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Čudovita, veličastna nedelja! Slovenija je spet v »ru-
menem«. Slavje se širi po vsej deželi. Mnogi so odšli 
v Pariz, mnogi konec kolesarske dirke spremljamo 
po televiziji in smo navdušeni nad Tadejem Poga-
čarjem! Res veličastni prizori! Skoraj neverjetno je, 
kako je ta preprosti fant iz Komende pometel s sve-
tovno konkurenco. 
Potem pa še Mohorič in Mezgec. Kako bi šele bilo, 
če bi uspelo tudi Rogliču.
Nič, zanj bomo navijali na olimpijskih igrah v Tokiu – 
in seveda tudi za ostale. 
Pa to ni edini vrhunski športni rezultat te nedelje. Zi-

danškova je v Lozani premagala vse tekmice in osvojila svoj prvi WTA turnir 
v tenisu, Tim Gajser pa je še enkrat »povozil« vse motokrosiste.
Res neverjetno, kaj ta majhen narod zmore v svetovnem merilu. To je na-
rod, ki ga vodi srce, veliko srce. To je narod borcev in optimistov.
Ob vsem slavju pa ne moremo prezreti, kaj se dogaja na severu Evrope. 
Poplave, kakršnih v civiliziranih deželah nismo pričakovali. Toliko smrti, in 
to zato, ker smo malomarni in brezbrižni do okolja. Narava pač ne opro-
šča. Kar ji naredimo, to nam vrne. In zdaj nam vrača, kar ji delamo. Tudi pri 
nas že čutimo te ekstreme.
Treba bo razmisliti in začeti živeti drugače. Da ne uničimo sebe in da svo-
jim potomcem omogočimo dostojno bivanje.
Ob vsem tem kar nekako pozabljamo na nekajmesečnega tihega in ubi-
jalskega spremljevalca – koronavirus, ki se seveda še ni umaknil, ampak v 
ozadju čaka na čas, ko bo spet planil med nas.
No, tudi tu imamo možnost, da kaj storimo, a zdi se, da težav ne jemljemo 
dovolj resno. Veliko bi lahko storili, pa se le umikamo v lasten kotiček in 
egoistično varujemo svoj mali svet. Tega Tadej, Tamara in Tim gotovo ne 
bi odobravali. Oni niso polovičarji.
Tudi v uredniškem odboru nismo polovičarji – pred vami je najobsežnejša 
številka, napolnjena z dosežki, prebliski, poročili in priporočili … Marsikaj 
zapisanega nam da misliti in nas mora opogumiti, kajti velikokrat je majh-
no dejansko zelo veliko. Za vsak uspeh je potreben talent, podpora bližnjih 
in veliko truda ter prepričanost, da je pot prava.
Tako pot so prehodili odlični osnovnošolci, pa zlati maturanti, vrhunski 
glasbeniki, gasilci in športniki … Ob njih še mnogi, ki niso dosegli te ravni, a 
so se trudili in jim je potrebno od srca čestitati. Mednje spadajo v prvi vrsti 
dosežki vrtcev in osnovne šole. Doseženo je zagotovilo za bodočnost. 
Preberite prispevek o naših krajanih, o entuziastih, ki skrbijo za največji 
športni objekt ali razmišljanjih o smernicah razvoja turizma naše občine.
Kljub koronavirusu je veliko zapisov s področja prostovoljstva, veliko pa 
nam pove zapisano o zdravju in varnosti v občini ter prijazna povabila k 
drugačnemu ravnanju.
Prav mikavno je branje o obletnicah društev in posameznikov, o udejstvo-
vanju starejših. Posebej vas opozarjamo na Razpis za priznanja in nagrade 
občine Puconci, križanka je za možgansko viharjenje, koledar prireditev pa 
spodbuda in svetlejši pogled v prihodnost.
Občan je za občane občine Puconci!

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Vam, drage bralke in bralci!
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Ob koncu šolskega leta je župan Ludvik Novak spre-
jel učence, ki so v vseh razredih osnovne šole dose-
gli odlične ocene in dosežke. Sprejem je potekal v 
spominskem domu Štefana Küzmiča v Puconcih. V 
letošnji generaciji je bilo v Osnovni šoli Puconci 12 
učencev, ki so v celem obdobju osnovnega šolanja 
dosegli odlične rezultate. 
Učenci, ki so v šolskem letu 2020/2021 iz puconske 
osnovne šole zaključili šolanje z odličnim uspehom, 
so: Lara Bernjak, Megi Car, Ema Gumilar, Ajda Pehar, 
Rebeka Sukič, Doris Kolar, Kim Kolar, Nika Frumen, 
Domen Sapač, Iva Sečko, Živa Sečko in Saša Horvat. 
Z učenci so se sprejema udeležili tudi ravnatelj Šte-
fan Harkai, razredničarki Alenka Karlo in Larisa We-
iss-Grein Konkolič ter sorazredničarki Sonja Franko 
in Valerija Marič. 
Gospod župan Novak jim je v družbi gospe Mate-
je Breznik Fujs, direktorice občinske uprave Občine 
Puconci, podaril knjižno darilo »Monografijo Občine 
Puconci«, unikatno lično pisalo ter županove peti-
ce. Slednje so zagotovo nepozaben in trajen spomin 
na osnovnošolski odličen uspeh. Po uradnem delu 
so se vsi skupaj zbrali pred vhodom spominskega 
doma Štefana Küzmiča pred fotografskim objekti-
vom in za spomin zabeležili nepozaben dogodek. 
Sledila je pogostitev, ki se je nadaljevala s prijetnim 
kramljanjem. 
Človekova izobrazba je zelo dobrodošla pri službe-
ni karieri, vendar pa je še bolj pomembna njegova 

Najuspešnejši učenci na sprejemu pri županu

Ela Bertalanič, zlata maturantka

notranja odličnost, ki se prav gotovo kaže v odnosu 
do drugih ljudi. Pomagajmo ljudem, kajti nikoli ne 
vemo, kdaj bomo tudi sami potrebovali pomoč. V 
naših življenjih je še kako pomembno, da imamo 
prijatelje, na katere se lahko zanesemo. 
Zaposleni na OŠ Puconci smo zelo ponosni na naše 
odličnjake. V času šolanja smo jim vsi zaposleni dali 
osnove, na njih samih pa je, da izkoristijo vsak svoje 
potenciale, ki pa jih ni malo. Našim malim maturan-
tom želimo, da na nove poti zakorakajo pogumno. 
Želja vseh nas je, da se perspektivni mladi ljudje vra-
čajo nazaj v puconsko občino. 

