznili, saj 
sama vsega tega več ne zmore-
ta. Obdelavi zemlje pa se Franc ni 
odpovedal, v pomoč mu je tudi 
sin. Enako pri delu v gozdu. V do-
meni Marte je pitanje prašičev, iz 
njene kuhinje in iz krušne peči pa 
še vedno omamno diši po pristnih 
domačih dobrotah, pogačah in 
kruhu. Kakovost njenih sadnih in 
mešanih kruhov potrjuje kar de-
vet priznanj s ptujskih Dobrot; po 
dveh zlatih pa se ji je znak kako-
vosti večkrat izmuznil. 

Marta Sever iz Šalamenec

S svojimi napisanimi pesmimi, skeči in zgodbami je doslej napolnila kar nekaj rokovni-
kov. Precej njenega avtorskega materiala, napisanega na listih, je posodila za različne 
namene, a se številni potem nikoli niso vrnili. Marsikateri njen skeč pa si – nekoliko 
predrugačenega, lastijo drugi. 
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Njihov naslov Šalamenci 
72 je leta 2006 zaznamo-
val še nekdo. Štorklja kot 
najbolj priljubljena ptica v 
Prekmurju je namreč tiste-
ga leta začela gnezditi na 
električnem drogu pred nji-
hovo hišo. »Vedno sem si 
to želela. Ne vem, zakaj, saj 
štorkelj na Goričkem skoraj 
ne najdeš. Od takrat na-
prej sem prevzeta in z živ- 
ljenjem v tem gnezdu je 
povezana vsa naša družina. 
Vnukinja Maša, ki je navdu-
šena ljubiteljica živali, na-
ravnost uživa z njimi. Pra-
vijo, da štorklje gnezdijo na 
točkah z najbolj pozitivno 
energijo …« 

Družabno življenje

Marta daleč okoli ni znana samo 
kot pridna, marljiva in vztrajna 
kmetica, ki je vselej našla čas tudi 

za druge ljudi in stvari, ki so jo 
veselile. Najbolj na račun marsi-
katere ure, ki jo je odtrgala svo-
jemu spancu. Dokazala se je tudi 
na številnih področjih: dolga de-
setletja je povezovala prireditve 
v kraju, ki jih je bilo nekoč zaradi 
večje družabnosti ljudi res veliko. 
Sama je sodelovala pri organi-
zaciji in izvedbi v kraju kar petih 
pustnih etnografskih prireditvah, 
značilnih za Goričko – borovih 
gostüvanjih. Zadnje, leta 2004, je 
bilo kot neverjetno 7. v Šalamen-
cih izvedeno po scenariju prvega 
iz leta 1931. 
Pripravljala je scenarije za priredi-
tve in jih tudi vodila ob 8. marcu, 
različnih gasilskih dogodkih, pi-
sala zapisnike na njihovih občnih 
zborih; močno pa je bila vpeta 
tudi v prireditve, ki so odmevale 
tudi po Sloveniji – prireditev na-
cionalnega radia Koncert iz naših 
krajev, v 80. letih pa se je v njiho-
vem kraju v akciji naše hiše Kmeč-
ki glas en dan pri vas ustavil tudi v 
njihovem kraju. Tudi prireditve na 

temo ročne košnje so v Šalamen-
cih pripravljali. Pa še številne dru-
ge, ki so ime kraje ponesle daleč 
po regiji in državi.
Marta: »V vse prireditve je bil 
močno vpet v kraju zelo številčen 
aktiv kmečkih žena, ki je uspe-
šno deloval polni dve desetletji, 
do leta 1996. Na delo in uspehe 
v njem sem zelo ponosna.« Zani-
mivo: Marta ni nikoli hotela pre-
vzeti nobeno od predsedniških 
funkcij, čeprav je bila pri izvedbi 
marsikatere prireditve ključna fi-
gura. Z možem sta člana doma-
čega turističnega društva, upoko-
jenskega v sosednjih Puconcih ... 
Ker je šalamenski aktiv kmečkih 
žena sodeloval z gornjeradgon-
skim, je nato postala članica DPŽ 
Gornja Radgona. Še danes je v 
njem aktivna. Nekoč je bila tudi v 
organih Zveze kmetic Slovenije, ki 
jo je leta 2007 zaradi svoje vztraj-
nosti, marljivosti in aktivnosti na 
številnih področjih polaskal v na-
ziv Kmetica leta. »Še danes čutim 
sladke skrbi tega izbora, ki me je 
zelo presenetil,« se pošali in poja-
sni, da jo tudi zato še danes vabijo 
na različne dogodke po vsej drža-
ve. Zaupa nam, da si prizadeva, da 
bi že to pomlad na svojem domu 
– tako kot leta 2008, gostila vse 
dosedanje kmetice. Od leta 2003 
se jih je do letos nabralo že 17 ter 
doda »Vse smo si velike prijatelji-
ce.«. 
Zadnja leta pa sta z možem, ki je 
zato, ker jo z avtom zapelje po 
vsej Sloveniji, prav tako v javnosti 
postal del nje, zelo aktivna tudi v 
vsakoletnih zimskih delavnicah 
Zveze društev upokojencev Slo-
venije v Izoli. Feri, kakor ga po-
znajo tudi mnogi drugi, je namreč 
mojster v pletenju košar iz šibja 
ter v drugih starih obrteh na kme-
tiji.

Za sabo ima na stotine javnih nastopov. Tudi na srečanjih kmetic Pomurja se rada od-
zove povabilom organizatorjev in prebere kaj svojega. 
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Pisanje in ročna dela 

Pojasni, da že od 4. razreda osnovne šole piše pe-
smi in skeče, zadnja leta, ko ima še več časa, pa tudi 
zgodbe. Objavlja jih v številnih lokalnih glasilih in 
periodičnem tisku. Za porabske Slovence za mejo 
na Madžarskem piše v starem goričkem narečju. S 
pisnimi deli uspešno sodeluje tudi na številnih na-
tečajih, se predstavlja na številnih prireditvah v okvi-
ru Zveze kmetic Slovenije, regijskih srečanjih kme-
tic, prireditvah DPŽ Gornja Radgona ter dogodkih v 
okviru zveze in društva upokojencev. Tudi v doma-
čem kraju še vedno rada nastopa. Kot govornica na 
pogrebih je v domačem kraju nepogrešljiva že vse 
od 80. let prejšnjega stoletja. Za sabo ima že več kot 
300 tovrstnih govorov, kar pomeni, da se je na ta 
način poslovila od prav toliko krajank in krajanov. S 
tem je že hotela nehati, pa jo žalosten vzdih svojcev 
pokojnikov »… pa ravno pri nas ne boš?« vedno zno-
va odvrne od namere. 
Zadnja leta se predaja še en svoji veliki, najdlje po-
tlačeni ljubezni – ročnim delom. To je zadoščenje 
in sprostitev obenem za dušo in telo, pravi. Tudi v 
izdelavi unikatnih ogrlic iz zvitega papirja koledar-
jev, katere jagode z lepljenjem in z lakiranjem dobijo 
neverjetno trdoto, šivanjem škatel za nakit iz razgle-
dnic, izdelavi rož iz krep papirja, miniaturnih copatk 
za z zbadanjem shranjevanje igel … Če dobesedno 
vzame pero v roke, ko je pozno zvečer in je tišina 

ter že vsa družina odide spat, jo ročna dela never-
jetno sprostijo. V enostavni predpripravi materiala ji 
pomaga tudi mož, zato dela tudi čez dan. Za raču-
nalniško pismenost žal ni imela nikoli dovolj časa. 
A nikoli ni prepozno. Tudi pri sedem križih na ple-
čih ne. Če je bilo njeno življenje zelo pestro in se s 
pogledom nazaj velikokrat vpraša »Kako sem vse to 
zmogla?», pa bo nemara kos tudi temu!
Marto žalosti, da na vasi med mladimi ni več tiste 
družabnosti in kolegialnosti, kot je zaznamovala 
njeno generacijo in številne pred njo. Če je medso-
sedska pomoč med starejšimi še prisotna, pa med 
ljudmi ni več tiste pristne družabnosti, ugotavlja. 
»Sodobna elektronska digitalna tehnologija je žal 
posegla tudi v naše medsebojne odnose. Ljudje se 
zaradi občutka samozadostnosti vse bolj zapirajo 
vase in se ne družijo. To je vse bolj očitno med mla-
dimi, kar je zaskrbljujoče,« zaključi sogovornica.

O TEBI, KMETICA

Jasno nebo, polna luna,
a kmetica še zmeraj budna.

Razmišlja, tuhta, da česa ne pozabi,
ko zjutraj zgodaj na pot se odpravi.

Kaj se le da zvečer pripravi,
da ob zori pri živini hitro opravi.

Tudi za hrano poskrbi,
da družina dan brez nje preživi.

Potem še sebe uredi, 
da ja po hlevu ne diši.

Sama sebi srečno pot zaželi
in že proti Ljubljani drvi.

Lažje je to takrat,
ko na vlak se spakira,

ko mirno v vagonu sedi
in skozi okno v daljavo strmi.

Kilometer za kilometrom hiti,
če na vlaku ali v avtu sedi,

v svoji glavi premleva,
kaj vse zveza kmetic od nje zahteva.

Zapisal Geza Grabar

Marta in Franc s svojo družino (od leve stojijo): Darja, Dejan in 
Sonja. 



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 30. 7. 2020

20 PODJETNIŠTVO

Na vznožju krajinskega parka Goričko vas pozdra-
vi lepa vas Puconci. Puconce prvič omenjajo v 14. 
stoletju. Puconci so občinsko središče, ki zajema 23 
vasi. V kraju so poleg občine zdravstvena ambulan-
ta, lekarna, pošta, trgovini in nekaj gostinskih loka-
lov. Vas Puconci šteje približno 700 prebivalcev. 
V vsaki večji vasi je že od nekdaj bila pomembna 
osrednja gostilna. Tudi v Puconcih je bila osrednja 
Pavličeva gostilna, v središču Puconcev nasproti 
najstarejše Evangeličanske cerkve v Sloveniji. Go-
stilničar Pavlič se je odločil, da bo poiskal priložnost 
v Ameriki in je gostilno leta 1904 prodal domačinu 
Janošu Kuharju. Ta se do takrat nikoli ni ukvarjal z 
gostinstvom. Janoš Kuhar se je lotil obnove gostil-
ne, ki jo je porušil do tal, ostale so le kleti. Zazidal je 
nov objekt, ki je dolga leta služil svojemu namenu. V 
gostilni sta bila dva prostora, večji s točilnim pultom 
in manjši za bolj osebna druženja. Janoš Kuhar je bil 
dober gostilničar, gostov ni manjkalo. 
Janoš Kuhar je imel številno družino, pri hiši je bilo 
6 otrok. En otrok je umrl, ostali so si ustvarili svoje 
družine in zaživeli po svoje. Eden izmed otrok, Ja-
nez Kuhar, je ostal doma in prevzel gostilno. Poročil 
se je z Jolanko Škrilec, ki so ji pozneje rekli Anja, kar 
je ostal prepoznavni znak gostilne. Še danes marsi-
kateri gost pravi: »Dobimo se pri Anji«. Imela sta 4 
otroke, ena deklica je žal umrla v starosti 7 let. Ostali 
še živeči otroci so: Janez Kuhar (Janči), Franc Kuhar 
(Feri) in Anica Kuhar (Ankica). Vsi so si ustvarili druži-
ne in živijo v bližnji okolici gostilne. Janez Kuhar si je 
izbral poklic gostinskega delavca. Najprej je zaključil 

gostinsko šolo in pozneje nadaljeval šolanje v Mari-
boru, na hotelirski šoli. Svoje znanje je pridobival v 
večjih krajih po Sloveniji, bil je tudi na Dunaju. Večji 
del časa pa je delal v Diani v Murski Soboti kot vo-
dilni delavec.
Delo v gostilni in kmetijska opravila so bila za druži-
no zelo pomembna, zato so vsi otroci v času šola-
nja pomagali na domačiji in v gostilni. Janoš Kuhar 
ni dočakal visoke starosti, tako da je mama Jolanka 
potrebovala pomoč vseh otrok. Vedno so pomaga-
li kot srednješolci, ali študentje, tudi pozneje, ko so 
se poročili, so bili pripravljeni priskočiti na pomoč, 
da so vse dogodke in večja opravila opravili pravo-
časno. Tudi njihovi otroci so pomagali in še danes 
pomagajo, če je potrebno. 
V gostilni so nudili poleg pijače tudi hrano. Že od 
nekdaj so pripravljali nedeljska in praznična kosila. 
Vsako nedeljo, ko so se verniki vračali iz cerkve, so 
se ustavili na kosilu ali na pijači ter pokramljali o vsa-
kodnevnih dogodkih v vasi ali širši okolici. V gostilni 
so se srečevali tudi ob prodaji živine. V času države 
Jugoslavije so kmetje na veliko prodajali živino in 
posle zaključevali v gostilni ob dobri hrani in pijači. 
Tudi sestanki krajevnih organizacij so bili pogosto v 
gostilni. Vsakodnevno pa so se in se srečujejo prija-
telji in znanci na pijači ali kavi. 
Do svoje upokojitve je Jolanka (Anja) sama vodila 
gostilno. Z upokojitvijo je vodenje predala vnukinji 
Jolandi, hčerki Janeza Kuharja, ki je z velikim zani-
manjem pomagala v gostilni že od otroških let. Jo-
landa je končala šolanje gostinske smeri in s svojim 

116 let tradicije gostilne Kuhar-Kosi v Puconcih

Zunanjost gostilne Gosti ob mizi
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poklicem prevzela vodenje gostilne od babice Jo-
lanke 1. 1. 1987. Babica se je tudi pozneje rada zadr-
ževala v gostilni in z nasveti pomagala Jolandi. Lokal 
so povečali, dozidali so prostore in uredili teraso. 
Jolanda se je poročila z Jožetom Kosijem, rodila 
sta se jima dva sinova, ki sta jima v veliko pomoč. 
Gostilno so preimenovali v Gostilno Kuhar-Kosi. Kot 
vsa leta do sedaj, se tradicija nadaljuje, saj pri delu 
sodeluje vsa družina. Mož Jože – Juš se ukvarja s 
kmetijstvom. 
V gostilni imajo že več kot 50 let zadnji teden v me-
secu oktobru koline. Prve koline so nastale na po-
budo Franca Vratariča, Štefana Železna in Šanjija 
Gomboca, ki so predlagali, da bi ob koncu sezone 

kmečkih del s kolinami zaključili uspešno letino. S 
pomočjo Štefana Sočiča so naredili prve koline, ki pa 
so zmanjkale že v soboto. Da bi v nedeljo nadaljevali 
s kolinami, so v noči na nedeljo zaklali prašiča in na-
redili krvavice. V nedeljo so bile za kosilo ponovno 
koline. 
Gostilna je znana po dobrih malicah, ki jih pripravlja 
Jolanda. Ponujajo meso prašičev, ki jih sami redijo. V 
gostilni se odvijajo vsi pomembni družinski dogodki, 
kot so birme, poroke, obletnice, sedmine. Gostilna 
ima 90 sedežev. Je edina gostilna v vasi, ki ima v 
ponudbi malice in kosila vsak delovni dan. Imajo za-
posleni dve natakarici. 
Družina prostovoljno pomaga pri vaških dogodkih 
v Puconcih, pogosto sodeluje in pomaga Kulturno 
turističnemu društvu, Krajevni skupnosti, Občini in 
Cerkvi. Tudi posameznikom z veseljem priskočijo na 
pomoč, njihova vrata so vedno odprta. 
Gostilna obratuje nepretrgoma od leta 1904. Dru-
žinska tradicija se nadaljuje, vodenje gre iz roda v 
rod, Jolanda je tretja generacija gostinskih zanese-
njakov, ki z veseljem delajo v gostilni in zadovoljuje-
jo goste s svojo prijaznostjo, s ponudbo dobre hrane 
in pijače ter dobrega počutja.

Z Janezom Kuharjem  

sem se pogovarjala Silva Gutman.

Gostilna Kuhar-Kosi danes

Spoštovani, 
z veseljem Vas obveščamo, da na 
Goričkem nastaja hotel drugačnih 
oblik in dimenzij, kot smo navaje-
ni – razpršeni hotel. Namesto ene 
velike brezosebne zgradbe bomo 
na Goričkem poiskali množico 
hiš, ki imajo dušo, in jih povezali 

v skupnost. Če ste prav Vi lastnik 
hiše na Goričkem, ki večji del leta 
sameva, ste vabljeni, da postane-
te del naše skupne zgodbe, ki se 
imenuje Razpršeni hotel Goričko.
Povezati želimo tiste lastnike hiš, 
ki svoje nepremičnine želite dajati 
v najem, ter tudi tiste, ki jih že od-
dajate, oboji ste dobrodošli.
Kakor vsak drug hotel bo tudi naš 
imel spletno stran, vlagali bomo v 
promocijo in ga tržili po različnih 
kanalih. Zavod za socialni razvoj 
bo recepcija in poskrbeli bomo 
za kompletno administracijo ter 
za to, da nas gostje najdejo in pri-
dejo do nas. 
Vsaka vaša hiša bo en krasno 
urejeni hotelski apartma, k sode-

lovanju pa si želimo privabiti še 
hotelske bazene, wellness in re-
stavracije, torej vse, kar imajo ve-
liki, ampak veliko boljše in lepše 
ter z občutkom prostranstva Go-
ričkega in njegove duše.
Lastniki hiš ste lahko fizične ose-
be, torej sploh ni potrebno, da 
ste kakorkoli za karkoli registri-
rani. Vse, kar potrebujete, je le-
galno zgrajena zgradba in želja, 
da se ukvarjate s turizmom. Vso 
birokratsko vojno prevzamemo 
mi, lastniki pa poskrbite za lično 
urejeno notranjost hiše in oko-
lice. 
Izkušnje so pokazale, da kot sku-
pina lahko postanemo uspešni 
in prepoznavni veliko hitreje kot 
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ČRNA ŠTORKLJA, Ciconia nigra

V. Turk, Puconski potok, 13. 4. 2020

Vir: GU Naturführer-Vögel/Ptiči, Kranj, Narava, 2015
Habitat: gozdovi v bližini vodnih virov. 