Tanja Horvat, OŠ Puconci

Sem Ela Bertalanič, živim v Le-
merju in postala sem zlata matu-
rantka Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer, smer Predšolska vzgo-
ja. Poklicno maturo sem opravila 
z odliko in si pridobila naziv vzgo-
jiteljica predšolskih otrok.
Najraje se spominjam lepih tre-
nutkov s sošolci iz osnovne šole, 
ko še nismo toliko razmišljali o 
prihodnosti, sedaj pa že vsi kon-

čujemo srednje šole in si izbi-
ramo nove poti. Po končanem 
šolanju na Osnovni šoli Puconci 
sem begala med različnimi sre-
dnjimi šolami in programi. Na 
koncu sem se odločila za vzgo-
jiteljsko srednjo šolo in lahko 
povem, da odločitve ne bi spre-
menila, saj sem ugotovila, da me 
delo z otroki zelo veseli. Ko sem 
začela šolanje na GFML, še nisem 

vedela kaj pričakovati, zato sem 
bila prestrašena in radovedna. 
Zelo hitro sem sklenila nove pri-
jateljske vezi, spoznala profesorje 
in se privadila na srednješolsko 
življenje. Na šoli smo dobili veli-
ko praktičnih izkušenj. Za otroke 
smo pripravljali različne delavnice 
in predstave. Največ izkušenj pa 
sem dobila na svojem praktičnem 
usposabljanju, ki sem ga opravlja-
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la v vrtcu Brezovci. Rada bi se za-
hvalila vsem vzgojiteljicam vrtca 
Brezovci, saj sem ob njih in z nji-
hovo pomočjo, praktično uspo-
sabljanje opravljala z veseljem in 
spoznala, da je delo z otroci zelo 
pomembno.
Moji zadnji leti na Gimnaziji Fran-
ca Miklošiča Ljutomer sta kar bili 
zaznamovani z delom na daljavo 
in prilagajanjem na drugačen po-
tek pouka, a smo v razredu kljub 
temu uspešno opravili maturo. 
Menim, da je dobro opravljena 

matura poleg lastnega truda tudi 
posledica dobrega dela profesor-
jev, ki so nas vedno spodbujali in 
nas na maturo zelo dobro pripra-
vili, kar se zrcali tudi v rezultatih. 
Sama sem v maturo vložila kar 
nekaj truda, a sem vse skupaj lažje 
izpeljala, saj sem pridno sodelo-
vala vsa leta. Za nadaljnje šolanje 
sem izbrala Pedagoško fakulteto 
v Ljubljani, saj ponuja veliko zani-
mivih smeri. V študentsko življe-
nje stopam novim izzivom napro-
ti.

Ela Bertalanič

Tilen Sapač, zlati maturant
Sem Tilen Sapač, dijak Srednje 
poklicne in tehniške šole Murska 
Sobota. Moja življenjska pot se je 
zažela 15. marca 2002 v vasi Bo-
donci. Že v svoji rani mladostni 
sem kazal nadarjenost za učenje 
ter raziskovanje, kar sta spoznala 
tudi starša in me pri tem dodatno 
spodbujala. Skozi otroška leta sta 
me naučila reda ter trdega dela, 
saj je le tako možno uspeti ter do-
seči zadane cilje.
Z vpisom v 1. razred Osnovne 
šole Puconci se je začela moja 
pot izobraževanja. Skozi vsa leta 
šolanja na osnovni šoli sem dose-
gal nadpovprečne rezultate, kar 
so opazili tudi učitelji ter me ob 
tem dodatno spodbujali ter dajali 
nasvete. Udeleževal sem se mno-
gih šolskih tekmovanj ter dose-
gal odlične rezultate. Skozi vseh 
9 let osnovne šole sem dosegel 
odličen uspeh ter tako uspešno 
zaključil šolanje na Osnovni šoli 
Puconci. Prav tako sem za svoje 
odlične uspehe bil nagrajen s sta-

ni župana občine Puconci. Veliko 
novega znanja pa sem pridobil 
tudi v prostem času s samouče-
njem ter raziskovanjem. Skozi vsa 
ta leta je v meni raslo zanimanje 
za tehnologijo ter delo z raču-
nalniki, zato sem se odločil svojo 
pot nadaljevati na Srednji poklicni 
in tehniški šoli Murska Sobota v 
smeri Tehnik računalništva. 
Takoj ob vpisu v 1. letnik so profe-
sorji v meni spoznali nadarjenost, 
zato so si zame večkrat vzeli čas 
ter ga namenili učenju dodatne 
snovi. Skozi vsa 4 leta srednje 
šole sem dosegal odličen uspeh 
ter dobre rezultate na šolskih tek-
movanjih. Prav tako sem prejemal 
Zoisovo štipendijo, ki mi je zelo 
pomagala pri šolskem razisko-
vanju. Vsa ta leta sta mi ob stra-
ni stala starša ter me spodbujala, 
vendar usoda je želela drugače. 
V letu, ko sem obiskoval 1. letnik, 
mi je zaradi bolezni umrla mama, 
kateri sem zelo hvaležen za vse, 
kar me je naučila ter mi sveto-

vala. Njene zadnje besede so mi 
dale le spodbudo, da se trudim 
in v življenju dosežem, kar si sam 
najbolj želim. Prav tako se moram 
zahvaliti očetu, ki mi je kot uči-
telj večkrat pomagal pri učenju 
ter mi dajal nasvete za življenje. 
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Podelitev priznanj županova petka

Slavnostni sprejem 
pri županu

Seveda pa šolanje ni samo uče-
nje in raziskovanje, je tudi zabava 
ter druženje. Tako sem skozi leta 
spoznal ter pridobil veliko no-
vih prijateljev, ki so me prav tako 
spodbujali ter mi svetovali. Ob 
šolanju sem odkril svoje veselje 
za fitnes, šport, ki me sprošča ter 
mi daje samozavest. Šolanje sem 

zaključil z odličnim uspehom ter 
z opravljeno maturo, kjer sem 
dosegel nadpovprečne rezultate 
ter tako postal zlati maturant.
V teh 4 letih srednje šole je moje 
zanimanje za tehnologija le raslo, 
zato sem se odločil svojo pot na-
daljevati na Univerzi v Mariboru 
na Fakulteti za elektrotehniko, ra-

čunalništvo in informatiko (FERI) v 
študijskem programu Telekomu-
nikacije. Zavedam se, da je pred 
mano še precej dela, da bi dose-
gel svoje cilje, vendar verjamem, 
da mi bo s trudom ter s trdim de-
lom uspelo. 

Tilen Sapač

Župan Mestne občine Murska Sobo-
ta je tradicionalno sprejel učence in 
učenke, ki zaključujejo osnovnošolsko 
izobraževanje ter so v šoli v vseh letih 
dosegali odličen uspeh in bili odlični 
tudi v različnih obšolskih dejavnostih. 
Sprejem je potekal na grajskem dvorišču 
gradu Murska Sobota v petek, 11. juni-
ja. Priznanja, županove petice, je podelil 
odličnjakom, ki so prihajali iz Osnovne 
šole I, II, III in IV, Osnovne šole Bakovci 
ter Glasbene šole Murska Sobota. Iz sle-
dnje prihajajo tudi trije učenci Osnovne 
šole Puconci, Florjan Hodžar za instru-
ment kitara ter Blaž Sever in Luka Sočič 
za instrument klarinet.

Š. Sočič

V sredo 14. julija je župan Občine Puconci slavno-
stno sprejel ekipo kadetskih državnih prvakinj v na-
miznem tenisu in glasbenico Mašo Kuhar. Ekipne 
kadetske državne prvakinje 2021 so Ana Gergek iz 
Puconcev, Ema Crnkovič iz Puconcev, Živa Dogar iz 
Sebeborcev in Lana Maučec iz Puconcev. Lana Ma-
učec se zaradi letovanja v Baški ni mogla udeležiti 
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sprejema. Puconske namiznote-
nisačice je na sprejemu spremljal 
njihov trener Mirko Unger. 
Maša Kuhar iz Lemerja je mlada 
uspešna flavtiska, ki na tekmo-
vanjih visokega nivoja doma in v 
tujini dosega vrhunske rezultate. 

Slavnostno so jih nagovorili žu-
pan občine Puconci Ludvik No-
vak, direktorica občinske uprave 
Mateja Breznik Fujs, podžupan 
Branko Drvarič in Mirko Unger, 
trener Namiznoteniškega kluba 
Kema. Za dosežene rezultate je 

župan skupaj z vsemi zbranimi 
iskreno čestital in jim zaželel tudi 
v prihodnje čim boljše uvrstitve 
tekmovanjih.

Simona Serec

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi

17. redna seja, 10. decembra 2020

SKLEP št. 148: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2021 (prva obravnava) 
v predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in finančnimi načrti (bilanca prihodkov in odhodkov 
proračuna občine za leto 2021, račun terjatev in naložb za leto 2021, račun financiranja proračuna za leto 
2021, načrt razvojnih programov Občine Puconci za obdobje 2021–2024, finančnimi načrti proračunskih 
uporabnikov, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za leto 2021, kadrovski načrt 
občinske uprave Občine Puconci za obdobje 2021–2024).

SKLEP št. 149: 
Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2021.

SKLEP št. 150:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2021 (druga obravnava) 
v vsebini iz prve obravnave – skupaj z vsemi sestavnimi deli.
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skrajšani 
obliki v občinskem glasilu OBČAN.

SKLEP št. 151: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Puconci, v drugi 
obravnavi.

SKLEP št. 152: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov ob-
činskega sveta in župana Občine Puconci, v drugi obravnavi, z upoštevanjem sprejetega amandmaja.

SKLEP št. 153: 
Občinski svet Občine Puconci se strinja s predlogom župana, da se 50 % nerazporejenih sredstev, na podla-
gi razpisa za kulturo in turizem, razdeli med prijavljena društva. Predlog, ključ za razdelitev sredstev pripravi 
Razvojni zavod Občine Puconci, potrdi ga pa Odbor za kulturo, turizem in šport (na dopisni seji).

SKLEP št. 154: 
Glede na razmere, povezane z razglašeno epidemijo, Občinski svet Občine Puconci apelira na vse po-
sameznike osebno in v vlogi predstavnikov društev, da v prihajajočem času dosledno upoštevajo ukrepe, 
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ki so trenutno v veljavi. Vse aktivnosti društev naj se prilagodijo trenutnim razmeram, običajno zbiranje 
prostovoljnih prispevkov z razdelitvijo koledarjev, naj se izvede na dovoljen oz. priporočen način, ali pa se 
prestavi na poznejši čas. V primeru ogroženosti obstoja ali delovanja društev, bo Občina Puconci zagotovila 
potrebna sredstva.

18. redna seja, 6. maja 2021

SKLEP št. 155: 
Z vabilom predlagani dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Puconci se razširi tako, da se doda 
nova 14. (štirinajsta) tč. dnevnega reda, ki se glasi: »Sklep glede oprostitve dela obveznosti iz naslova na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča za samostojne podjetnike v občini Puconci« ter doda nova 15. 
(petnajsta) tč. dnevnega reda, ki se glasi: »Vloga za podajo soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska 
Sobota za nabavo osnovnega sredstva«. V skladu s predlagano razširitvijo se točke dnevnega reda, posre-
dovanega z vabilom, ustrezno preštevilčijo.

SKLEP št. 156: 
Predlagana 5. tč. dnevnega reda »Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu« se, zaradi priso-
tnosti zunanjega poročevalca, obravnava pod tč. 1, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.

SKLEP št. 157: 

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 19,22 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 10,71 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh znaša za uporabnike 10,18 EUR na efektivno uro 
opravljene storitve, razlika v višini 12,56 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. 80/2019).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 
1. 5. 2021.

SKLEP št. 158: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v Občini Puconci – II. obravnava.

SKLEP št. 159: 
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1–2021 in reba-

lans bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2021.
2. V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1–2021 iz prve točke tega sklepa se uskla-

di Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024.
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3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1–2021 in rebalans bilance prihodkov in odhodkov pro-
računa občine za leto 2021 se sprejme v skrajšanem postopku.

SKLEP št. 160:
Občinski svet Občine Puconci predlaga, da strokovna služba občinske uprave pripravi analizo financiranja 
ulične razsvetljave in pripravi predlog morebitne spremembe kriterijev, rok za izvedbo je do naslednje seje 
občinskega sveta.

SKLEP št. 161: 
Občinski svet Občine Puconci potrdi Inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, 
denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2020.

SKLEP št. 162: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s prerazporeditvami v proračunu Občine Puconci za leto 2020.

SKLEP št. 163: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o porabi tekoče proračunske rezerve v realizaciji 
proračuna Občine Puconci v letu 2020.

SKLEP št. 164: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o najetih kratkoročnih kreditih Občine Puconci v 
letu 2020.

SKLEP št. 165: 

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE PUCONCI ZA LETO 2020

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2020.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2020 sestavljata 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 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po-
sebni del z obrazložitvami pa na spletni strani Občine Puconci.

SKLEP št. 166: 
Občinski svet Občine Puconci potrdi Sklep o določitvi višine enkratne zakupnine za žarni zid na pokopališču 
v naselju Brezovci.