Oglašanje: v letu melodični »iiio«, ob gnezdu tihi 
»hi-liio«, vznemirjena »fiih«.
Hrana: ribe, žabe, pupki …
Gnezdenje: april, maj, junij, julij; velika gnezda na vi-
sokih drevesih; 3–5 belih jajc.

V Puconskem potoku opazujem življenje od 2006 
do 2020, in sicer vidre, bobre, kače, žabe, ribe (nava-
dni globoček, piškor, klen), rake, školjke, pijavke, pti-
ce (vodomec, črna štorklja, siva in velika bela čaplja, 
rumena pastirica …). Veliko sprememb se je dogaja-
lo na drčah, tolmunčkih, v conah s spremljajočimi 
prodišči, nekaj večjih vodostajev in leta 2013 večja 
poplava. Žal, sproti so bila manjša in večja onesna-
ženja potoka, kar je močno vplivalo na biodiverzite-
to, posebej ko je veliko rib in rakov poginilo. Dolgo 
več ni bilo rib in ne vodomcev, črnih štorkelj, čapelj, 
vidre in bobra več sploh ni. Z društvom DOPPS je 
bilo redno spremljanje črne štorklje, vodomce pa se 
je večkrat obročkalo. Po letu 2018, ko je začelo proti 
poplavno urejanje potoka, življenja v potoku več ni 
bilo, le fekalije. Dno potoka je bilo polno različnih 
organskih usedlin, če se je še kaj pojavljalo, je bilo 

Štorklje v Puconcih

posamezni ponudnik. Naredili 
bomo vse, da ujamemo še nekaj 
turističnih bonov. 
Pogodba med nami Vas ne za-
vezuje k sodelovanju izključno z 
nami, temveč kot lastniki hiš lah-
ko sodelujete še s kom drugim, 
sodelovanje lahko kadarkoli pre-
kinete.
Vabimo Vas torej, da se nam pri-
družite. Če Vas zanima, da posta-
nete del našega skupnega, naj-
lepšega hotela na svetu, prosim, 
pišite na lidija.somen@zsr.si ali pa 
kar pokličite na 00386 41 729 193. 
Hvaležni Vam bomo, če razširite 
besedo do sosedov, prijateljev, do 
kogarkoli, ki bi se želel pridružiti.

Vse dobro in do snidenja na veliki 
otvoritvi Hotela Goričko,

Lidija Šömen l.r., direktorica
Zavod za socialni razvoj  

Murska Sobota, so.p.

Zavod za socialni razvoj je druž-
beno odgovorno podjetje, ki se 
ukvarja z dejavnostmi, povezani-
mi z vzdržnim razvojem družbe 
in gospodarstva. Že danes tržimo 
produkte iz Pomurja v Ljubljani, 
v Odgovorni trgovini Natura na 
Gosposvetski 7 ponujamo darilne 
bone Murske krone, ki so vnov-

čljivi pri lokalnih ponudnikih in 
pomagamo pri razvoju občutlji-
vim skupinam in posameznikom. 
S sodelovanjem in skupnimi mo-
čmi želimo Hotel Goričko posta-
viti na zemljevid Slovenije in šir-
še, obogatiti turistično ponudbo 
v naši regiji in omogočiti ljudem 
prihodek, ki ga zaradi oddaljeno-
sti od urbanih centrov do sedaj 
običajno niso bili deležni.
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takoj uničeno z novimi močnimi onesnaževanji. Leta 
2020 se je pojavil par črne štorklje, vendar močne 
ohladitve in ponovna občasna močna onesnaževa-
nja potoka so ponovno uničevala življenje v potoku 
in od takrat ni črne štorklje in čapelj, rib zelo malo, 
žab sploh več ni.

BELA ŠTORKLJA, Ciconia ciconia

V. Turk, Puconski potok, 16. 7. 2017

Vir: GU Naturführer-Vögel/Ptiči, Kranj, Narava, 2015
Habitat: obdelana zemlja, mokrotni travniki. 
Oglašanje: klopot s kljunom.

Hrana: mlade živali, kače, ribe …

Gnezdenje: april, maj, junij; velika gnezda na drev-

ju, dimnikih, slemenih streh, električnih stebrih; 3–5 

belih jajc.

Kulturna in naravna krajina na območju Puconcev je 

bila še dokaj ohranjena, vendar močna netrajnostna 

obdelava na kmetijskih površinah v obdobju 2006–

2020 je zelo hitro vplivala na hitro uničevanje na-

ravne in kulturne krajine. Značilni mokrotni travniki 

(divje orhideje …), izviri majhnih potokov so popol-

noma uničeni (npr. Močvarov potok – ledinsko ime 

Močvara in Strmački potok – ledinsko ime Strmača), 

arheološka najdišča (bakrena in rimska doba). Zakaj 

je to pomembno, ker je s tem močno uničena bio-

diverziteta. To je močno vplivalo na pojavnost bele 

štorklje, katera je hrano iskala na mokrotnih travnikih 

ob vodotokih, pri obdelavi kmetijskih površin (ledin-

ska imena Močvara, Duga njiva, Strmača … med Le-

gradom in Bencakovim bregom).

Zanimiva je ponovna višja diverziteta na Bencako-

vem bregu v času pojava koronavirusa: več različ-

nih živali, večja biodiverziteta in ponovni pojav divjih 

orhidej na majhnem delu neuničenega mokrotnega 

travnika ob Legradu.

Bele štorklje so vidne na območju Gorice in v Šala-

mencih, občasno pa spet letijo nad Puconskim po-

tokom ob mostu za Bencakov breg.

Velimir Turk

Prihaja poletje, temperature na-
raščajo in vedno več ljudi si po-

stavlja bazene na domačem 
dvorišču. V tem članku je opisan 

strošek polnjenja bazena velikosti 

14 m3.

Polnjenje bazena je dovoljeno iz-

ključno preko domače hišne pipe 

in strogo prepovedano z dostavo 

gasilske cisterne.

Odvzem pitne vode za polnjenje 
bazenov je dovoljen le preko in-
ternega vodovodnega sistema.

Dostava vode z gasilsko cister-
no za namen polnjenja bazena je 
STROGO PREPOVEDANA.

Koliko stane polnjenje 
bazena?
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Marsikdo razmišlja, da je polnje-
nje bazena možno z gasilsko cis- 
terno in da nas to manj stane.
To prepričanje je NAPAČNO:
• polnjenje bazenov z gasilsko 

cisterno je PREPOVEDANO,
• dostava vode z gasilsko cis- 

terno bi bila 3-krat dražja kot 
polnitev iz domače pipe (preko 
vodomera).

70 € znaša STROŠEK PREVOZA 
VODE Z GASILSKO CISTERNO:
Cena prevoza vode z gasilsko cis- 

terno znaša 5 €/m3 (25 €/5 m3). 
Skupaj za 14 m3 nanese 70 €.

23,5 € znaša STROŠEK POLNJE-
NJA BAZENA IZ DOMAČE PIPE 
(preko vodomera):

Primer izračuna je narejen za Mestno ob-
čino Mursko Soboto.

Strošek  
z DDV  

v MOMS

Strošek 
polnjenja 
bazena 
14 m3

Oskrba s 
pitno vodo

0,6075 €/m3 8,5 €

Odvajanje 
komunalne 
odpadne 
vode

0,1913 €/m3 2,7 €

Čiščenje 
komunalne 
odpadne 
vode

0,8267 €/m3 11,6 €

Okoljska 
dajatev

0,0528 €/m3 0,7 €

Skupaj 23,5 €

Bazen premera 4,5 m višine 1,2 m z volumnom 14 m3.

Vsako leto zaznavamo kršitve in nedovoljeno upo-
rabo hidrantov na javnem vodovodnem omrežju. 
Posledica tega so poškodovani in nedelujoči hidran-
ti, nihanje tlaka v vodovodnem omrežju (v nekaterih 
primerih tudi prekinitve dobave vode pri uporabni-
kih), motnost pitne vode, vodni udari, neevidentira-
na poraba – kraja vode (ki zvišuje stroške delovanja 
vodovnega sistema) ipd.
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so name-
njeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves 
čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsa-
kršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez 
dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepo-
vedan. 
Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovo-
ljen le preko internega vodovodnega sistema. Pri 

tem je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada 

med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s 

pitno vodo.

Vso odgovornost za posledice in morebitne stroške 

popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu 

pitne vode iz hidranta, nosi povzročitelj. 

Uporaba hidrantov je dovoljena le v primerih, ko se 

voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov 

in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. 

O odvzemu je potrebno obvestiti upravljavca najka-

sneje v 24 urah.

Prekršek nedovoljenega odvzema vode iz hidran-

tov se kaznuje v skladu z določili občinskega odloka 

oskrbe s pitno vodo. 

Namen in dovoljena uporaba hidrantov
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18. maja so se vrata vrtca po dolgem času spet od-
prla. Tako odrasle kot otroke so preplavljali nelago-
dni občutki. Po eni strani smo bili veseli, da se bomo 
spet srečali, po drugi strani pa smo se že malo nava-
dili na življenje znotraj svojih domov. A ti strahovi so 
izginili in presenetljivo hitro smo se vključili v malo 
drugačno sobivanje. V novih okoliščinah se je izra-
zito kazala socialna vloga vzgojiteljev, ki so morali 
biti strokovni, a hkrati ves čas optimistični in veseli. 
Vse to so namreč otroci potrebovali, da so se lah-
ko znašli v okolju, kjer so kar naenkrat veljala malo 
drugačna pravila, kot so jih bili vajeni. To, da so pri 
mizah sedeli precej oddaljeni drug od drugega, jim 
ni delalo posebnih težav. Bilo jim je zabavno, saj so 
se kar naenkrat začeli bolje opazovati in si kdaj pa 
kdaj hudomušno ponagajati. Ker so bile vse skupine 
manjše, smo imeli veliko več časa za igre v različnih 
kotičkih, za ustvarjanje, pogovor, branje pravljic … 

Vse dejavnosti so potekale bolj umirjeno, zadrževali 
smo se le znotraj svoje skupine. V najmanjši skupini 
je bilo potrebno vložiti še več truda, da so se za-
gotavljali zahtevani pogoji bivanja. Porazdelili smo 
tudi naše dvorišče in igrišče, da so se lahko vse tri 
skupine otrok sproščeno gibale in igrale. Čeprav so 
tudi v zunanjem prostoru veljale določene omejitve, 
nas to ni veliko zmotilo. V ospredje je prišla otroška 
domišljija, ki nima meja in zmore že z nekaj vejicami 
in kamni ustvariti najlepše igre v naravi.
Glavna rutina, ki nas je spremljala čez ves dan, je bila 
umivanje rok, stalnica vseh zaposlenih pa sprotno 
razkuževanje igrač, kljuk, delovnih površin, miz, sto-
lov itd.
Že prvi dan smo se pogovarjali o bacilih in virusih 
ter ugotovili, da pravzaprav otroci vse to že dobro 
poznajo, tudi kako nevarni so in da si lahko v borbi z 
njimi pomagamo z umivanjem rok ... Umivalnice so 
tako postale središče dogajanja našega vrtca. Nau-
čili smo se kratko pesmico, ki nas opozarja, da si ne 
pozabimo umiti rok:

»KJE STE, OTROCI?« KLIČE KOSILO.
»UMIVAMO ROKE, Z VODO IN MILOM.
ZDAJ BODO NAŠI PRSTKI DIŠALI,
PALEC, KAZALEC, VSI TRIJE OSTALI.«

Pred počitkom smo pripovedovali pravljice, ki so 
si jih zaželeli otroci. O čarovnici, ki jo polepšajo od 
nog do glave; o miški, ki ji trije prašički sezidajo hiško 
z balkonom in o leteči preprogi, ki s Tomažem poleti 
na drug konec sveta … 
Iz dneva v dan nam je bilo v vrtcu lepše, saj je za vsa-
ko spremembo potrebno nekaj časa. Pri vsem tem 
so nam bili v veliko pomoč tudi starši otrok, ki so s 
svojim zgledom in upoštevanjem navodil, bistveno 
prispevali, da je vse potekalo čim manj stresno.
Z otroki smo stopili korak naprej pri učenju strpno-
sti in odgovornega vedenja. Izvedeli smo več drug 
o drugem in ugotavljali, da smo med seboj različ-
ni. Spoznali smo, da smo pri premagovanju ovir bolj 
uspešni, če si pomagamo. In tudi to, da je življenje 
kljub vsem oviram neprecenljivo, nepredvidljivo in 
lepo.

Klavdija Kulič in Sonja Čarni Bertalanič,  
vzgojiteljice enote Puconci

»Kje ste, otroci?«
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Zdravje v vrtcu je projekt podprt s strani Nacional-
nega inštituta za javno zdravje in je usmerjen v sku-
pine otrok v vrtcu (otroci, starši, strokovni delavci) 
in izven (občane). Z vsebinami želi spodbuditi, da 
bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja, 
ki vpliva na kvaliteto zdravja, in ga danes Nacional-
ni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z 
vrtci po vsej Sloveniji. Del tega smo tudi mi, saj si 
kot vrtec prizadevamo, da oblikujemo zdravo in var-
no okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje 
otrok, strokovnih delavcev in staršev. 
Zavedamo se, da otroci v predšolskem obdobju pri-
dobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih 
večinoma obdržijo vse življenje. Bolje, kot se otrok 
počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zado-
voljnega in kompetentnega človeka. Rdeča nit v šol-
skem letu 2019/20 je bila »Počutim se dobro«. Lju-
dje se med seboj razlikujemo, veselijo nas različne 
stvari, ki v nas vzbudijo zanimanje in radovednost. 
Zagotovo pa je dobro počutje za vse nas zelo po-

membno, saj vpliva na odnos do soljudi, do okolice, 
na duševno in fizično zdravje in ne nazadnje na naše 
življenje. 
V različnih situacijah, ki jih izvajamo v naših vrtcih, so 
se otroci spoznavali s svojim počutjem (zadovoljen, 
bolan, utrujen) in s čustvi (vesel, srečen, prestrašen). 
Odrasli smo jim pri spoznavanju in opazovanju raz-
lik pomagali. Skupaj smo iskali pozitivne spodbude/
občutke, da so se otroci počutili dobro. Tako smo 
krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samo-
spoštovanje. V vrtcih smo se trudili spodbujati giba-
nje in uživanje zdrave hrane, razvijali zdrave medse-
bojne odnose, skrbeli preventivno za zdravje zob in 
skozi celotno šolsko leto vzgajali za zdravje.

Ksenija Donko, vzgojiteljica 

Projekt Zdravje v vrtcu

V sodelovanju z Občino Puconci otroci iz vseh petih 
enot vrtcev naše občine, vsako leto prispevajo iz-
delke za razstavo, ki jo koordinatorki pripravita na 
hodniku v občinski zgradbi. Otroci so ustvarjali na 
temo POLETJE – POČITNICE. Preko različnih likov-
nih tehnik in domišljije so izpod ustvarjalnih otroških 
rok nastajali unikatni izdelki.

Domišljija jih je popeljala na sončno in toplo MOR-
JE, vožnjo z ladjo, opazovanjem morskega sveta – 
ribic, rakov, školjk.
Tisti, ki so v svoji domišljiji ostali doma, pa so ustvar-
jali na temo TRAVNIK IN MALI SVET ŽUŽELK.
Če vas pot popelje skozi Puconce, si razstavo le 
oglejte!

Razstava otroških izdelkov v občinski zgradbi
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Vsem otrokom želimo prijetne, sproščene, brezbriž- 
ne, varne in zdrave počitnice.

Alenka Vratarič,
vzgojiteljica 

Čeprav je veliko otrok odšlo na 
počitnice, jih je kar nekaj ostalo v 
vrtcu. Vreme nam je naklonjeno, 
razvaja nas poletno sonce, zato 
smo dali velik poudarek na var-
nem gibanju na prostem.
Otroci so se v vrtcu preko raz-
ličnih dejavnosti seznanili, kako 
se zaščititi pred soncem in tako 
spoznali različne zaščitne ukrepe 
in sredstva, ki jih ščitijo pred ne-
gativnimi vplivi sončnih žarkov. 
Otroke smo navajali, da se pred 
soncem zaščitijo z ustreznimi 
oblačili, pokrivalom in sončni-
mi očali, da za dodatno zaščito 
uporabijo sončno kremo in se v 
času, ko je sonce najmočnejše, 
umaknejo v senco. Seveda pa 
ne smemo pozabiti na zadostne 
količine pitja tekočine, predvsem 
vode. Otrokom pa smo to še bolj 
približali z različnimi ustvarjalnimi 
dejavnostmi. 
Poleg seznanjanja otrok z za-
ščitnimi ukrepi pred negativnimi 

vplivi sončnih žarkov smo:
– spoznavali poletno tematiko 

(morje, bazen, igre na pros- 
tem …)

– likovno ustvarjali (hobotnice, 
ribe, školjke, ladjice …)

– peli in plesali na šaljivke …
– igrali igre vlog – odhod na po-

čitnice, ležanje na plaži …
– delali limonade, sadna nabo-

dala …

– pihali in lovili milne mehurčke, 
se igrali z vodo in peskom …

– obiskali potok in spuščali ladji-
ce, obiskali sadovnjak, travnik …

Otrokom smo in želimo polepša-
ti čas počitnic tudi v vrtcu. Vsem 
želimo prijetne počitnice.

Valentina Murgelj  
in Andreja Huber

Poletni živ žav v vrtcu Mačkovci
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Pouk naravoslovja bi se moral 
čim več izvajati v naravi. Učitelji, 
ki predmet poučujemo, se tega 
zavedamo in težimo k temu, da je 
tega čim več. Še posebej v zadnji 
četrtini pouka, kjer so vsebine, ki 
se neposredno dotikajo žive na-
rave. 
Ravno v obdobju, ki se ga kot uči-
teljica najbolj veselim, saj lahko 
učencem približam naravo z vidi-
ka praktičnega dela zunaj v nara-
vi, da se sami prelevijo v aktivne 
raziskovalce narave, nam jo je za-
godla epidemija. Na začetku sem 
bila, tako kot vsi ostali, prepriča-
na, da se bomo kmalu vrnili nazaj 
v šolske klopi. Ko pa sem uvidela, 
da temu ne bo tako, sem si zadala 
cilj, da bom učence spodbujala k 
aktivnemu raziskovanju narave na 
daljavo, kolikor jim bodo pač do-
puščale možnosti. Poleg vsebin, 
ki so predpisane v učnem načrtu 
in so bile za učence obvezni del 
pouka, sem učencem pripravlja-
la tedenske izzive, ki so jih lahko 
reševali po želji, torej niso bili ob-
vezni. Še sama sem bila presene-

čena, kako hitro in zavzeto so jih 
reševali in razvozlali. Tukaj ni bil 
pomemben dan, tudi če sem izziv 
naložila v petek ali soboto, so se 
ga učenci lotili in mi pošiljali re-
šitve tudi v soboto in nedeljo. Ta 
njihova zagnanost in motivacija 
za delo je tudi meni dala »piš v ja-
dra« in ideje so kar deževale. Še 
posebej vesela sem bila, da sem 
za delo in učenje motivirala skoraj 
vse učence, tudi tiste, ki se v ra-
zredu radi potuhnejo. 

Izzivi, ki sem jih pripravila za učen-
ce, so zajemali od prepoznavanja 
skupin živali, prepoznavanja sledi, 
ki jih puščajo za sabo živali in so 
tudi sami morali poiskati sledi ži-
vali v okolici doma, besedne pre-
metanke, videoposnetke živali, ki 

živijo v neposredni bližini moje-
ga doma, v tednu praznika veli-
ke noči, pa jim je učiteljica Melita 
pripravila izziv prepoznavanja na-
ravnih barvil. Ves slikovni in video 
material sem jim sama pripravila, 
poiskala sem ga v okolici svojega 
doma, saj sem jim želela poka-
zati, da se lahko učijo kadarko-
li in kjerkoli, da nas narava lahko 
ogromno nauči, če le hodimo po 
svetu z odprtimi očmi.
Za občutek pa vam prilagam 
enega od izzivov, ki so ga imeli 
učenci (avtor premetanke je Dar-
ko Hederih, naslov knjige pa Sto 
premetanih živali). Vam ga uspe 
razvozlati?
»HUDIR, kako smrdi,
četudi sem zamenjal nogavice,
plinske vaje, se mi zdi,
izvaja kuna, manjša od lisice.«

Čeprav si kot učiteljica želim in 
upam, da bo pouk v jeseni pote-
kal v šoli, pa me s tako zagnanimi, 
motiviranimi in navihanimi učen-
ci, kot so naši, ne skrbi niti pouk 
na daljavo. 

Učiteljici Mateja Ivanič Zrim,  

prof. kemije in biologije  

v sodelovanju z Melito Ficko Sapač, 

prof. kemije in biologije

Pouk naravoslovja v 7. razredu na daljavo
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Juhu, počitnice

Končno so tu,
počitnice, juhu!
Šole konec je, saj ta
končno svoja vrata zapre. 

Šolske zvezke vrgli bomo v kot
in podali se na pot.
Na morje se bomo odpeljali
in v vodi čofotali.

S sladoledom se bomo hladili, 
na šolo pozabili, 
skrbi pa doma pustili. 

Ko z morja se bomo vrnili
in nove zvezke kupili,
se bomo v šolo vrnili 
in na morje pozabili.

Nella Gjergjek, 4. c 

Počitnice

Šole konec je 
in učiteljica vrata učilnice zapre. 
Vsi veseli smo, 
saj počitnice pred vrati čakajo.

Šolska torba v kotu leži 
in rahlo odpočije si. 
Tudi jaz se bom sprostila, 
ko v morje bom skočila. 

Sladoled si bom kupila 
in se z njim ohladila.
Hitro v morje bom skočila 
in se v vodo potopila.

Ajša Breznik, 4. c

Pesem o počitnicah

Počitnice prihajajo, 
mi pa iz šole odhajamo. 
Vsi veseli, nasmejani,
saj poleti se bomo igrali. 

S prijatelji se spet vidimo, 
a tokrat nalog ne delamo. 
Na obalo pripravljeni smo, 
dokler ne ugotovimo, 
da korona bo. 

Čeprav več prijateljev videl ne bom, 
vsaj sladoled z menoj bo. 
Sladoled v ustih je, 
prav slastno topi se. 

Rok Horvat, 5. c

Počitnice

Pet minut do zadnjega zvonca, 
otroci kričijo z vsakega konca. 
Papirji v zraku šumijo
in vsi se veselijo. 

Poletne počitnice so se začele, 
otroške oči so zažarele, 
pozabimo vse skrbi, 
otroški smeh zdaj nori. 

Pesek je vroč kot lava, 
prazna je naša glava, 
ocene naše naj pozabijo se, 
na morju veliko boljše je. 

Naja Serec, 5. c

Pesmi o počitnicah
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V letošnjem letu je Zveza geo-
grafov Slovenije prvič razpisala 
fotografski natečaj »Mi v pokraji-
ni«. Namen natečaja je bil sprožiti 
otroško in mladinsko radovednost 

ter pokazati, kako si osnovnošol-
ci predstavljajo geografov pogled 
na pokrajino skozi objektiv fotoa-
parata. Razpis je potekal v okviru 
akcije Noč geografije, evropske 

pobude geografov, ki je 3. aprila 
prvič potekala tudi v Sloveniji. Na 
natečaju so sodelovali učenci od 
6. do 9. razreda. Učenci so lahko v 
objektiv zajeli različne geografske 
pojave, procese in odnose med 
njimi. Na pot skozi pokrajino, ob-
čino Puconci, so se odpravili kot 
kritični opazovalci ter v objektiv 
ujeli odtise ljudi v naravi.
Najboljše fotografije so bile raz-
glašene 3. aprila na Noči geogra-
fije, ki je zaradi epidemije potekala 

preko videokonference. Na nate-
čaju je sodelovalo 18 učencev, 
med katerimi smo izbrali najbolj-
še štiri glede na zapisana merila 
ocenjevanja. Poslali smo fotogra-
fijo sedmošolcev Luke, Julije in 
Sare, fotografijo osmošolke Kim 
ter fotografijo devetošolk Petre 
in Anje. Vsi učenci so prejeli pri-
znanja o sodelovanju, fotografije 
pa so objavljene na spletu Društva 
geografov Slovenije. 

Mateja Žökš, mentorica 

»Mi v pokrajini«

Brez metuljev ne bo prave pomladi.  
Avtorici fotografije: Julija in Sara.

Brezčutno izrabljanje narave. Avtorici fotografije: Anja in Petra.

Mavrica za boljše čase. Avtor fotografije: Luka.

Most življenja. Avtor fotografije: Kim.
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Turistična zveza Slovenije je za spodbujanje mladih 
za delovanje v turizmu že drugič razpisala natečaj 
za učence tretje triade, s katerim spodbuja osnov-
nošolce k raziskovanju vsebin o turizmu. Z nateča-
jem želijo doseči, da učenci prepoznajo in oblikujejo 
modele za razvoj turizma, ki so prenosljivi v različna 
okolja in jih ob tem navdušiti za različne poklice v 
turizmu in gostinstvu. Letošnje leto je potekalo zbi-
ranje idej na temo Športni turizem. 
Z učenci smo se tekom učnih ur pogovarjali o vlogi 
športa v turizmu. Iskali smo ideje za razvoj športne-
ga turizma v lokalnem in širšem okolju ter se posta-
vljali v vlogo zahtevnega turista, ki želi svoj prosti čas 
na počitnicah, potovanjih in izletih preživeti čim bolj 
aktivno. Naši osnovnošolci so tako oblikovali dva 
modela za razvoj turizma, s katerim so sodelovali na 
natečaju. 
Strokovna komisija, ki je sestavljena iz članov Mla-
dinskega odbora turistične zveze Slovenije, je kot 
najzanimivejši predlog prispelih turističnih modelov 
izbrala turistično idejo devetošolk, Petre in Anje, z 
naslovom »Šprickanca«. Učenki sta skozi športni 
turizem prikazali tradicijo pomurske pokrajine v so-
dobni preobleki. Kot tretjo najboljšo športno idejo, 

kjer je glavno vodilo druženje in pospeševanje zdra-
vega življenjskega sloga, so razglasili športno-dru-
žabni dogodek »Čista zmaga«, ki sta jo oblikovala 
sedmošolca Lea in Nik. Ideje osnovnošolcev je tu-
ristična zveza nagradila z družinskimi vstopnicami v 
pokrajino belih konj, v Kobilarno Lipica. 

Mateja Žökš,

mentorica

Najboljše turistične ideje učencev  
OŠ Puconci

V tem šolskem letu je že tretje 
leto potekal projekt OBJEM (Oza-
veščanje Branje Jezik Evalvacija 
Modeli), ki ga vodi in koordini-
ra Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo (ZRSŠ) in bo trajal do 30. 
6. 2022. V projekt smo vključeni 
kot razvojna šola, in sicer za po-
dročje DVIG BRALNE PISMENO-
STI IN RAZVOJ SLOVENŠČINE. 
Projekt ni namenjen samo de-
javnostim pri pouku slovenščine, 
ampak so dejavnosti namenjene 

predvsem razvijanju novih metod 
in oblik dela pri vseh predmetih. 
V okviru projekta smo vsi učitelji, 
predvsem pa učitelji, člani razvoj-
nega tima, v svoj pouk vključevali 
gradnike in preizkušali inovativne 
učne metode in oblike poučeva-
nja. Primere dobre prakse smo 
izmenjevali s kolegialnimi hospi-
tacijami, evalvacijskimi sestanki in 
predstavitvami na učiteljskih kon-
ferencah. Zaradi učenja na dalja-
vo pa smo od marca naprej iskali 

in razvijali nove metode in oblika 
dela za poučevanje z uporabo ra-
znih programov in aplikacij, ki so 
nam omogočale interaktivnost 
in formativno spremljanje. Neka-
tere aplikacije so nam predstavili 
svetovalci ZRSŠ in vodje projektih 
timov vključenih šol na videokon-
ferencah.
Ker pa je osnovni cilj projek-
ta OBJEM predvsem dvig bralne 
pismenosti, iščemo načine, kako 
učence spodbuditi za branje tudi 

Projekt OBJEM na OŠ Puconci
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izven pouka. Zato so nekatere 
dejavnosti povezane še z drugimi 
projekti, med drugim z Nacional-
nim mesecem skupnega branja. V 
okviru tega so bili na šoli organi-
zirani t. i. bralni odmori za posa-
mezne razrede, kar je bilo pred-
vsem pri učencih 6. in 7. razredov 
zelo dobro sprejeto in so se bralni 
odmori nadaljevali še po izteku 
projekta.
Pri projektu sodeluje tudi Peda-
goški inštitut, ki je v tem šolskem 
letu sestavil vprašalnik fokusne 

skupine, na podlagi katerega 
bodo opravili analizo o delova-
nju članov projektnega tima. Tako 
smo člani s pomočjo vprašalnika 
razmislili o lastnih pogledih na 
projekt, izzivih, dejavnostih in me-
todah, ki jih uporabljamo pri po-
uku, ter o učinkovitosti projekta. 
Tako smo prišli do sklepa, da smo 
kljub začetnim pomislekom glede 
vključevanja v projekt in vnašanja 
novih strategij dela v pouk zado-
voljni, da smo sprejeli izziv in se 
pridružili skupini, saj nam projekt 

daje nova znanja, ideje in smer-
nice za delo pri pouku. Še najbolj 
efektivne so kolegialne hospitaci-
je, ko lahko izkušnje neposredno 
delimo med seboj, evalviramo 
svoje delo in tako strokovno ra-
stemo. Menimo, da smo z aktiv-
nostmi projekta OBJEM na naši 
šoli na zelo dobri poti in da bodo 
rezultati vidni čez nekaj let.

Mihaela Copot,  

vodja ŠRT

Postrüjžnjek – festival dobro 
zapečene hrustljave skorjice
Turistični podmladek OŠ Puconci 
je tudi letos sodeloval na že 34. 
državnem festivalu Turizmu po-
maga lastna glava. Cilj letošnje 
teme je bil za domači kraj pripra-
viti dogodek, ki bi se lahko odvi-
jal v prihodnje po vzoru največjih 
festivalov. Tekom šolskega leta so 
učenke strnile glave in oblikovale 
turistični proizvod Postrüjžnjek – 
festival dobro zapečene hrustlja-
ve skorjice. 
Zakaj ravno festival, ki se navezu-
je na kruh? Ker vključuje razmi-

šljanje o naših krajih, o šumenju 
pšeničnega klasja, bučnih poljih 
ter delavnih ljudeh. Simbolično je 
žito prikazano tudi v grbu občine, 
kar ponazarja širino in bogastvo 
rodovitnih polj. Festival ponuja 
vpogled v različne kulturno-turi-
stične dogodke krajev občine in 
omogoča posameznikom, dru-
štvom in obrtnikom, da svoje delo 
predstavijo širši publiki. Za vedno 
bolj zahtevnega turista so učenke 
razvile kulinarični festival iz lokal-
no pridelanih dobrin. Festival so 
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nadgradile z logotipom in pri tem 
upoštevale barve, ki sovpadajo 
z barvami grba občine Puconci. 
Osrednji motiv logotipa pred-
stavlja »majhnega« kmečkega 
človeka, z gosposkim klobukom 
zelene barve – gospod Püjc. Ru-
meni žitni klasi, ki se vijejo okrog 
klobuka, pa predstavljajo toplino 
pokrajine in bogastvo rodovitnih 
polj. 
Po nizanju idej, pregledovanju 
prireditev in iskanju rdeče niti, ki 
zajema celotne posebnosti na-
šega lokalnega okolja, so učenke 
ustvarile turistični festival v treh 
delih. Pred festivalsko dogajanje 
kot poziv na uradni del festivala, 
slavnostna otvoritev festivala in 
turistično-kulinarično dogajanje. 
V turistični proizvod, festival Po-
strüjžnjek, sta tako vključeni dve 
prireditvi, ki sta stalnica dogodkov 
Občine Puconci. Prvi del festiva-
la je tradicionalna žetev zlatega 

klasja na stari način v poletnih 
mesecih ter praznik Občine Pu-
conci, v okviru katerega jeseni 
poteka večje število dogodkov. 
Turistično raziskovalno nalogo, 
ki si jo lahko preberete na šolski 
spletni strani, so učenke nadgra-

dile s promocijskim videom in se 
uvrstile na drugo mesto ter preje-
le zlato priznanje.

Mateja Žökš, Monika Vidmar  

in Gregor Nemec, mentorji

Devetošolci in devetošolke, ki so v osnovno šolo 
vstopili leta 2011, so tako kot vsako leto tudi le-
tos svoje izobraževanje zaključili ter se poslovili od 
osnovne šole. Generacija letošnjih devetošolcev je 

slovo opravila na nekoliko drugačen način, kot smo 
bili vajeni v preteklih letih, saj načrtov niso mogli 
uresničiti zaradi izrednih epidemioloških razmer, ki 
so vladale tudi v naši državi. Njihovo slovo od ostalih 

Slovo devetošolcev in valeta 2020
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učencev in učiteljev je bilo drugačno, virtualno, va-
leta pa brez svečanega plesa. Kljub temu so pripravili 
zelo zanimiv in pester kulturni program, s katerim so 
15. junija zaključili prvo poglavje svojega izobraže-
vanja. Prireditev so tokrat spremljali le njihovi starši, 
vodstvo šole, razredniki, sorazredniki in nekateri uči-
telji, saj je bilo število obiskovalcev v zaprtem pro-
storu omejeno. Prisotni so lahko uživali v glasbenih, 
plesnih in recitacijskih točkah, ki so bile multimedij-
sko zelo privlačno predstavljene. 
Po koncu programa so se učenci odpravili na bližnje 
igrišče in simbolično v zrak spustili 64 balonov z mi-
slijo in s pogledom, uprtim v prihodnost.

Generacija učencev, ki je zaključila izobraževanje, je 
bila učno zelo uspešna, saj je med njimi bilo kar 18 
učencev, ki so odlične učne rezultate dosegli vseh 
devet let šolanja. Teh 18 učencev je svečano sprejel 
tudi župan Občine Puconci, g. Ludvik Novak, ki jim 
je podelil županove petice.
Učitelji OŠ Puconci verjamemo, da smo učencem 
dali dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje. 
Pred njimi je nova pot, polna novih izzivov, s kateri-
mi se bodo spopadali. Vsem učencem želimo, da bi 
dosegli svoje zastavljene cilje.

Razredničarke 9. razredov

V petek, 19. junija 2020, ob 18. 
uri, je potekala otvoritev razstave 
in podelitev nagrad 12. Fotograf-
skega natečaja za NAJ fotografi-
jo Krajinskega parka Goričko, ki 
ga je razpisal Javni zavod Krajinski 
park Goričko.
Tema letošnjega natečaja je bila 
RAZGLEDNICA MOJEGA KRAJA. 
Fotografije so lahko zajemale do-
mači kraj, vas, zaselek ali domači-
jo na območju Krajinskega parka 
Goričko.
S svojimi fotografijami so na na-
tečaju sodelovali tudi učenci naše 
šole: 

Rebeka Sukič, Petra Ouček, Anja 
Kerčmar in Aljaž Vrečič.
Letošnja strokovna žirija, v sestavi 
Tomo Jeseničnik, Tomaž Koltai in 
Zoran Norčič, je prispele fotogra-
fije ocenila in določila zmagoval-
ne.