SKLEP št. 167: 
Prekinja se obravnava letnih programov in javnih razpisov (po točko dnevnega reda 7, 8, 9, 10, 11, 12) in se z 
dnevnega reda umakne točka:



26. 7. 2021 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

9DELO OBČINSKIH ORGANOV

– št. 7 (Letni program kulture Občine Puconci za leto 2021), 
– št. 8 (Letni program turizma Občine Puconci za leto 2021),
– št. 9 (Letni program športa Občine Puconci za leto 2021),
– št. 10 (Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci za leto 2021),
– št. 11 (Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kultur-

nih projektov v letu 2021), 
– št. 12 (Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju tu-

rizma v letu 2021).

SKLEP št. 168: 
V svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se, kot predstavnik ustanovitelja javnega zavoda, za 
nov štiriletni mandat, imenuje Aleksander Sočič, stanujoč Vaneča 82, 9201 Puconci.

SKLEP št. 169: 
Občinski svet Občine Puconci, na predlog župana Občine Puconci Ludvika Novaka, oprošča plačilo 1/2 od-
merjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021, samostojne podjetnike, ki so podali 
pritožbo na Finančni urad Murska Sobota. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 so imeli prepoved izvajanja 
dejavnosti ter posledično izpad prihodka.

SKLEP št. 170: 
Občinski svet Občine Puconci daje soglasje k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo 
osnovnega sredstva, vozila Volkswagen GV CADDY 5, 2.0 TDI na podlagi finančnega najema, za celotno 
obdobje izvajanja javnega naročila, i.e. 48 mesecev, v pogodbeni višini 22.923,36 EUR z DDV.

19. redna seja, 27. maja 2021

SKLEP št. 171: 
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja do-
ločenih 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 2021 s poročilom o delu 
za leto 2020, št. SK-0038/21-AV z dne 30. 03. 2021, 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  0,11811 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov   0,17229 €

V cene ni vključen 9,5% DDV.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1. junija 2021 dalje.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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SKLEP št. 172: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2020 Zdravstvenega doma Murska 
Sobota.

SKLEP št. 173: 
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2021 Zdravstvenega 
doma Murska Sobota ter s sprejetimi sklepi sveta zavoda, sprejetih na 98. redni seji, dne 18. 03. 2021.

SKLEP št. 174: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Pu-
conci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci za leto 2020. 

SKLEP št. 175: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slove-
nije v zvezi z revizijo Poslovanje Javnega podjetja CEROP d.o.o..

SKLEP št. 176: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 
2020 in Zaključni račun Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2020.

SKLEP št. 177: 
Z dnevnega reda se umakne:

– 9. točka (Letno poročilo o poslovanju JKP Püngrad d.o.o. v letu 2020 in finančni načrt 2021),
– 10. točka (Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in pada-

vinske odpadne vode), 
– 11. točka (Predlog cene grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci), 
– 12. točka (Letni plan vzdrževanja lokalnih cest v Občini Puconci za leto 2021.

Točke se bodo obravnavale na naslednji redni seji.

SKLEP št. 178: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo Osnovne šole Puconci za leto 2020.

SKLEP št. 179: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo za leto 2020 in poslovni izid javnega zavoda Razvojni 
zavod Občine Puconci. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.285,00 EUR se v skladu z 
zakonom razporedi za potrebe financiranja rednega delovanja zavoda v letu 2021.

SKLEP št. 180: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme spremembe Kriterijev za vlaganja Občine v izgradnjo komunalne 
infrastrukture za leto 2021 v točkah:

1.3 Gozdne ceste
Financiranje je predvideno v skladu s predlaganim programom Zavoda za gozdove v skupni višini 34.000,00 
EUR. 

1.4 Javna razsvetljava
– 50% od končne vrednosti investicije ob lokalnih cestah in javnih poteh
– 90 % od končne vrednosti investicije ob regionalnih cestah

1.5 Pločniki
– 50 % od končne vrednosti investicije ob lokalnih cestah in javnih poteh
– 90 % od končne vrednosti investicije ob regionalnih cestah
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Spremembe Kriterijev za vlaganja Občine v izgradnjo komunalne infrastrukture za leto 2021 pričnejo veljati 
s 01. 06. 2021.

SKLEP št. 181: 
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa kulture Občine Pu-

conci za leto 2021. 
2. Letni program kulture Občine Puconci za leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Puconci. 

SKLEP št. 182: 
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa dejavnosti na podro-

čju turizma Občine Puconci za leto 2021. 
2. Letni program turizma Občine Puconci za leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Puconci. 

SKLEP št. 183: 
1. Občinski svet Občine Puconci sprejema in potrjuje vsebino Letnega programa športa Občine Pu-

conci za leto 2021. 
2. Letni program športa Občine Puconci za leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Puconci. 

SKLEP št. 184: 
1. Občinski svet Občine Puconci potrjuje in sprejema Javni razpis za sofinanciranje programov športa 

v občini Puconci za leto 2021. 
2. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Puconci za leto 2021 se objavi na spletni 

strani Občine Puconci.

SKLEP št. 185: 
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov 

za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2021. 
2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih pro-

jektov v letu 2021 se objavi na spletni strani Občine. 

SKLEP št. 186: 
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša z predlagano vsebino Javnega razpisa za zbiranje predlogov 

za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2021. 
2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za 

leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Puconci.

Obrazložitev rebalansa proračuna  
Občine Puconci št. 1/2021

Rebalans proračuna Občine Puconci št. 1/2021 je bil sprejet na 18. seji Občinskega sveta Občine Puconci, 
6. 5. 2021. Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 74/2021, 14. 5. 2021, in pričel veljati s 15. 
5. 2021.
Pri pripravi rebalansa smo upoštevali novi Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), z uveljavitvijo, ka-
terega določene naloge s spremembo zakonodaje prehajajo z občin na pristojna ministrstva, kar se odraža 
v občinskem proračunu na naslednjih področjih:
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1. Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:
– Obveznost plačila opravljanja mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo 

plačuje neposredno RS iz proračuna; 
– Obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega 

odstavka 15. člena ZZVZZ od 1. 1. 2021 dalje plačuje Zavodu za zdravstveno zavarovanje državni 
proračun. 

2. Sprememba Zakona o socialnem varstvu
– Financiranje pravic družinskega pomočnika iz občine preide na državo, vendar v prehodnem ob-

dobju v letu 2021 izplačila še vedno izvaja občina, država občini povrne sredstva na podlagi zah-
tevka občine. 