ANJA KERČMAR je s fotografijo 
»Okno v brezmejnost« osvojila  
1. mesto.
ALJAŽ VREČIČ pa je s fotografijo 
»Gozdni potok« osvojil 2. mesto.

Rebeka Sukič in Petra Ouček sta 
za svoji fotografiji prejeli priznanja 
za sodelovanje.

Vse fotografije so razstavljene v 
grajski galeriji v prvem nadstro-
pju palacija gradu, kjer bodo na 
ogled do 31. novembra 2020. 
Vsem učencem iskreno čestita-
mo.

Monika Vidmar in Gregor Nemec, 
mentorja

12. Fotografski natečaj Krajinskega parka 
Goričko

Anja Kerčmar, »Pogled v brezmejnost«, 1. mesto

Aljaž Vrečič, »Gozdni potok«, 2. mesto
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Letošnji 6. mednarodni natečaj v ustvarjanju v tride-
želnem parku Goričko-Raab-Őrség v šolskem letu 
2019/20 z naslovom Ornament življenjske pestrosti 
na travniku ali visokodebelnem sadovnjaku se je za-
ključil. Na likovni natečaj je prispelo 88 likovnih del. 
Vsa zbrana dela si lahko ogledate v elektronski publi-
kaciji https://www.park-goricko.org/vsebina/1061/
Mednarodni-natecaj-v-ustvarjanju-2019-20.
S ponosom oznanjamo, da je naša šola prejela kar 
dve priznanji, in sicer 2. mesto v kategoriji od 1. do 3. 
razreda in 3. mesto v kategoriji od 4. do 6. razreda.

2. MESTO: 
Aleksija Kodila, Domen Rogač, Jernej Horvat
Mentorica: Martina Sever

3. MESTO:
Zoja Benko in Larisa Gergorec
Mentorica: Monika Vidmar

Čestitamo vsem učencem in mentorjem za oprav- 
ljen izziv in odlična likovna dela.
Vsa likovna dela so razstavljena v razstavnih prostorih 
gradu Grad, od 19. junija do konca leta 2020. VAB- 
LJENI.

 

Monika Vidmar, 

mentorica

6. mednarodni natečaj v ustvarjanju  
v trideželnem parku Goričko-Raab-Örseg 
2019/2020

Likovni natečaj je bil objavljen v začetku meseca 
septembra 2019 in je trajal do 20. februarja 2020. 

Na tekmovanju/natečaju so lahko sodelovali učenci, 
stari od 4 do 20 let. Tema natečaja je bila svobodna, 

Mednarodno tekmovanje Montmartre,  
Bitola 2020, Makedonija  
38. razstava otroških likovnih del
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prav tako tudi materiali in tehnike. Edini pogoj za so-
delovanje je bil, da se pošlje najmanj 20 likovnih del. 
Tekmovanja se je udeležilo 277 šol s skupno 15.371 
otroškimi likovnimi deli iz 33 držav iz celega sveta. 
Mednarodna komisija je izbrala 717 najuspešnejših 
likovnih del in jih tudi nagradila. 
Med slednje se je uvrstila tudi naša učenka Neva 
Bencak iz 5.a razreda. Za svoje likovno delo je pre-
jela diplomo – nagrado za posamezno likovno delo 
na 38. razstavi, Bitola 2020 v Makedoniji. Izbrana li-
kovna dela so na ogled v Narodni galeriji v Bitoli.
Učenki iskreno čestitamo.

Neva Bencak, 10 let, OŠ Puconci

Monika Vidmar, 
mentorica

Nepozabno doživetje 
pri čebelarjih

Vavčerji, ki smo jih prejeli, bodo zagotovo poskrbeli 
za to, da bomo Slovenci v letošnjem letu več časa 
namenili raziskovanju naše prelepe Slovenije. In prav 
je tako! Včasih se zdi, da tujci, ki se redno vračajo v 
Slovenijo prav zaradi njenih naravnih lepot, poznajo 
marsikateri skriti kotiček bolje od nas! Morda so ti 
vavčerji ključ do tega, da bomo znali še bolj ceniti 
lepote naše dežele!
Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo 
najuspešnejši tisti, ki bodo v svoje ponudbe vključili 
zanimive programe z aktivnostmi, ki bodo prepričale 
domače goste. Čebelarski turizem vas pri tem zago-
tovo ne bodo razočaral! Številni turisti obiščejo Slo-
venijo prav zaradi slovesa dežele čebelarjev. Tega 
nam je prislužil že Anton Janša, prvi učitelj čebelar-
stva, pred več kot 270 leti. Slovenci smo narod, kjer 
je čebelarstvo doma in čebelarji živimo s čebelami 
in za čebele! 
Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših pa-
nog zelenega turizma. Eden od trendov zelenega 
turizma je označevanje turistično gostinske po-
nudbe. Doživetja označuje glede na njihove vplive 
na okolje, kulturo in družbo. Na ta način vemo, kaj 
okvirno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in tre-
nutno edina država, ki uvaja certificiranje ponu-
dnikov čebelarskega turizma. Certifikati odličnosti 
zagotavljajo nadzor nad ponudbo in kakovostjo sto-
ritev ter spodbujajo konkurenčnost. V Sloveniji ima-
mo trenutno certificiranih 45 ponudnikov. 
Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in 
usmerjenosti dejavnosti različnih ponudnikov kot 
npr. kmetij, muzejev, prodajaln, in ocena izpolnje-
vanja kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali 
odličnega ponudnika čebelarskega turizma. Ena, 
dve ali tri čebelice označujejo zadovoljevanje 
osnovnih pogojev, urejenosti objektov ponudnika 
in okolice, ekološko ali biodinamično čebelarje-
nje, sposobnost privlačne predstavitve dejavnosti 
in produktov, inovativnost embalaže, sposobnost 
ustvariti pravo čebelarsko doživetje, elementi pre-
senečenja ipd. 
Kaj vključujejo doživetja pri ponudnikih čebelar-
skih turizmov: 
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– strokovno predstavitev življenja 
čebel z opazovanjem v stekle-
nem panju; 

– izobraževalne čebelarske de-
lavnice, možnost izobraževanja 
o delu s čebelami;

– degustacija medu, medenih pi-
jač …;

– bogata ponudba čebeljih pri-
delkov, medu in medenih iz-
delkov, darilni program;

– ustvarjalne delavnice: peka 
medenjakov, izdelava svečk 
iz čebeljega voska, poslikava 
panjskih končnic;

– animacijski program za otroke;

– multivizijska predstavitev življe-
nja čebel;

– fotogalerija;

– apiterapija (svetovanje upo-
rabnikom čebeljih pridelkov, 
vdihavanje aerosola iz panjev, 
medena masaža …);

– muzej; 

– čebelarska učna pot s strokov-
nim vodenjem; 

– nasad medovitih rastlin, zelišč 
…

Doživetje na čebelarskih turi-
stičnih kmetijah so primerna za 
vsakogar: za mlade in stare kot 
tudi za družine z mlajšimi otroki 
ali mladostniki, za posameznike 
ali skupine, za poslovni svet, za 

različna društva in organizacije, 
čebelarje in nečebelarje. Ponud-
ba je zelo raznolika in se razliku-
je od ponudnika do ponudnika. 
Ponudnike in njihovo ponudbo 
najdete na spletni strani https://
www.apiturizem.si/. Svetujemo, 
da pred obiskom preverite po-
nudbo posameznega ponudnika 
in se na ogled najavite. 
Čebelarstvo je mnogo več kot 
med! Življenje čebel je zanimivo 
in polno presenečenj. Obiskovalci 
čebelarskih ponudnikov pa nav-
dušeni nad ponudbo, ki jo ponuja 
tovrstni turizem. Spoznajte skriv-
nostni svet čebel, obiščite ponu-
dnike, ki jih najdete na območju 
celotne Slovenije in se pridružite 
številnim zadovoljnim gostom. Z 
vašim obiskom boste prispevali k 
ohranjanju čebelarstva in posle-
dično k ohranjanju narave ter lo-
kalni samooskrbe. Ne boste raz-
očarani!

Tanja Magdič, 

svetovalka za ekonomiko 

čebelarstva
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Nekaj desetletij nazaj je slaščičar 
Halil Alijević kupil in prevzel od 
svojega brata slaščičarno v naši 
prijetni vasici Puconci. Tu si je z 
družino ustvaril začasni dom v hiši 
prijaznih ljudi. Po nekaj letih se je 
preselil z ženo v svoje stanovanje 
v Puconcih, kjer živi še danes s 
sinovoma in njihovimi družinami. 
Halil ugotavlja, da je po mnogih 
letih dela in življenja v Puconcih 
spoznal veliko ljudi in stkal veli-
ko novih poznanstev. Družina se 
počuti v Puconcih lepo, srečno 
in zadovoljno, pove Halil. Z vese-
ljem se družina velikokrat vrača v 
svojo rodno Makedonijo. 
Leta 2018 je Halil zgradil novo, 
večjo, sodobnejšo slaščičarno z 
lepo pokrito teraso. Delo v sla-
ščičarni nekoč in danes se v mar-
sičem razlikuje, nadaljuje Halil, 
novejši stroji, sama priprava sla-
doleda, povpraševanje po različ-
nih okusih itd. S svojo prijaznostjo 

do sosedov, domačinov in njego-
vih gostov iz bližnje in daljne oko-
lice je Halil s svojo slaščičarno in 
sladoledom postal eden povezo-
valnih členov med ljudmi. Slašči-
čarna je poleg sladoleda tudi kraj 
druženja in srečanja prijateljev in 
vaščanov na klepetu. Odprta je 
vsako leto od začetka aprila do 
pozne jeseni, vsak dan, od jutra 
do poznega večera. 

Haliljev sladoled je znan daleč na-
okoli. Halil pove, da je z obiskom 
slaščičarne zelo zadovoljen. Tru-
di se, da se ljudje zaradi pestrega 
izbora sladolednih okusov vsako 
leto radi vračajo. Slaščičarna je 
tudi dobrodelna. Vsako leto ob 
začetku in zaključku šolskega leta 
brezplačno obdari s sladoledom 
otroke osnovne šole in vrtca Pu-
conci. Občasno dobrodelno pre-
seneti tudi z odlično baklavo, ki jo 
speče njegova žena Mušeref.
Z veseljem tudi pove, da sinova 
Senad in Hasan nadaljujeta dru-
žinsko tradicijo, pridno delata in 
dopolnjujeta družinsko dejavnost 
v svoji prodajalni kebaba »KEBAB 
PRI SENADU«, v Ljutomeru.
Halil se zahvaljuje vsem svojim 
zvestim strankam za obisk, želi 
vsem vse dobro in veliko zdravja 
in nasvidenje v slaščičarni Prek-
murje v Puconcih, še pove. 
Tudi mi mu želimo veliko lepega 
in še veliko prodanih kepic slado-
leda in sinovoma veliko prodanih 
kebabov. 

Majda Kuhar 

35 let slaščičarne »Prekmurje« v Puconcih
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V četrtek, 25. junija, na praznični dan dneva držav-
nosti je v organizaciji Občine Šalovci, O ZVVS Mur-
ska Sobota, GD Čepinci in ZTŠK Šalovci potekal že 
tradicionalni 9. pohod ob meji. Zbiranje se je začelo 
pri stražarnici (»karavla«) v Čepincih, kjer od lanske-
ga leta domuje Graničarski muzej. Po uvodnih na-
govorih župana občine Šalovci Iztoka Farteka, pred-
sednika O ZVVS Murska Sobota Ivana Smodiša in dr. 
Bernarda Gorška smo po skupinskem fotografiranju 
pri obeležju osamosvojitvene vojne leta 1991 zače-
li s pohodom. Pot nas je vodila po stari graničarski 
poti do stare Budinske stražnice do najsevernejše 
točke Slovenije in nazaj do Graničarskega muzeja 
v Čepincih. Po zaključku pohoda smo si pohodniki 
ogledali muzej, nakar je sledila zelo okusna malica. 

Kljub slabemu vremenu je bilo na pohodu čez 100 

pohodnikov, med njimi veliko mladih.

Uspešna izvedba 9. pohoda ob dnevu 
državnosti v Čepincih

Besedilo in foto:Janez Kološa,  
O ZVVS Murska Sobota

Gorički pohodniki na drugi strani Mure
Leto 2020 se je prav lepo začelo – izdali smo že 
enajsto Izkaznico pohodnika/pohodnice po Gorič-
kem in vanjo uvrstili 41 pohodov. Na prvih osmih 
pohodih so vse številke letele v nebo – največje 
povprečno število pohodnikov, največ izdanih in 
potrjenih izkaznic … 

In nato koronavirus!
Od načrtovanih 23 pohodov v prvi polovici leta jih 
je 12 odpadlo. S stabilizacijo razmer so bili v juniju 
izvedeni pohodi: v Križevcih (Upkašov pohod), v Nu-
skovi (Pohod po vrbovi poti) in Pohod po Vidoncih. 
Upamo, da bo jesenska zdravstvena situacija boljša 
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in bomo lahko potrebo po gibanju v naravi (seveda 

z manj druženja) nadaljevali na še preostalih 18-ih 

pohodih, vpisanih 
v izkaznico.
V prejšnjih letih 
smo prvi ali spo-
mladanski del po-
hodov zaključili 
– malo smo se he-
cali – z ekskurzijo. 
Ta nas je popelja-
la na raziskovanje 
novih pohodnih 
poti po Sloveniji. 
Tudi letos je tradi-
cija kljub epidemiji 
ostala.
Zahvaljujemo se 

Dragu Domanjku in njegovi družini z Janževega 
Vrha, ki so storili vse, da smo spoznali in prehodili 
večino Atilove poti v okolici Radencev. Prva sobota v 
juliju je bila vremensko čudovita, pijača prav ohlaje-
na, hrana mikavno slastna. A veliko več kot to, je bilo 
prijateljsko vzdušje med skoraj 30 najbolj zavzetimi 
pohodniki po Goričkem, ki smo se pohoda udeležili 
– kar nekaj jih je bilo tudi z druge strani Mure, kjer 
smo hodili.
Letošnji načrt, da pohodniki obiščemo izvir Mure, 
prestavljamo na naslednje leto.

Jožef Rituper

Pohodniki pred kapelsko cerkvijo.

Drago Domanjko

Pohodi po občini Puconci 2020
Pred šestimi leti, ko smo v Zvezi kulturnih in turi-

stičnih društev Občine Puconci začeli s projektom 

Izkaznice pohodnika/pohodnice po občini Puconci, 

si niti v sanjah nismo predstavljali, da bodo aktivno-

sti dobile tako »močno zavoro«, kot je pandemija 

virusa.

Kljub temu smo izdali sedmo izkaznico. Želja po gi-

banju seveda ostaja, pričakovanja niso nič manjša 

kot v prejšnjih letih. Organizacija pohoda v posebnih 

pogojih je izziv, ki postavlja pred društva in tudi ude-

ležence omejitve. 

V izkaznici je deset pohodov, trije so že bili odpove-

dani. Upamo, da boste imeli pri naslednjih sedmih 

podpis in pečat, kar potrjuje udeležbo.

Seveda bomo na pohodih upoštevali vsa pravila 
NIJZ – število udeležencev, razdalje med nami, no-
šenje mask, dezinfekcijo ter ostala priporočila.
V avgustu sta načrtovana dva pohoda – v Mačkov-
cih organizira pohod Društvo upokojencev Mačkov-
ci, Pohod od Sebeščana h Grade pa TKŠD Pečarov-
ci. Več podatkov, tudi o naslednjih pohodih, najdete 
v prilogi.
Vabila in druga obvestila v zvezi s pohodi bomo ob-
javljali na spletni strani Občine Puconci in Javnega 
zavoda Krajinski park Goričko.
Veseli bomo vsakega udeleženca. Vsekakor pa pri-
čakujemo odgovoren odnos – zdravje mora biti 
zmeraj na prvem mestu.

Jožef Rituper
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Prvič v 17. letih se je zgodilo, da je zaradi višje sile 
morala odpasti svečanost ob rezi Pečarovske trte. V 
četrtek, 18. junija 2020, smo se zbrali predstavniki 
vseh štirih partnerjev, ki pri tem dogodku sodeluje-
mo, torej Evropski red vitezov vina, Slovenski red vi-
tezov vina, naselje Pečarovci ter domačin in skrbnik 
trte Dušan Zelko, z namenom, da tej naši skupni trti, 
z zamikom, a vendarle simbolno, izkažemo pozor-
nost in čast, ki si jo zasluži. Trta na Zelkovi parceli je 
seveda bila obrezana in tudi uspešno raste, saj je vse 
potrebno pravočasno opravil skrbnik Dušan. Zbra-
li smo se, sicer v ožjem krogu, zato da tradicija ne 

bi bila v celoti prekinjena in da trta ne bi samevala 
celi dve leti. Če pa se je virus že moral pojaviti, pa je 
dobro vsaj to, da se ni ob okrogli obletnici, ko je rez 
še posebej svečan. Čeprav je virus vinogradnikom in 
vinarjem prinesel obilo težav, odnosa do trte in vina 
ne smemo zanemariti.
Na srečanju smo naši trti in vsem trtam sveta naz-
dravili, kakšno dobro rekli o njej in drugih trtah, jo 
malo »popravili« in se nato v gostilni Zelko okrepčali 
ter se na kratko družili. Tem za pogovor je bilo za-
nesljivo dovolj.
V čast vinu in domovini, v čast vinu in Bogu, v čast 
Pečarovcem! 

Andrej Šajnovič

Mini srečanje ob trti v Pečarovcih
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Sezona, ki si ji bomo zapomnili
Iztekajoča sezona se bo zapisala v zgodovino slo-
venskega namiznega tenisa in s tem tudi v anale 
kluba kot nekaj posebnega. Od dvakratne menjave 
vodstva NTZS – Namiznoteniške zveze Slovenije, 
zapleta okrog števila ekip v prvi moški državni ligi, 
do prekinitve vseh tekmovanj zaradi omejitev v okvi-
ru ukrepov za zajezitev pandemije virusa COVID-19. 
Nenehna prilagajanja in okoliščine, ki jih noben 
športni klub ni vajen, so povzročila kar očitno braz-
gotino v delu kluba.
Kljub temu so po športni plati v klubu zadovoljni, če-
prav so v njihovi 23-letni zgodovini imeli že boljše 
sezone. Zaradi vsega že navedenega, sezone prak-
tično ni mogoče primerjati z nobeno prej, saj se je 
odigralo le eno državno prvenstvo za posameznike, 
lige pa so bile zaključene šele tik pred poletjem po 
prilagojenem urniku in načinu tekmovanja.
Po menjavi generacije v moški prvi ekipi so z dose-
ženim v ligaškem tekmovanju zadovoljni. Že prejšnja 
sezona je nakazovala, da bo pomlajena ekipa lahko 
držala stik z najboljšimi, kar je potrdila tudi letos z 
uvrstitvijo med 4 najboljše ekipe po rednem delu in 
s tem v play-off. V polfinalu so se srečali s poznej-
šimi zmagovalci, ekipo ŽNTK Maribor, in izgubili ter 
tako osvojili končno 4. mesto. Ekipa v sestavi Tomaž 
Pelcar, Damjan Zelko in Luka Norčič so izpolnili za-

dan cilj, ki ni bil preprosto dosegljiv. Zraven izredno 
izenačenih ekip je celotno pot otežilo tudi dejstvo 
manjšega števila tekem in seveda popolnoma spre-
menjen urnik. Kljub temu so ravno v zaključnih kro-
gih rednega dela pokazali zbranost in veliko voljo ter 
si z zmago na zadnji tekmi zagotovili nastopanje v 
končnici.
Že nekaj let pa klub spada med redke, ki se lahko 
pohvalijo, da imajo zraven moške ekipe tudi ekipo 
v prvi ženski državni namiznoteniški ligi. Po lan-
skoletni uvrstitvi v končnico in končnem 4. mestu 
so v klubu pričakovali, da bo ta uspeh težko pono-
viti. Kljub temu so si zadali ta cilj, ki pa se je ekipi 
na koncu za malo izmuznil. Ženska ekipa v sestavi 
Staša Matis, Nuša Vogrinčič, Ana Kovačec in Blažka 
Harkai je osvojila končno 6. mesto. Tej ekipi je uspel 
tudi preboj v polfinale v Pokalnem tekmovanju, kar 
je potrditev, da jim ne manjka veliko do najboljših 
ekip. Ker je to ena izmed najmlajših ekip v državni 
ligi, se pričakuje, da so pred njimi še mnoge uspešne 
sezone.
Letos pa so prvič v drugi ligi nastopali mladi igral-
ci. Po osvojitvi 2. mesta v lanski sezoni v 3. državni 
moški ligi so letos nabirali bogate izkušnje v bistve-
no močnejši konkurenci. Ekipi v sestavi Rok Smodiš, 
Jure Smodiš, Jan Lipič in Nino Šegula je uspelo v za-
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dnjem krogu doseči pomembne zmage in si je tako 
zagotovila končno 8. mesto in obstoj v 2. državni 
ligi. Nastopanje na tem nivoju tekmovanja pomeni 
zanje zelo pomembno izkušnjo in seveda prepo-
trebno kaljenje v članski konkurenci. Ker so trije čla-
ni te ekipe še mladinci, je vsak odigran dvoboj zanje 
nova stopnica v napredovanju in izpopolnjevanju.
Kot omenjeno v uvodu, je tekmovalni del v posa-
mičnih konkurencah bil letos zelo okrnjen. Odigra-
no je bilo le državno prvenstvo za člane in članice, 
ki je bilo letos v Rakeku. Igralci NTK Kema Puconci 
so osvojili tri bronasta odličja, in sicer Tomaž Pelcar 
v posamični kategoriji, v igri dvojic skupaj z Damja-
nom Zelkom, in Staša Matis s soigralko Urško Čokelj 
iz Izole. Ne gre pa pozabiti tudi uspešnih nastopov 
Jožeta Farteka na številnih tekmovanjih veteranov in 
rekreativnih igralcev, kjer tako v igri posameznikov 
kot tudi v dvojicah pogosto posega po najvišjih me-
stih v svoji starostni kategoriji.
Pred ukrepi, povezanimi z epidemijo, so igralci kluba 
seveda redno nastopali na tekmah in tekmovanjih 
od regijskega do državnega nivoja, od najmlajših ka-
tegorij do članov in rekreativcev. Praktično na vseh 
tekmovanjih se lahko pohvalijo z uvrstitvami med 
najboljše.
Pogledi v klubu so že usmerjeni v prihodnost. Naj-
bolj seveda upajo, da bodo v prihajajočih tednih lah-
ko trenirali kot vsako poletje in se pripravljali na novo 
sezono. Upajo in si želijo, da bodo jeseni tekmova-
nja potekala po ustaljenem in običajnem urniku ter 
da se epidemija ne bo ponovno razširila.
Zraven že omenjenih igralcev in igralk veliko upanja 
polagajo v novi rod mladih igralcev, ki iz tekmovanja 
v tekmovanje vedno bolj dokazujejo, da je treba z 

njimi v prihodnje resno računati. V kategoriji kade-
tov in mlajših kadetov uspešno za klub nastopajo Tai 
Puhan, Filip Šinko, Jaka Zelko, Ema Crnkovič, Živa 
Dervarič, Živa Dogar, Ana Gergek in Lana Maučec. 
Sledijo jim še mlajši, ki bodo v naslednji sezoni prvič 
okusili tekmovanja tako na regionalni kot tudi držav-
ni ravni. Nekateri med njimi bodo tako, kot njihovi 
predhodniki, zagotovo nekega dne nastopali tudi za 
reprezentanco Slovenije in morebiti v Puconce pri-
nesli tudi kakšno medaljo iz Evropskega ali Svetov-
nega prvenstva.
Da delo v klubu poteka strokovno in po načrtu, je 
najbolj zaslužen Mirko Unger, ki že 20 let skrbi za 
delo v klubu in je v veliki meri zaslužen za številne 
uspehe igralcev in igralk skozi več generacij. Zadnji 
dve leti mu pomaga tudi Nejc Matis, nekdanji uspe-
šen igralec, zdaj pa uspešen študent na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Mariboru, na smeri Športno tre-
niranje. Skupaj skrbita za strokovno delo in napredek 
igralcev in igralk v vseh starostnih kategorijah.
V teh dneh se tudi uradno zaključuje letošnja, neko-
liko neobičajna sezona. Zraven športnega vidika pa v 
klubu veliko razmišljajo tudi o ostalih »obstranskih« 
nujnostih, da lahko delo poteka po začrtani poti in 
se dosegajo postavljeni cilji. Zahvaljujoč podpori lo-
kalne skupnosti (Občine Puconci in KS Puconci) ter 
pokroviteljev, predvsem pa tudi nesebični pomoči 
članov kluba in staršev otrok, jim je do sedaj vedno 
uspelo prebroditi tudi težke čase. Na dobro sodelo-
vanje in podporo računajo tudi naprej v upanju, da 
jim bodo lahko poplačali z uspešnimi nastopi in čim 
več medaljami iz domačih in tujih tekmovanj.

Robert Smodiš
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V ligi sodeluje 10 društev upokojencev iz Pomurja, 
in sicer z moško in žensko ekipo. Na novo sta se 
pridružili ekipi DU Turnišče in DU Šalamenci. Tek-
movanja smo začeli avgusta lansko leto in končali v 
oktobru (jesenski del). Vsak teden smo odigrali eno 
kolo. 
Iz Občine Puconci sodelujejo 4 društva. To so: DU 
Bodonci-Brezovci-Zenkovci, DU Mačkovci, DU Pu-
conci in DU Šalamenci. Dosegamo dobre rezultate 

in tukaj se je pokazalo, da tedenski treningi, dobra 
volja ter druženja in tudi tekmovalnost vodijo do 
uspehov.
Pri spomladanskem kolu nam je zagodel COVID-19. 
Ker smo rizična populacija, spomladanskega kola 
nismo odigrali. Vodstvo lige in vodje ekip smo se 
dogovorili, da kljub temu podelimo medalje in pri-
znanja ter prehodni pokal na podlagi dosedanjih re-
zultatov.

Tekmovanja v ligi upokojencev s kroglo  
na vrvici v sezoni 2019/20

Rezultati za moške ekipe:

1. mesto – DU Murska Sobota
2. mesto – DU Mačkovci
3. mesto – DU Puconci 

Rezultati za ženske ekipe:

1. mesto– DU Bodonci- 
Brezovci-Zenkovci

2. mesto – DU Kobilje
3. mesto – DU Moravske Toplice
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Rezultati moški  
posamezno:

1. mesto – Jože Horvat, DU  
Bodonci-Brezovci-Zenkovci

2. mesto – Štefan Horvat,  
DU Murska Sobota

3. mesto – Milan Ouček,  
DU Mačkovci

Izpostaviti moram tekmovalca 
Jožeta Horvata, ki je že tretjič za-
poredoma najboljši posameznik.

Rezultati ženske  
posamezno:

1. mesto – Ana Gomboc,  
DU Moravske Toplice

2. mesto – Marta Kuzmič,  
DU Bodonci- Brezovci- 
Zenkovci

3. mesto – Jožica Bertalanič,  
DU Bodonci-Brezovci- 
Zenkovci

Prehodni pokal za sezono 
2019/20 je pri moških osvojilo DU 

Murska Sobota, pri ženskah pa 
DU Bodonci-Brezovci-Zenkovci.
Predvidevamo, da bi se tekmo-
vanja v ligi začela sredi avgusta, 
če bo situacija dovoljevala, da ne 
bomo ogrožali svojega zdravja. V 
letu 2020 so bila odpovedana vsa 
regijska in državna tekmovanja, 
prav tako vsi turnirji v organizaciji 
upokojenskih društev. Dovoljeno 
je druženje v manjših skupinah, 
kar bomo upokojenci upoštevali.
V imenu tekmovalcev se zahva-
ljujem za prispevek za medalje in 
pokale ŠZ Puconci, posebej Jo-
žetu Farteku, pa tudi županu Ob-
čine Puconci Ludviku Novaku za 
podporo. 
Vsem tekmovalcem želim veliko 
zdravja, da se bomo lahko spet 
družili.

Milan Gujtman

Rodil sem se 12. junija 1996, v 
Murski Soboti.
Osnovno šolo sem obiskoval v 
Puconcih. Z željo po konstruira-
nju in projektiranju posameznih 
strojnih delov, orodij in priprav 
za proizvodnjo sem se vpisal na 
Srednjo poklicno in tehniško šolo 
Murska Sobota, smer strojni teh-
nik. Šolanje sem nadaljeval na Fa-
kulteti za strojništvo v Mariboru, 
kjer sem leta 2019 diplomiral iz 
konstrukterstva.
Trenutno sem zaposlen v podje-
tju, ki razvija in proizvaja elektro-
inštalacijski material. Veselje do 
strojev je prisotno tudi doma, saj v 
prostem času občasno poservisi-
ram kakšno kosilnico ali motorno 

žago ter poprimem za marsikate-
ro delo.
Prve nogometne korake sem 
naredil na domačem igrišču kot 
pionir KMN Pečarovci. Ljubezen 
do nogometa je bila velika, zato 
sem za selekcijo U-14 zaigral na 
velikem igrišču kot član Nogo-
metnega kluba Kema Puconci, 
kjer sem član še danes. Zavedam 
se pomena vsakega treninga na 
razvojni poti in skušam izkoristiti 
vsako priložnost. Tako sem se z 
ekipo članov Kluba malega nogo-
meta Pečarovci leta 2014 udeležil 
Državnega prvenstva Slovenije v 
malem nogometu za rekreativce, 
kjer smo osvojili 3. mesto. Enak 
uspeh smo dosegli tudi v leto-

Neven Grah, igralec nogometa
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šnjem letu. Prav tako pa mi je sku-
paj z domačo ekipo, po približno 
desetletju izgubljenih bojev za pr-
vaka Puconske malonogometne 
lige, v sezoni 2015/16 le uspelo 
osvojiti ta naslov.
V letih 2018 in 2019 sem bil član 
slovenske malonogometne re-
prezentance, s katero smo se 
udeležili svetovnega prvenstva 
»Socca World Cup«. Le-to je leta 
2018 potekalo v Lizboni, kjer je 
Slovenja dosegla 9. mesto, lani pa 
na Kreti. Na tem tekmovanju sem 
proti Pakistanu zabil tudi gol. Na 
prvenstvu v Grčiji sta reprezen-
tanco s 13 igralci vodila selektor 

Miran Vovk in glavni trener Ro-
man Gruškovnjak. Pred samim 
tekmovanjem smo skupaj z vod-
stvom opravili nekaj treningov. 

Organizacija prvenstva je bila zelo 
dobra.

Neven Grah

Tinkara Car je bila rojena 29. marca 2007, v Murski 
Soboti. S starši živi v Poznanovcih 23.
Vrtec je obiskovala v Mačkovcih, na isti lokaciji je pet 
let pridobivala osnovnošolsko znanje. Trenutno je 
učenka 7. razreda Osnovne šole Puconci. Je odlič-
njakinja, nadarjena na več področjih, še posebej iz-
stopa na športnem področju.
Tinkara se ukvarja s športom, ki je za Goričko po-
polnoma netipičen – to je plavanje. V vodo se je 
zaljubila na plavalnem tečaju leta 2012. Spodbude 
staršev, dedija Rudija, znanega pohodnika, in ostalih 
domačih so pripomogle, da je talent, ki ga Tinkara 
vsekakor ima, prišel do izraza v Plavalni šoli Raden-

ci, ki jo je obiskovala tri leta – do 2015. To je bil čas 
razvijanja potencialov, učenja tehnik plavanja in od-
govornega odnosa do tega zelo zahtevnega športa.
Od leta 2015 trenira Tinkara vsak dan vsaj dve uri od 
ponedeljka do petka v Plavalnem klubu Zdravilišče 
Radenci. Vikendi so namenjeni potovanjem in tek-
movanjem.
Plava vse sloge – začela je prsno in s kravlom, na-
daljevala hrbtno in delfin. Vsakodnevni treningi so 
načrtovani zelo natančno. Odvisni so od tega, ali 
izpopolnjuje tehniko, pridobiva moč, bo naslednje 
tekmovanje v sprintih ali na daljših progah.
V zimskem obdobju Tinkara trenira v 25-metrskem 
bazenu v Radencih, za letni del v 50-metrskih ba-
zenih v Termah Vivat, v Moravskih Toplicah, ko pa je 
dovolj toplo, pa v Murski Soboti.
Prvo tekmovanje, ki se ga je udeležila, je bilo na 
domačem bazenu v Radencih, prvo medaljo pa je 
prejela za osvojeno tretje mesto na 50 m prsno v 
Szombathelyju na Madžarskem.
Za največji uspeh šteje osvojeno 6. mesto na leto-
šnjem državnem prvenstvu v Kranju na 100 m prsno. 
Tekmovala je v kategoriji starejših deklic. Naslednje 
leto bo kadetinja.
Tinkara verjetno še ne bo dosegla norme za ude-
ležbo na olimpijskih igrah naslednje leto v Tokiu, a s 
pridnostjo in talentom čez naslednja štiri leta … Ni-
koli se ne ve!

Jožef Rituper

Tinkara Car, plavalka
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V veliko čast nama je bilo s sopro-
go Katjo, novopečenima članoma 
Domoljubnega krajevnega zdru-
ženja Puconci, da sva se 27. 6. kot 
del naše uradne delegacije udele-
žila tradicionalnega spominskega 
srečanja na ogromne žrtve, ki jih 
je med narodnoosvobodilno voj-
no dala majhna pohorska višinska 

vasica. Novi napad »zunanjega« 
sovražnika je zahteval, da se je 
naša osemčlanska delegacija od-
peljala oborožena z maskami, a 
našo moralo je dvigala pokončna 
partizanska pesem, ki je navkljub 
naglavnim preprekam donela po 
kombiju.
Pandemija pač ne more biti gro-
žnja za tiste, ki so se prišli poklo-
nit prebivalcem Lobnice, malega, 
a razprostranjenega zaselka nad 
Rušami, v katerem je bilo med 
vojno le 20 domačij, ki so po-
magale upornikom, zato so na-
cistični okupatorji s pomočjo 
ruske kvizlinške vojske požgali tri 
domačije in zverinsko pobili 21 
domačinov. Takšnih zločinov ni 
mogoče ne pozabiti, ne oprostiti 
in ne opravičiti, pa čeprav se lah-
ko tisti, ki to vztrajno poskušajo, 
še tako trudijo. 
Zato takšna prireditev, pri kate-
ri že tradicionalno sodeluje moj 
novi prekmurski krožek, ki sicer 
med uradnimi borci velja za »sek-
to«, dokazuje, da nisem naredil 

napake, ker sem kot stari Idrijčan 
in član tamkajšnje borčevske or-
ganizacije, zdaj pa povsem sveži 
Goričanec sprejel ponudbo tova-
riša Jožefa Časarja in se priključil 
še njegovemu Domoljubnemu 
združenju Puconci. 