3. Zakon o financiranju občin
– Ministrstvo za finance na podlagi 20. člena ZFRO prevzema obveznost izračuna, obveščanja in 

izplačila dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Ministrstvo za finance bo občinam 
nakazovalo pripadajoča sredstva po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Občina 
Puconci bo v letu 2021 iz navedenega vira prejela za financiranje investicij v višini 603.909,00 EUR. 
(znesek je enak višini nepovratnih in povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, kot je bil planiran s 
proračunom)

4. Stanovanjski zakon
– Sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država, do sedaj 

je veljalo, da občina prispeva ½ sredstev in država ½ sredstev. Potrebna sredstva bo med letom 
tudi po novi uredbi zalagal občinski proračun, občina bo Ministrstvu za okolje in prostor izstavila 
zahtevek za povračilo subvencije. Z rebalansom smo zato planirali to-namenske prihodke.

5. Sredstva občinam s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi za sofinanciranje uresničevanja ustav-
nih pravic:
– Občina Puconci bo v letu 2021 za ta namen prejela 40.921,00 EUR.

1. SPLOšNI DEL PRORAČuNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Prihodki

Po predloženem rebalansu proračuna za leto 2021 predvidevamo prihodke vseh proračunskih uporabnikov 
v višini 8.001.390,17 EUR (tj. 4,84 % povečanje napram veljavnemu proračunu).

II. Odhodki

Celotni odhodki po rebalansu se za leto 2021 predvidevajo v višini 7.940.897,88 EUR (tj. 3,17 % povečanje 
napram veljavnemu proračunu).

III. Proračunski presežek

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje proračunski presežek v višini 60.492,29 EUR. 

B. RAČuN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Z rebalansom ne planiramo sprememb.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Z rebalansom ne planiramo sprememb.
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VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

Z rebalansom ne planiramo sprememb.

C. RAČuN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje

Ministrstvo za finance je na podlagi 20. člena ZFRO prevzelo obveznost izračuna, obveščanja in izplačila 
dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Znesek je enak višini nepovratnih in povratnih sredstev 
po 23. členu ZFO-1, kot je bil planiran s proračunom, tj. 603.909,00 EUR. Iz računa financiranja so zato 
izvzeta povratna (kreditna) sredstva v višini 201.303,00 EuR.

VIII. Odplačila dolga

Z rebalansom ne planiramo sprememb.

IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I+IV+VII-II-V-VIII)

Stanje sredstev na računu v letu 2021 izkazuje zmanjšanje za 270.615,89 EUR.

X. Neto zadolževanje

Predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, ki znaša -331.108,18 EUR.

XI. Neto financiranje

Z rebalansom izkazuje znesek v višini -60.492,29 EUR.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta

Z zaključnim računom je bilo ugotovljeno in potrjeno stanje na dan 31. 12. 2020 v višini 270.615,89 EUR.

Spoštovani,

Pandemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz 
v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša živ- 
ljenja in cepljenje je v tem trenutku edino realno 
upanje, da se ne bo ponovila tudi v naslednji hladni 
sezoni. Zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje 
skupaj z Ministrstvom za zdravje in Uradom Vlade 
RS za komuniciranje oblikoval kampanji promocije 
cepljenja proti covidu-19 s sloganom »Nalezimo se 
dobrih navad- cepimo se«.
Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je razli-
čica Delta še bolj nalezljiva od drugih različic virusa 
SARS-CoV-2. Prve ocene s strani Evropskega centra 
za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da 
bo ta različica do konca avgusta 20214 predstavljala 
90% vseh okužb z virusom SARS-CoV-2 na obmo-
čju EU. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem 
med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni oz. 
niso bili polno cepljeni.

Ker je pri odločitvi za cepljenje ključnega pomena 
predvsem zaupanje v varnost in učinkovitost cepiv, 
smo vse pomembne informacije o cepljenju proti 
covidu-19 zbrali na posebni spletni strani www.ce-
pimose.si.
V občini Puconci organiziramo cepljenje proti CO-
VID-19 brez naročanja. Osebe, ki se odločijo za ce-
pljenje lahko izbirajo med cepivi proti covid- 19: 
AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer, Moderna in Jans-
sen.

Cepljenje izvajamo v AMBULANTI DRUŽINSKE 
MEDICINE PUCONCI (referenčna ambulanta) ob 
sredah od 9.00 do 10.30 ure do preklica.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska uni-
ja iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na 
pandemijo COVID-19.
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Štefana Bertalaniča iz Brezovec 
pozna veliko ljudi v občini Pucon-
ci, Pomurju, širom naše domovi-
ne in še dlje. Je zanimiv sogovor-
nik, ki uživa v druženju, lovstvu, 
športu, glasbi, naravi, še posebej 
pa v toplozračnem balonarstvu. Z 
ženo Vijolo živi v Brezovcih, kjer 
je tudi dolga leta opravljal svoj 
poklic elektromehanika, največ 
del je opravljal na področju hla-
dilstva. V zakonu se jima je rodil 
sin Boštjan. Štefan, sedaj upoko-
jenec, ima nekaj več časa za lju-
biteljsko dejavnost in to s pridom 
koristi. Izjemni so trenutki v druž-
bi vnukinje, ki mu pričara otroško 
razigranost in na plan privabi nje-
govo hudomušnost in veselost. 
Že od nekdaj zna izkoristiti čas, 
drugače mu ne bi uspelo toliko 
različnih stvari.
Rodil se je 22. 1. 1950 v Radovcih 
v kmečki družini, kjer je odraščal 
skupaj s sestro. Odraščal je v pri-
jetnem kmečkem okolju, kjer je 
bilo potrebno že v mladosti po-
prijeti za delo. Vseeno ga ni nič 
odvrnilo od druženja z vrstniki in 
otroške razigranosti. 
Po končani osnovni šoli pri Gra-
du, ga je pot vodila v Ljubljano 
na poklicno Elektro kovinarsko 
šolo, kjer je končal izobraževanje 
za elektromehanika. Pozneje je 
končal ob delu še Srednjo elek-
trotehnično šolo. Zaposlil se je na 
Slovenskih železnicah v Ljubljani, 
leta 1971 se je vrnil v domači kraj 
in se zaposlil v Tovarni mlečnega 
prahu v Murski Soboti kot vzdr-

štefan Bertalanič iz Brezovec,  
pionir balonarstva v Pomurju  
in ustanovitelj Balonarskega kluba Berta

ževalec hladilnih naprav, od leta 
1978 do 1988 pa je bil vodja vzdr-
ževanja v Termah 3000 v Mora-
vskih Toplicah. Od leta 1988 do 
upokojitve leta 2009 pa je opra-
vljal delo samostojnega podjetni-
ka.
Leta 1973 si je ustvaril družino v 
Brezovcih, kjer živi še danes.
Poleg dela, družine, ga je zani-
malo marsikaj: glasba, šport, ga-
silstvo, lovstvo, družbena koristna 
dejavnost v krajevni skupnosti in 
občini in ne nazadnje njegova 
druga ljubezen balonarstvo. 
V letu 1994 je bilo v Murski Sobo-
ti Evropsko balonarsko prvenstvo 
v organizaciji Aerokluba Murska 
Sobota. Štefan je bil član uprav-
nega odbora tega kluba in takrat 
so se odločili v klubu za šolanje 
pilotov toplozračnega balona in 
nabavljen je bil balon, s katerim so 
se udeležili prvenstva s festivalni-
mi poleti. Redno se je udeleževal 

tekmovanj v Sloveniji in tujini in 
si s svojimi rezultati kot državni 
podprvak prislužil pravico sode-
lovanja na svetovnem prvenstvu 
v Sagi na Japonskem, ki se ga je 
udeležil s 6 člansko ekipo. Ude-
leževal se je tudi drugih medna-
rodnih tekmovanj in srečanj po 
Evrope. Iz aerokluba se je v letu 
sekcija balonarjev prenesla v Klub 
Triglav Predanovci. S pomočjo 
sponzorskih sredstev Zavaroval-
nice Triglav pod vodstvom teda-
njega direktorja Rudija Cipota in 
drugih je bil nabavljen nov balon. 
Leta 2005 se je Balonarski klub 
Berta osamosvojil. Balonarji iz Slo-
venije in tujine poznajo Štefana 
Bertalaniča po vzdevku Berta in od 
tod tudi ime kluba. Ime izhaja iz pr-
vih črk priimka Bertalanič in najbrž 
prinaša srečo pri poletih, ker je Šte-
fanu sreča naklonjena in do sedaj 
ni bilo resnih težav pri balonarskih 
poletih. Polete opravlja skupaj s 
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svojimi prijatelji balonarstva. Obča-
sno je z njim tudi sin Boštjan Berta-
lanič, ki je opravil prav tako licenco 
za balonarja.
Štefan je opravil tudi licenco in-
štruktorja letenja ter izšolal pet 
novih balonarjev. Kot je pred 
časom povedal, licenco pilo-
ta ni tako enostavno pridobiti. 
Po opravljenem zdravniškem 
pregledu je potrebno opraviti 
klubski izpit in nato letenje z in-
štruktorjem, ki po predpisih tra-
ja najmanj 16 ur. Opravijo se še 
samostojni leti in ko je kandidat 
sposoben sam leteti, ga inštruk-
tor prijavi na letalsko zvezo, kjer 
se dela teoretični izpit. Po izpi-
tu se ponovno opravi zdravni-
ški pregled, zadnja faza je nato 
še praktični izpit pred komisijo. 
Vsak pilot ima svojo knjigo, v 
katero vpisuje lete, prav tako se 
beležijo tudi ure letenja za sam 
balon, ker tudi balon ima dolo-
čene ure, koliko lahko leti.
Predpisi na področju balonarstva 
so zelo strogi, tako morajo balo-
narji vsako leto opraviti pregled 
balona in podaljšati plovnost ter 

istočasno zavarovanje balona in 
potnikov. Balonarji opravijo vsa-
ko leto tudi zdravniški pregled.
Balon je sestavljen iz zgornjega 
dela. Kupole, ki je lahko različne 
velikosti in oblike, gorilec, ki upo-
rablja plin propan, košara, ki je 
prav tako lahko različne velikosti 
in oblike ter ventilator, kateri na-
polni z hladnim zrakom kupolo 
balona. Kupola je iz posebnega 
materiala, ki vzdrži višje tempera-
ture, ker je po poletu temperatura 
v kupoli cca. 100 °C. 

Opis poleta  
s toplozračnim balonom

Pred samim predvidenim poletom 
pilot preveri pogoje za letenje in ti 
morajo ustrezati za varno letenje 
in zaradi tega mora poznati tudi 
meteorologijo. Vzleta se v jutra-
njih ali večernih urah, ko ni vetra 
in termike. Priprave za postavi-
tev balona trajajo slabih 30 min, 
ravno toliko pa tudi pospravljanje 
balona. Najprej se opravi predpo-
letni pregled balona in šele nato 
se potniki lahko vkrcajo v balon. 
Sam polet traja približno 1 uro, 

celotna ceremonija pa okrog 3 
ure. Med poletom jih spremlja ze-
meljska ekipa, ki pomaga tudi pri 
postavitvi in pospravljanju balo-
na. Pomembno je, da se vzleta in 
pristaja tam, kjer se ne povzroča 
škode (travnik, jasa in podobno).

Pilot mora imeti prakso  
in občutek za lebdenje 
balona

Vse, kar se tiče priprav in poleta, 
prevzema celotno odgovornost 
pilot, ki pa mora potnike tudi oce-
niti, če so primerni za polet. Po-
membno je, da se vzleti in pristaja 
v zavetrju. Za pristanek se mora 
pilot odločiti že med samim po-
letom ter poučiti potnike o obna-
šanju, da se ravnajo po navodilih 
pilota, npr. pri pristanku ne smejo 
skakati iz balona in podobno. Za 
polet se je priporočljivo športno 
obleči in obuti. Potniki, ki z ba-
lonom letijo prvič, so po poletu 
krščeni ter si tako pridobijo diplo-
mo z baronskim nazivom po kraju 
pristanka.

S 3000 kubičnim  
balonom poletijo v višave

Število potnikov je odvisno od 
velikosti košare in balona, kar 
pomeni, da ima večji balon tudi 
večjo košaro. Letijo z 2200 in s 
3000 kubičnim balonom. V 2200 
kubični balon se lahko poleg pi-
lota vkrcata še dva potnika, je pa 
vse odvisno tudi od teže in zu-
nanje temperature. Najpogosteje 
letijo s 3000 kubičnim balonom, 
v katerega se lahko poleg pilota 
vkrcajo še štirje potniki, poleti pa 
trije potniki zaradi zunanje tem-
perature, saj je temperatura ba-
lona namreč omejena. Minimalna 
starost za polet z balonom je 13 
let. Po besedah ustanovitelja klu-
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ba, si je najstarejši potnik polet 
privoščil za 94. rojstni dan.

S potniki letijo  
do 1000 metrov višine

Za polet v ekstremne višine je pa 
že potrebno imeti posebno pri-
lagojeni gorilec in masko zaradi 
pomanjkanja kisika. Štefan Ber-
talanič nam je pojasnil, da se je 
povzpel kar do 4200 metrov viši-
ne. S seboj imajo vedno v rezervi 
100 kg plina, kar zadostuje za sla-
bi 2 uri letenja. Po pravilih je na-
mreč potrebno pristati z 1 polno 
bombo plina. Vsak polet balona 
se mora najaviti na kontrolo lete-
nja na letališče Maribor.