Boris Čibej, Domanjševci

Spomin na pohorske pokole

Delegacije DKZ Puconci z Marjetno Po-
povski, pevko partizanskih in borbenih 
pesmih iz Izole, pri spominskem obeležju 
na Apnici.
Foto: Katja Čibej Fras

K naši mizi je tudi prišla spoštovana pri-
jateljica in poslanka DZ RS Bojana Muršič 
na zanimiv pogovor, med drugim tudi o 
domoljubju in poteku aktivnostih v par-
lamentu v zvezi z dopolnitvijo Zakona 
o vojnih veteranih RS in društvenih pri-
zadevanjih za pridobitev pravice statusa 
veterana za naše občane, ki so za časa 
Osamosvojitvene vojne bili aktivirani kot 
pripadniki civilne zaščite KS Puconci in 
so sodelovali pri oskrbi vojnih ujetnikov v 
Zbirnem centru v Puconcih.
Foto: Jože Bačun

Društvo Ščipek Puconci je aktivno celo leto. Imamo 
svoj prostor, kjer se sestajamo, družimo ter ustvarja-
mo razne izdelke. Po novem letu smo se začele pri-
pravljati na velikonočno razstavo, ki pa je na žalost 
zaradi koronavirusa nismo mogli izvesti. Čeprav se 
nismo mogle družiti, smo se pogovarjale po telefo-
nu in šivale vsaka na svojem domu.
Kljub vsemu smo se udeležile raznih prireditev in 
razstav. Eden izmed njih je bil sejem Turizem in pro-
sti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki je 
potekal 29. januarja letos.

Delovanje Društva Ščipek
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Ogledale smo si tudi razstavo ročnih del 
Kulturno turističnega in športnega društva 
deklet in žena iz Markišavcev.
Sodelovale smo v oddaji Dobro Jutro, kjer 
so predstavljali našo občino ter vas Pu-
conce. Imele smo svojo stojnico, kjer smo 
razstavljale svoje rokodelske izdelke, ki so 
nastajali skozi celo leto.
Upam, da kljub koronavirusu uresničimo še 
del našega načrtovanega programa ter iz-
peljemo novoletno razstavo, na katero se 
že pridno pripravljamo.

Gabrijela Kočar, 

Društvo Ščipek

Dolgoletno sodelovanje med DKZ Puconci in 
UABA Zabok
Na letnem zboru članov Domo-
ljubnega krajevnega združenja 
Puconci, ki je bil v nedeljo, 26. 
janurja 2020, v Kulturni dvorani v 
Puconcih, so med drugim podpi-

sali tudi Listino prijateljstva z bor-
čevsko organizacijo mesta Zabok, 
Hrvaška. Dolgoletno uspešno so-
delovanje med DKZ Puconci in 
UABA Zabok (Udruga antifašistični 

boraca i antifašista grada Zabok) 
sta tako s tem častnim dejanjem 
potrdili prijateljsko mednarodno 
sodelovanje med Občino Pucon-
ci in Občino mesta Zabok. To je 
tudi temelj medsebojnega sode-
lovanja in uresničevanja skupnih 
vrednot. 

Listino prijateljstva sta podpisala 
oba predstavnika vodstev organi-
zacij in društvenih praporščakov 
s praporjema, v prisotnosti na-
mestnice župana mesta Zabok, 
ga. Valentine Đurek, in župana 
Občine Puconci, g. Ludvika No-
vaka. S podpisom te Listine so v 
DKZP potrdili uspešno poslanstvo 
domoljubja in spoštovanja do-
moljubnih vrednot ter večletnega 
uspešnega sodelovanja na po-
dročju mednarodnega sodelova-
nja. 
Prav tako je bil uspešno izveden 
letni zbor članov DKZ Puconci, 
s kratkim kulturnim programom 

Podpis Listine prijateljstva DKZ Puconci in UABA Zabok sta opravila predsednika, Jože 
Časar in Zoran Krajačić.
Foto: Milan Škaper
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in s himno DKZ Puconici – Do-
moljublje. Zbora se je udeleži-
lo veliko število članic in članov. 
Predsednik DKZP g. Jože Časar 
je uvodoma lepo pozdravil goste, 
delegacijo borčevske organiza-
cije iz Zaboka iz Hrvaške, ZB ZV 
NOB Ruše, Policijskega veteran-
skega društva Sever za Pomurje 
in ostale prisotne. Z minuto mol-
ka so se poklonili vsem, ki so v 
preteklem letu preminuli in vsem 
žrtvam vojn in vojnega nasilja, ki 
so v vojnah izgubili življenje. 
V skladu s programom je bilo v 
preteklem letu društveno delo 
uspešno opravljeno. Posebej je 
bil izpostavljen problem uporabe 
Doma borcev in mladine na Va-
neči, ki otežuje društveno delova-
nje. Po skoraj 30-letnih prizade-
vanjih je prišel v trajno last Občine 
Puconci. Vsa leta delovanja je bil 
kraj izvajanja domoljubnih spo-
minskih srečanj DKZP. Kljub na-
mernemu onemogočanju bivše-
ga lastnika ZB ZV NOB M. Sobota, 
je bil program uspešno realiziran, 
tudi v sklopu praznovanja 100-le-
tnice priključitve in združitve Pre-
kmurja z matičnim narodom. Na 
zboru so med drugim povzeli do-
godke: podpis dogovora Koordi-
nacije domoljubnih in veteranskih 
organizacij Pomurja (KoDVOP), 
organizacijo domoljubnega kon-
certa »Domovina je ena in nam 
dodeljena« in drugih srečanjih 
ter udeležbi članov na raznih do-
godkih. Zbor je pozval k večjemu 
društvenemu sodelovanju na lo-
kalni ravni ter k spoštovanju drža-
ve, njenih simbolov in domoljubja 
nasploh. Prav tako je bilo podano 
mnenje, da je potrebno mlado 
generacijo seznaniti z zgodovin-
skimi dejstvi in bi si morale vzgoj-
ne ustanove dopolniti učne načr-
te v šolskih programih. Že več let 

pozivajo vodstvo Osnovne šole 
Puconci k oživetju zgodovinske-
ga krožka. Večina članov DKZP je 
iz časa osamosvojitvene vojne, ki 
so sodelovali, v večini v varovanju 
in oskrbi Zbirnega centra Pucon-
ci, ki se je nahajal v prostorih OŠ 
Puconci. Društvo je v fazi pridobi-
vanja statusa društva v javnem in-
teresu po Zakonu o vojnih vetera-
nih RS ter prizadevanj dopolnitve 
pripadnikov civilne zaščite, ki so 
sodelovali pri oskrbi vojnih uje-
tnikov za časa OV. Ob predanih 
poročilih je bil sprejet program 
dela za tekoče leto in nova Pravila 
DKZP.
Vsem aktivnim in predanim do-
moljubkam in domoljubom je bila 
izrečena zahvala za izkazano po-
moč pri realizaciji programa dela 
ter prijazno povabilo k nadalj-
njemu sodelovanju ter podeljena 
so bila odličja. Plaketo DKZP sta 
prejela: zvesta in aktivna članica 
Klavdija Vrečič iz Dankovcev, in 

za 15-letno delovanje in ohra-
njanju slovenske besede, prija-
teljska glasbena skupina sloven-
ske samouprave v Sombathely 
iz Madžarske Spominčice, ki jo 
uspešno vodi prijatelj in porabski 
zanesenjak Francek Mukič z dru-
žino. Društveni zahvali sta prejela 
spoštovana in draga prijatelja iz 
Zaboka, Štefanija Kolar in Đorđije 
Popovič, bivša dolgoletna funkci-
onarja prijateljske borčevske or-
ganizacije iz mesta Zabok iz Hr-
vaške. 
Gostje in zvesti prijatelji so se 
zahvalili za povabilo, zaželeli so 
uspešno delo in aktivno sodelo-
vanje še naprej. Po uradnem delu 
je sledilo prijetno druženje, kjer 
so vsi nazdravili podpisu in iskre-
nemu prijateljevanju ter tako so v 
dobri družbi ostali do poznih po-
poldanskih ur.

Manja Konkolič, mag. var. 

Del udeležencev zbora DKZ Puconci 
Foto: Milan Škaper
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Starejši v Sloveniji in tudi pri nas se starajo, povpreč-
na starost starejših je vedno višja. V prvem polletju 
2020 so v DU Bodonci-Brezovci-Zenkovci prazno-
vale 90 let kar tri upokojenke.
V času korona epidemije sta praznovali Zlata Turkl iz 
Puževcev in Sidonija Fujs iz Vadarcev, štev. 21. Zara-
di prepovedi obiskov smo jima poslali samo čestitke 
z najlepšimi željami. Pred kratkim smo obiskali Si-
donijo Fujs in Gizelo Tanacek, Zlatko Turkl pa bomo 
obiskali naknadno. 
Zlatka Turkl iz Puževcev, štev. 39, je bila rojena 20. 
3. 1930 v Puževcih. Bila je zaposlena v skladišču To-
varne perila Mura Murska Sobota, sedaj pa je že več 
kot trideset let upokojenka. V DU Bodonci-Brezov-
ci-Zenkovci je bila vrsto let tudi članica upravnega 
odbora in poverjenica za vas Puževci. Imela je dva 
otroka. Živi skupaj s sinovo družino in je še vedno 
zdrava ter vedrega duha. 

Zlatka Turkl

Sidonija Fujs živi v Vadarcih, štev. 53, pri družini 
hčerke Ide. Do pred nekaj leti je živela sama na svoji 
domačiji v Vadarcih štev. 21, vendar se je zaradi osa-
mljenosti preselila k hčerkini družini. Živela in delala 
je na kmetiji in rodila tri otroke. Zdaj je upokojenka 
in si prosti čas krajša z branjem ter gledanjem televi-
zije. Našega obiska je bila vesela.

Sidonija Fujs

2. julija je praznovala 90. rojstni dan Gizela Tanacek 
iz Vadarcev, štev. 27. Gizela je bila rojena v Svetem 
Juriju in se je v Vadarce priženila. V zakonu je imela 
šest otrok, od katerih so živi le še trije. Bila je gospo-
dinja na kmetiji, zdaj pa živi skupaj s sinom, s snaho 
in z vnukinjo. Tudi ona je za svoja leta še čila, rada 
gleda televizijo in se pogovarja, muči jo le-to, da 
slabše sliši. 

Gizela Tanacek

Vsem našim trem slavljenkam želim v svojem imenu 
in v imenu vseh upokojencev, članov DU Bodonci-
-Brezovci-Zenkovci, vse najboljše ob njihovem jubi-
leju. Želimo jim predvsem zdravja in da svojo starost 
preživijo mirno, v zadovoljstvu ob svojih najdražjih.

Vijola Bertalanič,
predsednica društva upokojencev

V Društvu upokojencev Bodonci-Brezovci-
Zenkovci praznovali
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Virus
Parodija na Stritarjeve  

VRANE v času pandemije 
pred ‚new Filip barom‘

Zgroženi učitelj:
»Babe družijo se rade,

pet brez mask vsevprek ‚guči‘! 
Virus vroči, v eno skoči, 

koliko jih še ‚guči‘,
kaj se tebi zdi?«

Osveščeni prvošolček:
»Nobena!«

Začudeni učitelj:
»Kaj to v glavo mi ne gre?«

Osveščeni prvošolček:
»Ena zgrudi se zelena,
druge štiri obneme!« 

Presenečeni učitelj:
»Glej ga, glej, glavica bistra,
majhen deček, velik mož!

S časom boš še za ministra,
ako masko nosil boš!«

učitelj, april 2020

Prekmurske jakobinke – takšno 
ime smo si nadele Klaudija Huber, 
Anemary Anita Puhan, Jožica Me-
sarič in Zdenka Hodžar, ko smo 
se podale na romanje po Jako-
bovi poti. 
Jakobove poti so prepredene po 
vsej Evropi, vse pa vodijo k sve-
tišču svetega Jakoba v Santiagu 
de Compostela v Španiji. Odloči-
le smo se začeti tako rekoč pred 
domačim pragom, to je v Kobilju, 
kjer se začne prekmursko – šta-
jerska veja slovenske poti. 
Vse štiri smo navdušene poho-
dnice, spoznale smo se prav na 
pohodih po Goričkem in stkale 
pristno prijateljstvo, tako da odlo-
čitev, da sprejmemo takšen izziv, 
sploh ni bila težka. 
V začetku maja smo prehodile 
prvo etapo – od Kobilja do Ptuja. 
Pot nas je 3 dni vodila po prek-
murski ravnici, čez reko Muro v 
Prlekijo, skozi Ljutomer, čez sli-
koviti Jeruzalem, Ormož in Veliko 
Nedeljo. 

Konec junija ob koncu tedna smo 
prehodile drugo etapo, od Ptuja 
do Kraberka. Tokrat čez Ptujsko 
Goro, Makole in Poljčane. Tako je 
že za nami dobrih 150 km. 
Zakaj hodimo? 
Prva hodi, ker rada hodi, odkar 
pomni in je to njen način življenja. 
Druga je vedno polna energije, 
druženje, pogovori in smeh so ji 
med hojo zelo dragoceni. Tretja 
uživa v tako pristnem stiku z nara-
vo in četrta ima rada občutek ne-
obremenjenosti, ko ima vse, kar 
potrebuje, v svojem nahrbtniku. 
Vse pa obožujemo občutek svo-
bode, čas zase, zavedanje, da je 
pomemben le-ta trenutek, le-ta 
korak. 
Vsekakor vidimo in doživimo 
marsikaj lepega, ne samo naravo, 
ampak tudi kulturnozgodovin-
sko dediščino. Vzamemo si čas 

Prekmurske jakobinke za ogled kakšnega gradu, cerkva 
ter rade pokramljamo z domačini. 
Ljudje ob poti nas prijazno spre-
jemajo, nas spodbujajo, večkrat 
smo bile povabljene na kavo, na 
kozarček penine, šilček žganja, 
celo palačinke so nam spekli. 
Včasih postanejo noge težke, ko-
rak počasen, tudi izgubile smo se 
že, a vzdušje med nami je vedno 
veselo, sproščeno, močno smo 
povezane in veselimo se vsake 
naslednje dogodivščine. 
Kje bo cilj? Ne vemo. Pot je cilj. 
Buen camino.

Zdenka Hodžar
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Na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih Občine Puconci (Uradni list RS, št. 43/2008, 54/2013 in 53/2018) 
Komisija za priznanja Občine Puconci objavlja

Razpis
za podelitev priznanj Občine Puconci

za leto 2020

I.
Občina Puconci podeljuje priznanja posameznikom za pomembne dosežke na raznih področjih ter pri-
spevke k uveljavitvi občine in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru ali podjetnikom in pravnim osebam za 
pomembne dosežke na gospodarskem, kulturnem, turističnem, športnem ter ostalih področjih.

II.
Priznanja Občine Puconci v letu 2020 so: 
1. PRIZNANJE OBČINE PUCONCI,
2. VELIKA ZAHVALNA LISTINA,
3. NAGRADA OBČINE PUCONCI.

III.
Priznanje Občine Puconci se podeli za pomembna dejanja in dosežke na področjih iz točke 
I. tega razpisa.
Velika zahvalna listina se podeli za izstopajoče dosežke na področjih iz točke I. tega razpisa.
Nagrada Občine Puconci se podeli pravnim osebam za pomembna dejanja in dosežke iz točke I. tega raz-
pisa.

IV.
Predloge za priznanja lahko podajo posamezniki, podjetniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež v Občini Puconci. Predlog za priznanja mora vsebovati podatke o predlagatelju in kandidatu 
ter podrobno utemeljitev.
Vlaganje predlogov mora v celoti ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe morajo k predlogu za podeli-
tev priznanj priložiti tudi sklep organa, ki je sprejel odločitev za vložitev predloga.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga.

V.
Pisne predloge je potrebno posredovati v zaprti kuverti do 31. 08. 2020 na naslov: OBČINA PUCONCI, 
Puconci 80, 9201 Puconci s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis komisije za priznanja« ter polnim naslovom 
pošiljatelja na zadnji strani.
Upoštevani bodo predlogi, ki bodo dostavljeni do navedenega datuma ali oddani na pošto s poštnim žigom 
vključno do ponedeljka, 31. 8. 2020.

Številka: 094-0001/2020-1
Datum: 23. 6. 2020

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

Javni razpis
o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom,  

organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti  
niso opredeljene v ostalih razpisih

1. Predmet razpisa
Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na ob-
močju občine Puconci ter društev, katerih člani so občani občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k 
promociji in prepoznavnosti občine Puconci. 

2. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ekskurzije, ki 
bodo popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v občini Puconci ter pripo-
mogli k promociji in prepoznavnosti občine.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo: 
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Puconci;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na 

območju občine Puconci;
– pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Puconci ali pa prireditev orga-

nizirajo na območju občine Puconci;
– druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in 
– prepoznavnosti občine Puconci.

Do dodelitve proračunskih sredstev niso upravičene tiste fizične ali pravne osebe, ki so jim bila za isti namen 
že odobrena sredstva iz drugih razpisov občine Puconci v tekočem proračunskem letu.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prijavitelja, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon 

TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oz. številu članstva,
– seznam članov iz občine Puconci,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu …
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za ka-

tero želijo finančno pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente, povezane z razpisom.
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6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila prepozno prispe-
le, neutemeljene vloge ter vloge, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Prijavitelja nepopolne vloge komisija 
pisno pozove, da jo dopolni v roku osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razde-
ljevanju sredstev:
– prijavitelj deluje na območju občine Puconci,
– aktivnost se izvaja na območju občine Puconci,
– množičnost članstva ali planiranega obiska,
– povezanost z Občino Puconci.

7. Obseg finančnih sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša 9.050 EUR. 

8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 

9. Razpisni rok
Razpisni rok se prične z dnem objave v občinskem glasilu Občan ter na spletni strani Občine Puconci in traja 
do 30. 9. 2020.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku pridobijo v sprejemni pisarni Občine Puconci 
in na spletni strani Občine Puconci. 

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Občina Puconci lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le 
določen del razpoložljivih sredstev.

12. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja Crnkovič, tel. 02 545 91 09.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina bo posamezne prijavitelje, o rezultatih javnega razpisa, obvestila v 30 dneh po končanem razpisnem 
roku.

Številka: 093-0018/2020

Občina Puconci
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ZDRAVJE V OBČINI 2020

PUCONCI
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega
stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zla-
sti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo
in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne gra�čne
prikaze in de�nicije kazalnikov najdete na spletni strani
http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

� Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4
dni.

� Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za
sladkorno bolezen prav tako.

� Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1
na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

� Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

� Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

� Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
� Telesni �tnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
� Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,4.

� Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil višji od slovenskega povprečja.

� Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 58,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.

� Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Slika 1: Odstotek uporabnikov konoplje (marihuane, hašiša) kadar-
koli v življenju, Slovenija, 2018

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2014–18

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Roman Bor, Victoria Zakrajšek
Datum: april 2020 (četrtek, 02.04.2020 @ 07:48:37)
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Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja naloge 
občinske inšpekcije in redarstva na območju občin 
Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Mo-
ravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o prekr-
ških podrobno določata, kaj se zgodi v primeru, ko 
inšpektor ali redar ugotovijo kršitev predpisov. V 
prekrškovnem delu se izrekajo sankcije oz. globe, v 
upravnem inšpekcijskem nadzoru pa se izdajajo od-
ločbe in sklepi, s katerimi se kršitelju naloži odpravo 
nepravilnosti, pomanjkljivosti ter določi rok za od-
pravo. Zakon o prekrških predvideva izrek opomina 
ali globe.
Če gre za prekrške neznatnega pomena in če poo-
blaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen 
dejanja opozorilo zadosten ukrep (53. člen Zakona 
o prekrških), se lahko izreče opomin. Opomin sme 
prekrškovni organ izreči tudi za prekršek, ki je storjen 
v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno 
lahkega, ali v primeru, ko storilec pred izdajo odloč-
be o prekršku izpolni predpisano obveznost oz. je 
popravil ali povrnil določeno škodo (21. člen Zako-
na o prekrških). Kadar ti pogoji niso izpolnjeni, ali v 
primeru, da se kršitev ponavlja, se izreče temeljna 
prekrškovna sankcija, in sicer globa. Prav tako Zakon 
o inšpekcijskem nadzoru predvideva smiselno ukre-
panje inšpektorja v stopnjevanju, in sicer od izreka 
ustnega opozorila, z odreditvijo roka za odpravo kr-
šitev, pa vse do izdaje odločbe. 
Inšpektorji in redarji so pri svojem delu strogo vezani 
na svojo pristojnost in tako ne morejo neposredno 
posegati na področje pristojnosti drugih inšpekcij-
skih služb, prav tako pa ne tudi na področje, ki sodi 
v pregon kaznivih dejanj. Inšpektorju ne morejo po-
segati v razmerja, ki so dejansko civilnopravna ali 
stvarnopravna (npr. medsosedski spori). 

Organ skupne občinske uprave »Medobčinska in-
špekcija in redarstvo« je v letu 2019 na območju 
Občine Puconci obravnaval 181 zadev. Pri tem so 
upoštevane tudi prijave, ki so trenutno v reševanju in 
jih do konca koledarskega leta 2019 ni bilo možno 
zaključiti, so pa že uvedeni postopki za rešitev zadev. 

Upoštevane so tudi prijave, ki jih zaradi neustrezne-
ga ali manjkajočega odloka ni bilo mogoče reševati 
in čakajo na sprejetje oz. na popravek odloka.

Medobčinska inšpektorja sta v letu 2019 na obmo-
čju Občine Puconci obravnavala 162 zadev. Inšpek-
torja sta začela postopek v 21 zadevah (uvedba po-
stopka o prekršku), v 15 zadevah sta izdala odločbe, 
v katerih sta v 5 primerih izrekla denarne kazni, sku-
paj v višini 1350 EUR, v 10 primerih pa je bil izrečen 
opomin. 
Podana ni bila nobena zahteva za sodno varstvo. V 
118 zadevah sta odredila rok za odpravo pomanjklji-
vosti. V 2 primerih ni šlo za upravno stvar, 6 zadev 
pa je bilo odstopljeno v reševanje drugim organom.
Medobčinska inšpektorja sta največ zadev reševala 
na področju videza naselja (javne in druge površine), 
sledi reševanje zadev na področju komunalnih od-
padkov, področje cest in odvajanje odpadnih voda.

Medobčinski redar je v letu 2019 na območju Ob-
čine Puconci obravnaval 19 zadev. Večina zadev je 
bila zaključena z ustnim opozorilom.
Delo Medobčinske inšpekcijske službe in redarstva 
v letu 2019 ocenjujemo kot uspešno, saj je uspelo 
zaključiti in rešiti 88,3 % vseh prejetih zadev v Občini 
Puconci (upoštevane so vse zadeve, tudi tiste, ki jih 
zaradi prijave ob koncu leta ni bilo možno rešiti, in 
tiste, ki jih ni bilo mogoče rešiti zaradi neobstoja ali 
neustreznega občinskega Odloka). Tudi v letu 2019 
smo uspeli večino zadev zaključiti brez izdaje od-
ločb, saj so kršitelji upoštevali opozorilo oz. rok za 
odpravo in zadevo uredili, kar pa tako ocenjujemo 
kot pozitivno.

Kontaktni podatki: 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo, Teša-
novci 31, 9226 Moravske Toplice
medobcinska.inspekcija@siol.net
02 538 10 30

Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije  
in redarstva
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Letna varnostna ocena za občino Puconci 
za leto 2019

za čas med 1. 1. 2019 in 31. 12. 2019
za VII. Policijski okoliš
Policijske postaje Murska Sobota

1. Opis varnostnega okoliša:

VII. varnostni okoliš PP Murska Sobota v okviru obči-
ne Puconci pokriva vključno z naseljem Puconci še 
naselja Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dan-
kovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, Mačkov-
ci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Preda-
novci, Prosečka vas, Puževci, Strukovci, Šalamenci, 
Vadarci, Vaneča in Zenkovci. 

2. Kriminaliteta v letu 2019:

Na območju občine Puconci je bilo v letu 2019 stor-
jenih 71 kaznivih dejanj (leta 2018 – 60), pri čemer je 
bilo 45 osumljenih oseb. 

a) Kazniva dejanja zoper življenje in telo:
V letu 2019 je bilo obravnavanih 7 kaznivih dejanj 
lahke telesne poškodbe (leta 2018 – 3) in 1 kazni-
vo dejanje hude telesne poškodbe (2018 - 1). 

b) Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svo-
boščine:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 5 kaznivih dejanj grožnje 
(leta 2018 – 3) in 1 kaznivo dejanje zalezovanje 
(leta 2018 – 0).

c) Kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve:
V letu 2019 nismo v zvezi s tem na območju obči-
ne Puconci obravnavali nobenega kaznivega de-
janja (2018 – 1; uničenje in ponareditev volilnih 
listin).

d) Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje žaljive obdolžitve 
(2018 – 0).

e) Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 2 kaznivi dejanji spolni napad na ose-
bo mlajšo od petnajst let (2018 – 2).

f) Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino 
in otroke:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 7 kaznivih dejanj nasilja v družini (leta 
2018 – 13), 1 kaznivo dejanje neplačevanje pre-
živnine (leta 2018 – 4). V letu 2018 pa je bilo še 1 
kaznivo dejanje zanemarjenje mladoletne osebe 
in surovo ravnanje.

g) Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 3 kazniva dejanja neupravičene pro-
izvodnje in prometa s prepovedanimi drogami 
(leta 2018 – 3). 

h) Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in soci-
alno varstvo:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje kršitev temeljnih 
pravic delavcev (leta 2018 – 0).

i) Kazniva dejanja zoper premoženje:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 16 kaznivih dejanj Tatvine (leta 2018 
– 30), 3 kazniva dejanja Velike tatvine (leta 2018 
– 1), 2 kaznivi dejanji Goljufije (leta 2018 – 5) in 7 
kaznivih dejanj Poškodovanje tuje stvari (leta 2018 
– 1). 

j) Kazniva dejanja zoper gospodarstvo:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 2 kaznivi dejanji uporaba ponarejene-
ga negotovinskega plačilnega sredstva (2018 – 0, 
sta pa v letu 2018 bili 2 kaznivi dejanji ponarejanja 
denarja).

k) Kazniva dejanja zoper javni red in mir:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 2 kaznivi dejanji preprečitev uradne-
ga dejanja ali maščevanja uradni osebi (leta 2018 
– 1), 2 kaznivi dejanji nasilništva (2018 – 0), 1 ka-
znivo dejanje napad na uradno osebo, ko opravlja 
naloge varnosti (2018 – 0), 2 kaznivi dejanji nedo-
voljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozi-
va (2018 – 0).
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l) Kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in 
premoženja:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje povzročitev splošne 
nevarnosti (2018 – 0).

m) Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine:
V letu 2019 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 2 kaznivi dejanji obremenjevanje in 
uničevanje okolja (2018 – 0), 1 kaznivo dejanje 
onesnaževanje živil ali krme (2018 – 0), 1 kaznivo 
dejanje mučenja živali (2018 – 1) in nobenega ka-
znivega dejanja nezakonitega lova, medtem ko v 
letu 2018 2-krat.

Tako je v letu 2019 bilo podanih 63 kazenskih ovadb 
(leta 2018 – 66), 8 zadev pa se je zaključilo s Poro-
čilom (leta 2018 – 7).

3. Javna varnost v letu 2019:

V letu 2019 je bilo na območju občine Puconci ugo-
tovljenih 52 kršitev s področja prekrškov (leta 2018 
– 42).
Od tega je bilo 32 kršitev s področja Zakona o var-
stvu javnega reda in miru (leta 2018 – 31). Od ome-
njenih kršitev se je 9 kršitev zgodilo v zasebnih pro-
storih, 12 kršitev na javnih krajih.
V letu 2019 smo zabeležili še: 4 kršitve Zakona o ek-
splozivih in pirotehničnih izdelkih, 1 kršitev Zakona 
o omejevanju porabe alkohola, 3 kršitve po Zakonu 

o orožju, 1 kršitev Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami, 1 kršitev Zakona o oseb-
ni izkaznici, 2 kršitvi Zakona o prijavi prebivališča, 4 
kršitve Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 1 
kršitev Zakona o zasebnem varovanju in 3 kršitve 
Zakona o zaščiti živali. 

4. Prometna varnost v letu 2019:

V letu 2019 je bilo na območju občine Puconci 
obravnavanih 21 prometnih nesreč (leta 2018 – 35). 
V prometnih nesrečah v letu 2019 ni bilo smrtnih žr-
tev (v letu 2018 – 0). Ena prometna nesreča je bila s 
hudo telesno poškodbo (2018 – 2 nesreči in 2 hudo 
telesno poškodovana). V 6 prometnih nesrečah je 
bilo 9 oseb lažje telesno poškodovanih (leta 2018 – 
14 nesreč in 21 oseb lahko telesno poškodovanih), v 
ostalih 14-ih prometnih nesrečah je bilo udeleženih 
23 oseb, vendar pri nobeni ni prišlo do telesnih po-
škodb (2018 – 19 nesreč, udeleženih 37 oseb).
Samo z materialno škodo kot posledico se je leta 
2019 na območju občine Puconci pripetilo 14 pro-
metnih nesreč (leta 2018 – 19). Policisti smo v letu 
2019 na območju občine Puconci zaznali in obrav-
navali 515 kršitev cestnoprometnih predpisov (leta 
2018 – 577, leta 2017 – 404), od tega je bilo 487 
prekrškov, za katere je bil izdan plačilni nalog ali 
napisan obdolžilni predlog in 28 izrečenih opozoril 
(2018 – 529 prekrškov, 48 opozoril). 

Vesna Gradiščaj,

 vodja policijskega okoliša

Tvegano in škodljivo pitje alkohola v času 
duševnih stisk – spoprimimo se s stresom  
na zdrav način

V času duševnih stisk ljudje išče-
mo različne načine za njihovo 
lajšanje. V naši kulturi, imenovani 
tudi »mokra kultura«, je zelo po-
gosto prepričanje, da alkohol reši 
težave, odžene skrbi in izboljša 
razpoloženje. To je sicer po eni 

strani res, saj ima alkohol pomir-

jevalni učinek, ki pa deluje le krat-

koročno. Zato marsikdo poseže 

po alkoholu v upanju, da bodo 

tesnoba, stres, zaskrbljenost in 

strah izginili.

Tudi v času epidemije COVID-19 
se je v Sloveniji povečala poraba 
alkohola in ostalih drog. Število 
kaznivih dejanj nasilja v družini v 
primerjavi z lanskim enakim ob-
dobjem je naraslo za 20 %. Alko-
hol je v Sloveniji v času COVID-19 
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najpogosteje uporabljena droga. 
V času epidemije smo ljudje do-
življali različne stiske. Nekatere so 
se pojavile na novo, druge poglo-
bile. Čas, ki prihaja po času epide-
mije, bo duševne stiske samo še 
stopnjeval, saj je pred nami tudi 
gospodarska kriza. Razlogi za po-
gostejšo rabo alkohola so pred-
vsem dolgočasje, osamljenost, 
tesnoba, nemir. Vsi ti občutki po-
večajo željo, po omilitvi težav s 
pitjem alkoholnih pijač. 
Ker pitje alkohola v manjših ko-
ličinah kratkoročno lahko daje 
občutek večje sproščenosti, dvi-
gne razpoloženje in povzroči 
nekritičnost oz. občutek, da naši 
problemi »izginejo«, niti ni tako 
nenavadno, da posameznik v sti-
ski kdaj poseže po pitju alkohola. 
Alkohol na naše telo namreč de-
luje tako, da upočasni delovanje 
osrednjega živčnega sistema in 
nam na kratki rok lahko daje ob-
čutek pomirjenosti. Ob tem pa se 
je pomembno zavedati, da gre le 
za nekatere kratkotrajne učinke, 
ki izginejo, kakor hitro se alkohol 
izloči iz telesa. Na drugi strani ima 
še mnoge negativne učinke, ki se 
lahko pokažejo že zelo hitro. Prav 
tako ima že negativen kratkoročni 
vpliv na imunski sistem, saj naj bi 
bil, po ugotovitvah raziskav, po-
sameznik še 24 ur po tem, ko je 
ob neki priložnosti popil preveč 
alkohola, bolj dovzeten za viruse, 
bakterije in posledično okužbe. 
Poleg teh kratkoročnih negativ-
nih posledic ima seveda pitje al-
kohola tudi mnoge dolgoročne 
negativne posledice. 
Nujno je razjasniti tudi različne 
mite glede alkohola, ki so se v 
zadnjem času pojavljali. Različ-
ni miti, kot so: da pitje alkoho-
la uničuje novi koronavirus, da 

pitje alkoholnih pijač z visokim 
odstotkom alkohola ubije virus v 
vdihanem zraku, da pitje alkohola 
spodbuja imunost in odpornost 
proti virusu, seveda NE držijo. 
Pravzaprav novejše raziskave ka-
žejo, da varne uporabe alkohola 
ni. Manj kot posameznik spije, 
manjše je tveganje, da bi alkohol 
povzročil trajno škodo. Zato gle-
de pitja alkohola priporočamo: 
»Čim manj ali nič«. 
Iz teh razlogov je pomembno 
opozarjati, da se naj ljudje v pri-
meru stisk, vprašanj ali dvomov 
raje obrnejo na različne obstoje-
če vire pomoči. Ti so za celotno 
Slovenijo zbrani na spletni strani 
projekta SOPA - Skupaj za od-
govoren odnos do pitja alkohola 
(www.sopa.si), ki se v naši regiji še 
vedno aktivno izvaja v ZD Murska 
Sobota in ZD Gornja Radgona 
v obliki svetovanj in pomoči pri 
opuščanju tveganega in škodlji-
vega pitja alkohola. V sklopu pro-
jekta smo razvili tudi delavnice 
Zdravi odnosi, na katerih se ude-
ležence opremi z izbranimi ve-
ščinami za krepitev medosebnih 
odnosov, in sicer: učinkovitega 
izražanja svojih potreb, dobre-
ga počutja, sprotnega reševanja 
problemov in zdravih medoseb-
nih odnosov. Udeležba je brez-
plačna. Potrebno pa se je najaviti 
oziroma poklicati. V naši regiji 
se te delavnice izvajajo v sklopu 
Centrov za krepitev zdravja v ZD 
M. Sobota in ZD Gornja Radgona. 
Vse kontaktne podatke najdete 

na spletni strani www.sopa.si. Va-
bljeni k udeležbi. 
Na spletni strani www.sopa.si bo-
ste pod zavihkom Kam po pomoč 
našli tudi veliko gradiva na to te-
matiko in seznam delujočih virov 
pomoči, razporejenih po regijah. 
Naš imunski sistem lahko krepimo 
tudi z zdravim načinom prehra-
njevanja in redno telesno aktiv-
nostjo. Obstaja veliko metod ob-
vladovanja stresa, zmanjševanja 
občutka strahu, panike in zaskr-
bljenosti oz. kako skušati ostati 
mirni ali pa se pomiriti. O svojih 
stiskah se pogovarjajmo z ljudmi, 
ki so nam blizu, ohranjajmo soci-
alne stike, kolikor lahko, skrbimo 
za zdrav življenjski slog in z njim 
poskrbimo za svoje zdravje, bodi-
mo strpni do sebe in soljudi. 
Če doživljamo stiske, kadar ima-
mo vprašanja, alkohol nikoli ni 
pravi odgovor, ni rešitev. Saj ve-
ste, kako pravijo, da »problemi 
plavajo«. In res je tako. Problemi 
ostanejo, če jih ne rešujemo na 
pravilni način. Zato se v primeru 
stiske obrnite na vire pomoči.
In za zaključek morda nekaj misli: 

»Alkohol NI rešitev.
NE ščiti pred virusi.
Zmanjšuje odpornost.
NE lajša osebnih stisk.
Alkohol uničuje zdrave odnose.«

Povzeto po www.sopa.si.

Jasmina Črnko Papić,  

NIJZ OE M. Sobota
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Zelene strehe - zasadimo dragocen košček 
narave na strehi
Slovenski čebelarji z vso skrb-
nostjo in vestnostjo opravljamo 
čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti 
pa so naša skrb čebele. Zaveda-
mo se, za kako ranljiva bitja gre 
in kako pomemben del narave so 
ter kako pomembne so čebele 
za našo prihodnost. Vsak posa-
meznik lahko pomaga čebelam 
s sajenjem medovitih rastlin. Me-
dovite rastline bodo privabile če-
bele in ostale opraševalce, mi pa 
bomo uživali ob pogledu na pri-
dne čebele in se ob vsaki kapljici 
zaužitega medu spomnili, kako 
dragoceno je njihovo delo. Bo-
dimo hvaležni za hrano, saj je kar 
2/3 svetovne hrane neposredno 
ali posredno odvisne od opraše-
vanja čebel in ostalih opraševal-
cev. Vsak lahko po svoje poskrbi, 
da bodo naše čebele imele dovolj 
hrane.
Kaj lahko še naredimo za čebele? 
Ste že slišali za zelene strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali 
že naši predniki, ki so znali s pri-
dom izkoriščati naravne danosti. 
Danes, ko se vse bolj nagibamo k 
usmeritvam, ki so skladne z ideja-
mi varovanja okolja, pa smo priča 
ponovnemu preporodu. 
Zelene strehe v tujini niso nobena 
redkost in so sestavni del vsakda-
nje prakse. Pri nas pa je v zadnjem 
času zaznati večje zanimanje prav 
zaradi številnih prednosti, ki jih le-
-te prinašajo. Že samo dejstvo, da 
naravi povrnemo nekaj, kar smo ji 
vzeli, je neprecenljivo. Zavedati se 
moramo, da zelene strehe priva-
bljajo tudi čebele in ostale opra-
ševalce, ki so ključni za ohranja-
nje biotske raznovrstnosti in ne 

nazadnje tudi za obstoj človeštva. 
Še druge prednosti zelenih streh: 
– izboljšujejo kakovost zraka, so 

zelo učinkovite pri zmanjša-
nju temperatur zraka v urbanih 
središčih v poletnih mesecih,

– temperatura na površini klasič-
ne strehe je bistveno višja od 
temperature na zeleni strehi,

– imajo neverjetno sposobnost 
zadrževanja vode ob večjih na-
livih, 

– podaljšajo življenjsko dobo 
strehe, ker jo ščitijo pred vre-
menskimi vplivi,

– rastline na strehi vežejo nase 
škodljive snovi iz zraka,

– ne nazadnje pa bomo poskrbeli 
tudi za lep, naravni videz in do-
bro počutje ljudi ter živali.

Tako so npr. na Nizozemskem, v 
mestu Utrecht, na več sto strehah 
avtobusnih postaj posadili me-
dovite rastline. S tem so izkoristi-
li prednost zelenih površin in na 
izviren način povečali površine, 
na katerih lahko čebele nabirajo 
medičino. 

Vir: svetovni splet.

Na Japonskem je znamenita 
stavba Acros Fukuoka že od 1995, 

ki jo prekriva kar 35.000 rastlin iz 
76 vrst. Strehe in terase, ki zbirajo 
deževnico, omogočajo življenj-
ski prostor pticam in žuželkam. V 
kompleksu, ki leži v centru mesta 
in je v celoti grajen okolju prija-
zno, so kulturni, mednarodni in 
informacijski prostori, trgovine, 
galerije, muzej, koncertna dvora-
na ter odprti prostori za rekreaci-
jo.

Vir: svetovni splet.

Zelena streha – nadstrešek v Rib-
nici

Vir: svetovni splet.
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Slovenski čebelnjak z zeleno stre-
ho

Vir: arhiv ČZS.

Tudi v centru Čebelarske 
zveze Slovenije se lahko 
pohvalimo s pravkar po-
stavljeno zeleno streho 
(marec 2020), saj se zave-
damo številnih prednosti, 
ki jih nudi zelena površina, 
predvsem pa želimo če-
belam in ostalim opraše-
valcem zagotoviti dodatno 
prehrano.

Nataša Klemenčič Štrukelj,

vodja projekta

Foto: Nataša K. Štrukelj.

Pod okriljem socialnega podje-
tja Mensana že tretje leto deluje 
Center prenove in ponovne upo-
rabe, ki s svojimi storitvami po-
zitivno prispeva k zmanjševanju 
odpadkov in varovanju okolja. V 
okviru našega podjetja lahko iz-
koristite priložnost za prenovo 
pohištva po vaših željah ali nas 
obiščete v trgovinici v Medgene-

racijskem središču Mensana (bi-
vša Družbena prehrana), kjer vas 
čaka široka paleta prenovljenega 
pohištva in rabljenih predmetov 
za dom in gospodinjstvo. V naš 
center lahko po predhodnem 
dogovoru oddate porcelan, kri-
stal, keramiko, kozarce in ostale 
uporabne predmete, ki jih več ne 
potrebujete. Rabljene predmete 

skrbno pripravimo za vnovično 
rabo in jim podaljšamo življenjsko 
dobo. Večje predmete in starejše 
pohištvo po dogovoru prevze-
mamo tudi na terenu. V naši de-
lavnici iz zbranih kosov nastajajo 
unikatni izdelki z novo uporabno 
vrednostjo, izvajamo tudi manjša 
popravila in izdelujemo pohištvo 
iz recikliranih materialov. V naše 
delo vključujemo težje zaposljive 
osebe in ustvarjamo nova delov-
na mesta v lokalnem okolju ter 
skrbimo za razvoj krožnega go-
spodarstva v regiji. Vabljeni vsak 
delovnik med 8.00 in 16.00.

MENSANA D.O.O. – SO.P.
SLOMŠKOVA 49
9000 MURSKA SOBOTA
www.mensana.net
info@mensana.net
T: 02/521 42 33, 051 628 540

Center prenove in ponovne 
uporabe Mensana
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Študentski dom Ljubljana omo-
goča študentom v številnih do-
movih, ki se nahajajo v Ljubljani 
na različnih lokacijah v bližini vi-
sokošolskih zavodov (Rožna do-
lina, Mestni log, Center, Bežigrad 
in Šiška), kakovostne bivalne po-
goje za študij po subvencionira-
nih nastanitvenih cenah.
Za bivanje v javnem zavodu Štu-
dentski dom Ljubljana, je v okvi-
ru razpoložljivih kapacitet, poleg 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati 
študent za subvencionirano bi-
vanje, potrebna tudi pravočasna 
prijava na Razpis za sprejem in 
podaljšanje bivanja študentov vi-
sokošolskega študija v študent-
skih domovih in pri zasebnikih za 
študijsko leto 2020/2021. 
Prošnjo za sprejem ali podaljša-
nje bivanja je potrebno oddati 
preko elektronske vloge na sple-
tnem portalu eVŠ.
Zadnji rok za oddajo prošnje je 
17. avgust 2020.
Študentom je za vse dodatne in-
formacije glede navedenega jav-
nega razpisa na razpolago Pisar-
na za študentske domove, ki za 
visokošolsko središče v Ljubljani 
deluje v Študentskem domu Lju-
bljana, na telefonskih številkah 
(01) 530 6027, (01) 530 6028 v 
času uradnih ur (ponedeljek, sre-
da, petek od 9.00 do 12.00 ure, 
sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali 
na elektronskem naslovu pisar-
nazasd@stud-dom-lj.si. 

Aleksandar Matković,
strokovni sodelavec za šport

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu 
Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 
2020/2021

 

     Obvešča      JUNIJ 2020 
 

 
Javna objava letnih poročil bo 19. junija 2020 
 

 
 
Z zaključkom izrednih razmer so bila letna poročila gospodarskih subjektov AJPES predložena, 
s čimer so izpolnjeni pogoji, da bo masovna objava letnih poročil izvedena 19. 6. 2020. Letna 
poročila političnih strank pa so vam že na voljo na povezavi: JOLP   

 
 
Od 1. julija prenovljen Register zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) 
 
Vlada je dne, 11.6.2020 na seji sprejela novo Uredbo o RZPP, ki določa vsebino in pravila 
dostopa do registra. V posodobljeno spletno aplikacijo eRZPP bodo vpise zastavnih pravic na 
premičninah izvajali kvalificirani uporabniki sami (notarji, izvršitelji, upravitelji, sodišča in 
davčni organ), kar bo skrajšalo čas vpisa. Neposredna povezava z drugimi evidencami in registri 
že v času vpisa bo omogočala takojšnje  preverjanje  in prevzem podatkov o osebah, vozilih in 
podatkov iz zemljiškega katastra. Po opravljenem vpisu v RZPP pa bodo podatki o zastavi 
premičnine takoj na voljo za prenos nazaj v lastniško evidenco (npr. evidenca vozil).   
 
Med predmeti, ki se bodo vpisovali bodo še naprej motorna vozila, zaloge na prostem ali v 
prostoru (zaloge trgovskega blaga, surovin, proizvodnega materiala, polizdelkov, izdelkov, 
pogonsko gorivo ali živali v reji) in poslovna oprema na prostem ali v prostoru (stroji in naprave 
za proizvodnjo, pisarniška oprema, pohištvo in druga oprema, potrebna za opravljanje 
poslovne dejavnosti).  
 
Prek portala AJPES bo še naprej na voljo javni vpogled v podatke RZPP, kjer bo po novem, 
poleg iskanja po premičnini in poslovnih subjektih, možno tudi iskanje po številki zastavne 
pravice. 
  
Dostop do zaščitenih podatkov ostaja nespremenjen in ga bo mogoče pridobiti, če za to 
obstaja ustrezna pravna podlaga. 
 
Iskanje v RZPP  
 
 
 
 
 

Študentski dom Ljubljana 
Svetčeva 9, 1000 Ljubljana
Mobilna št: 031 657 986
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DZŽ Pomurja
Smo beseda tistih,  
ki je nimajo.

VIDITE NEPRIMERNO RAVNANJE Z ŽIVALMI?
KAKO NAPIŠEMO PRIJAVO INŠPEKCIJI? 
(VURS – Veterinarska uprava RS)

Po zakonu je vsak državljan dolžan prijaviti muče-
nje živali, zato ne odlašajte! 

Prijavo je mogoče oddati elektronsko (e-pošta), po 
pošti ali telefonu. 

OU MURSKA SOBOTA, Kocljeva 10, 9000 MURSKA 
SOBOTA
Kontakt: (02) 521 43 40, e-naslov: OUMurskaSo-
bota.UVHVVR@gov.si

Če potrebujete pomoč pri pisanju prijave, se lah-
ko obrnete tudi na nas, pišite nam na e-mail ana.
znidaric@dzzpomurja.si ali pokličete 040 752 937 
(Ana)

V prijavi navedite:
– vrsto živali,
– datum (tudi kršitve),
– lokacijo (naslov),
– ime skrbnika (če vam je znano),
– opišite kršitev, neprimerno ravnanje oz. mučenje 

živali,
– dobro je priložiti dokaze (fotografije, posnetke, iz-

jave prič).

Če želite povratno informacijo glede razpleta prija-
ve, morate to posebej poudariti in pustiti kontakte. 
Prijavo lahko podate TUDI ANONIMNO (v tem pri-
meru ne morete dobiti povratne informacije)  v 
vsakem primeru PRIJAVITELJ VEDNO OSTANE NE-
ZNAN.

ČE SE IZVAJA KRUTO RAVNANJE IN JE ŽIVLJENJE 
ŽIVALI OGROŽENO, POKLIČITE TAKOJ POLICIJO!

Vam bo vse skupaj vzelo le nekaj časa, živali pa bo-
ste rešili trpljenja.

Trg zmage 8, p.p. 30, SI 9000 Murska Sobota
DŠ: 19446993, TRR št.: 02340-0256066415 NLB d.d.,  
Tel. št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313
Spletni naslov: www.dzzpomurja.si
e pošta: dzzpom@gmail.com
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Med, ki ga imenujemo tudi tekoče zlato in ga ce-
nimo kot posebno darilo narave, lahko uporabimo 
tudi v kulinariki. Z medom pogosto namažemo kos 
kruha, uporabljamo ga tudi kot naravno sladilo. Zelo 
uporaben je tudi v kuhinji, saj ga lahko dodamo k 
mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, ze-
lenjavi, sadju seveda ter tudi v slaščičarstvu – pri 
pekovskem pecivu. Za vas smo pripravili recept za 
sladoled z medom. Osvežitev vedno prija, še zlasti v 
poletnih mesecih.

SESTAVINE
5 dl mleka, 2 dl sladke smetane, 80 g sladkorja, 4 ru-
menjaki, 80 g (kostanjevega) medu

PRIPRAVA
V posodi z električnim ročnim mešalnikom stepe-
mo rumenjake in sladkor, da nastane svetla penasta 
krema. V kozico vlijemo mleko in sladko smetano 
ter ju na zmernem ognju segrevamo do vrelišča. 
Kozico odstavimo z ognja in mlečno zmes posto-
poma, med mešanjem, prilivamo k stepenim rume-
njakom. Kremo prelijemo v kozico, postavimo na 

Mlečni sladoled  
z medom

Garažna 
sekcijska

vrata

AKCIJA 890€

Cena vključuje vrata (motiv M-Line, površina 
woodgrain), motorni pogon z dvema 

daljinskima oddajnikoma, montažo ter 9,5% 
DDV. Akcija velja do 31. 08. 2020.

Barva: bela RAL 9010, srebrna RAL 
9006, zlati hrast, temni hrast

Dimenzije: do 2750 x 2280 mm
2      BLT d.o.o. PE Maribor

051 655 945 

https://www.blt.si

ogenj in počasi segrevamo, da se 
zgosti. Pazimo, da ne zavre. Ko se 
krema zgosti, kozico odstavimo 
in počakamo, da se popolnoma 
ohladi, nato na rahlo umešamo 
kostanjev med. Po okusu lahko 
uporabite katerikoli med sloven-
skih čebelarjev. Pripravljeno kre-
mo damo v strojček za izdelavo 
sladoleda, po 45 minutah je sla-
doled pripravljen. Kremo lahko 
zamrznemo tudi v pokriti posodi, 
primerni za zamrzovanje. Zamr-
zujemo najmanj štiri ure. Z žlico 
za sladoled oblikujemo kepice in 
postrežemo.

Avtorica recepta in fotografije:  

Marica Drmaž,  

učiteljica praktičnega pouka,  

Grm Novo mesto
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NAGRADNA KRIŽANKA 11X14

AVTOR: ŠTEFAN 
VUČAK

POTOK SKOZI 
VASI 

BODONCI, 
ZENKOVCI ...

POSEBNI 
ODPADKI

DRŽAVNO 
PRVENSTVO

DELO KMETA 
NA NJIVI

PORAST, 
POVEČ.

ČARNI VLADO MOŠKO IME
AFRIŠKA 

ANTILOPA
KOREN NADA

ADRIA 
AVIOPROM.

KAZALNI 
ZAIMEK

FOSFOR

ELEMENT NAD 
ŠTEDIL. 

AMPER

GRŠKA ČRKA

UČITELJ 
VEROUKA

MER. ENOTA ZA 
ELEKTR. MOČ

NIZOZEMSKA

ŽENSKO IME

ŠPANIJA

JAPONSKI 
BUDIZEM

JUD 

ITALIJANSKI 
SPOLNIK

VZKLIK

GUD(EK)

15. ČRKA 
ABECEDE

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE IZ PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE
ŽELJO UREDNIŠKEGA ODBORA ZA DOPUSTNIŠKE DNEVE.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

 

PREBIVALKA VASI 
BODONCI

13 16

PLAČILO OB 
ODHODU V 

POKOJ

2

OBČAN

1. ČRKA 
ABECEDE

POVRŠIN. 
MERA

4

NEAPELJ 
(SLOV)

T(A)T

VRSTA RIBE
POKRAJINA V 

FRANCIJI

MESTO V RUSIJI

6

OBČAN
SEVERNA 

GERMANSKA 
PLEMENA

15

5

TORBA ZA 
POTOVANJE

8

STROKOVNJAK ZA 
ITALIJANSKI JEZIK

NAŠA ŽITARICA

IRAŠKI 
PREDSEDNIK

7

IVAN PETERKA

14

3

18

DEBELAK PETER

AA (K)

OPERNO 
GLEDALIŠČE

KAKŠEN (KRAJŠE)

SPORTSKE 
NOVOSTI

11

NOVA 
DOMOVINA

JANEZ SEVER

17

OŠLAJ ANGELA

9

10

POKRAJINA V 
ŠPANIJI

12

ZVEZNI NAROD. 
ODBOR

1
GRŠKA BOGINJA 

SREČE
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:
1. Nejc Fartek, Bodonci 146, 9265 Bodonci
2. Andrej Kozic, Šalamenci 32, 9201 Puconci
3. Franc Kovačik, Lemerje 46 a, 9201 Puconci

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam poš- 
ljite do 15. septembra 2020 na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodon-
ci 7, 9265 Bodonci, s pripisom »KRIŽANKA«.

KOLEDAR PRIREDITEV
Spomladanske rože so odcvetele, češnje so dozorele, koronavirus pa je še zmeraj 
med nami. Omejuje nas pri izvedbi prireditev, ki jih organizirajo lokalne skupnosti in 
društva. Zaradi tega ne objavljamo koledarja prireditev.
Informacije o prireditvah, ki bodo izvedene, bomo objavili na spletni strani občine: 
www.puconci.si in v občinskem oglaševalniku Mali rijtar.

Zaenkrat pa:

UPOŠTEVAJTE PRIPOROČILA NIJZ! 
 OSTANIMO ZDRAVI!

Vaneča, 3. 7. 2020