Varnost poleta  
je na zelo visoki ravni

Kar se tiče varnosti je polet z ba-
lonom popolnoma varen. Idealno 
je, če je spodaj brezvetrje, zgoraj 
na višini pa močnejši veter. Vetra 
se na višini sploh ne čuti, saj ba-
lon leti z vetrom, pristanek pa je 
idealen, če je spodaj brezvetrje. 
Najprimernejšega letnega časa 

za polet z balonom ni. Ne letijo v 
primeru vetra (če piha več kot 3 
metre na sekundo) in dežja. Pozi-
mi se lahko leti čez cel dan, poleti 
pa zgodaj zjutraj ali pozno zvečer 
zaradi temperature.  
Prekmurske ravnice so idealne 
za letenje s toplozračnimi baloni 
trdi prvi prekmurski balonar Šte-

fan. Za sabo namreč ima 715 ur 
letenja. Z balonom letijo vsepo-
vsod, v Sloveniji in v tujini. Bili 
so tudi na svetovnem prvenstvu 
na Japonskem, kjer so izmed 
240 balonarjev dosegli 87. me-
sto. Med tradicionalne polete 
Balonarskega kluba Berta šteje-
jo: Polet treh kraljev, Valentinov 
polet, Kurentovanje na Ptuju, 
Balonarski festival na Vojniku, 
Festival v Bakovcih, Festival v 
Jagodini v Srbiji, Ptujski festival, 
Maraton v Radencih, Senta na 
Madžarskem, Državno prvenstvo 
v Polani ter istočasno Miklavžev 
polet, Triglavov polet in dru-
gi tradicionalni poleti. Občina 
Puconci je pobratena z Občino 
Ćićevac, zato tudi pogosto leti-
jo v Srbiji. Od leta 1997 organizira 
Zavarovalnica Triglav v sodelova-
nju z Balonarskim klubom Berta 
že tradicionalni silvestrski polet, 
ki se ga vsako leto udeležijo in ob 
koncu krstijo tiste, ki so prvikrat 
bili v balonu.
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Klub Berta je pred leti organiziral 
večje festivale v Pomurju (Mora-
vske Toplice, Rakičan, Murska So-
bota), ki so se jih balonarji iz več 
držav radi udeleževali. Danes leti 
Štefan predvsem za svojo dušo, 
tekmovanje pa prepušča mlajšim, 
ki jim rad pomaga. 
Udeležujejo se tudi dobrodelnih 
poletov, eden o teh je bil dobro-
delni polet v Apačah pri Ptuju za 
otroke z mišično distrofijo ter na 
dobrodelni prireditvi v Šalovcih.
Kot športnik je zelo aktiven v Dru-
štvu upokojencev Bodonci, Bre-
zovci, Zenkovci, je član kegljaške 
ekipe za kegljanje s kroglo na vrvici 
in še kje. Pogosto ga srečujemo na 
tekmah. Ni ga možno spregledati, 
vedno nasmejan, vsakega ogovori, 
mu nameni besedo ali dve. 

NAGRADE: Štefan Bertalanič je za 
svojo aktivno življenjsko, športno 

in družbeno aktivno pot prejel več 
priznanj: 
– priznanje Občine Puconci za 

tekmovalne dosežke v toplo-
zračnem balonarstvu in prispe-
vek k prepoznavnosti občine 
tudi daleč izven njenih meja. 

– Pridobil si je več pokalov na 
odprtih prvenstvih v Sloveniji, 
Srbiji in drugih državah. 

Če ga povprašate nekaj več o 
letenju boste ugotovili, da je to 
znanje, ki ga pridobiš s časom in 
ga obvladajo le izkušeni piloti- 
balonarji z dolgoletno tradicijo in 
veliko opravljenimi poleti. O tem 
je veliko za povedati, tako o balo-
nih, pripravi na letenje in samem 
letenju. Vmes pa je veliko znanja, 
ki je ključno pri poletih z toplo-
zračnih balonih. In tega Štefanu 
ne manjka. Da se o balonarstvu 
pogovarja ni pomemben čas ne 
kraj pogovora, to je posebna lju-
bezen.

Vsestranski Štefan je oseba, ki pu-
šča pečat v svojem okolju, naši pre-
kmurski pokrajini na veliko podro-
čjih, v njemu najljubšem področju 
balonarstvu pa je eden redkih. 
Njegovo znanje na tem področju 
je izjemno. Mladim rodovom se ni 
za bati, če jih balonarstvo zanima 
imajo odličnega učitelja. Srečanja 
z njim so vedno nekaj posebnega, 
njegova pozitivna naravnanost je 
nekaj posebnega.
Štefan in Vijola upokojensko ob-
dobje namenjata sinu, njegovi 
družini, predvsem pa vnukinji, ki 
se ji z veseljem posvečata in jima 
popestri dan s svojo pristnostjo. 
Dolgčasa najbrž ne poznata, še 
veliko je zanimivosti, katerim z 
veseljem namenita prosti čas. 
Oba sta še vedno zelo aktivna na 
vseh področjih. Štefanu in njegovi 
družini namenjam najboljše želje 
za vnaprej. 

Silva Gutman

O 15. dobrodelni akciji Zveze Kulturnih in turistič-
nih društev Občine Puconci smo že poročali. Kljub 
epidemiji je bil odziv donatorjev izredno dober. Po-
sebna zahvala gre vsem, ki so prodajali spominske 
vstopnice za koncert, ki je bil le navidezen. Nabralo 
se je nekaj manj kot 9.400 €. Denar je bil v celoti 
namenjen Janku Ficku iz Prosečke vasi za ureditev 
bivanjskih razmer – priklop na vodovodni sistem ter 
celovito obnovo kopalnice.
V celoti so bile obnovljene instalacije- elektrika, vo-
dovod in ogrevanje. Zamenjane so bile odtočne cevi 
in keramika. Vsa oprema je nova in prilagojena inva-
lidni osebi, saj je Janko na vozičku. Vse narejeno mu 
omogoča samostojno uporabo.
Veseli smo, da smo Janku olajšali življenje.
Seveda je vesel tudi Janko, saj je njegov vsakdan bi-
stveno lažji. Zahvaljuje se vsem, ki so mu to omo-
gočili. Jožef Rituper

Pomagali smo Janku Ficku
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Navdihujoč pogled na modrino 
prelepih cvetov Pečörovskoga 
lena se je lahko zgodil v zadnji 
polovici meseca junija. Letošnjo 

Tudi letos valovi plavo morje  
na Pečarovski zemlji

letino lanu smo posejali 24. aprila 
in zahvaljujoč idealni vlagi je do-
kaj hitro vzklil ter po dveh tednih 
dosegel višino med 3 do 4 cm. 

Vsako leto znova pa najtežje ča-
kamo na čas, ko lan zraste tako 
daleč, da čudovito zacveti in nas 
nagradi s svojimi čudovito modri-
mi cvetovi. Kot balzam za dušo je 
pogled na v vetru valujočimi cve-
tovi, ki nas spominjajo na valovito 
morsko gladino.
S sejanjem in pridelavo lanu v 
našem kraju skušamo vsaj delno 
ohraniti tradicijo naših prednikov, 
ki so bili zaobljubljeni lanenar-
ji – ZGREBAŠI. V preteklosti so 
v Pečarovcih skoraj pri vsaki hiši 
sejali in predelovali lan v laneno – 
ZGREBNO platno. 
Novodobni ZGREBAŠI smo tudi 
za vas drage občanke in občani 
naše občine ujeli nekaj utrinkov 
uspevajočega lanu, katere z veli-
kim veseljem delimo in vam vsem 
želimo čudovito poletje.

Danica Kardoš

Občane ob nastopu poletnih viš-

jih temperatur pozivamo k varč-

nemu ravnanju z vodo, predvsem 

pa opozarjamo na kršitve – nedo-

voljene odvzeme vode iz hidran-

tov, ki se v tem obdobju vsako 

leto močno povečajo (predvsem 

za polnjenje individualnih baze-

nov in zalivanje).

Opozarjamo, da so hidranti v jav-

nem vodovodnem omrežju na-

menjeni zagotavljanju požarne 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Kopališka ulica 2
9000 Murska Sobota

PIJMO DOBRO VODO!

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne 
varnosti, ne polnjenju bazenov in za zalivanje

za gašenje požarov in odpravlja-
nja posledic elementarnih nesreč. 
Nenadzorovan odvzem pitne 
vode iz omrežja namreč lahko 
povzroči prekinitve dobave pitne 
vode, motnost pitne vode, niha-
nje tlaka v omrežju, vodni udar, 
poškodbo hidranta in podobno. 
Neozaveščeni posameznik lahko 
z nedovoljenim odvzemom:
– ogrozi ali prekine vodooskrbo 

večjemu številu občanov na 
območju ene ali celo več občin;

varnosti, zato morajo biti vedno 
dostopni in v brezhibnem stanju.
Brez soglasja upravljavca se sme 
voda iz hidranta uporabiti zgolj 
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– poškoduje hidrant in posledič-
no onemogoči gašenje požara.

Odvzem pitne vode za polnjenje 
bazenov in zalivanje je dovoljen 
le preko internega vodovodnega 
sistema. 

Vse občane pozivamo, da more-
bitne kršitve nedovoljenega od-
vzema vode iz hidrantov prijavite 
na telefonsko številko 
086-820-1841 
ali info@vodovod-b.si,

oziroma neposredno pristojni ko-
munalni inšpekciji.

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba 
s pitno vodo nemotena in varna!

Da je gozd skupina dreves, vedo že otroci v vrtcu. 
V osnovni šoli se učijo o pomenu, v srednji pa vre-
dnotijo različne funkcije gozda. Slovenija je med 
najgozdnatejšimi državami Evrope. Kako posame-
zniki doživljamo gozd?
Pred časom sem na Pohorju, v slikovitem kraju Jos- 
pidol, ki je znan po glažutarstvu, kamnoseštvu, pri-
dobivanju in predelavi lesa ter stoletnem drevoredu 
lip (ki je bil pred tremi leti obnovljen) opazil tablo z 
naslednjo vsebino:

GOZD GOSTU
Tu sem zate, za tvoje otroke in vnuke, dajem ti  
največ, kar ti lahko kdo da!
Sem ponos tvojega kraja, neusahljiv vir zdravja in 
neskončne lepote!

Sprejemam te v goste kolikor želiš,
vračaj mi to s spoštovanjem in hvaležnostjo!
Poklanjam ti bistro vodo, energijo za življenje, 
ženem kolesa tvojih mlinov in žag, varujem te pred 
vetrom, gojim živali in rastline, ki jih občuduješ.
Z mojih livad nabiraš plodove, zajemaš zdravje  
in dobro počutje.
VRAČAJ MI MOJO DOBROTO!
Ne vozi po brezpotju in kjer ni dovoljeno!
Smeti odnesi domov! 
Ne kriči in ne uničuj moje lepote! 
Ne kuri, ogenj me ogroža! 
Naberi toliko, kolikor rabiš zase!
Ohranjaj mojo tišino in moj čarobni mir, 
obnašaj se spodobno, nikoli nisi sam!
IN VEDNO BOŠ DOBRODOŠEL!

Kaj gozd nam, kaj mi njemu?

Ob zadnjem obisku otovskih šum 
sem se počutil dobrodošel – 
množica borovnic, kakšen jurček 
in nekaj kupčkov lisičk, pa vrezan 
simbol ljubezni v drevo (ljubezen 
lahko izražamo tudi manj boleče), 
me je pozdravilo, svež zrak pa na-
polnil pljuča. Vse je dobro delo.
In potem kup odvrženih ploče-
vink in ovojev – čez trideset. Po-
padla me je jeza, bes, srd ... – ču-
stva so se pretakala.

Pustil sem vse na kupu in se čez 
nekaj dni vrnil, da s fotografskim 
zapisom ohranim dokaz človeške 

zlobe in nečimrnosti. Čakalo me 
je presenečenje: nekdo je veči-
no pločevink že vzel s seboj. Kar 
je ostalo, prikazuje spodnja foto-
grafija.
Odpadke sem vzel s seboj. Upam, 
da bodo ob naslednjih obiskih le 
gozdni sadeži, živali, svež zrak, 
vonj po smoli … Spoštujmo vsa 
živa bitja, da nam bo dobro na 
zemlji!

Jožef Rituper
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V Pečarovcih do bolj temnega 
neba in zdravega okolja

Občina Puconci se je v sodelova-
nju z Župnijo Pečarovci in Javnim 
zavodom Krajinski park Goričko 
odločila zamenjati neustrezne re-
flektorje ob cerkvi Sv. Boštjana v 
Pečarovcih. Sredstva za financira-
nje novih svetilk si je zagotovila iz 
razpisa. Tako so nove štiri svetilke 
v skladu z Uredbo o mejnih vre-
dnostih svetlobnega onesnaže-
vanja v okolju. S tem se je Župnija 
Pečarovci pridružila večini drugih 
župnij in evangeličanskih cer-
kvenih občin v Krajinskem parku 
Goričko, ki so že zamenjale sta-
re reflektorje. Nova svetila imajo 
posebne maske, ki omogočajo, 
da svetloba osvetljuje samo po-
dobo cerkve in ne seva v nebo. V 
primerjavi s starimi reflektorji so 

v novih svetilkah sijalke z jakostjo 
največ 45 W, zato porabljajo do 
10 krat manj električne energije. 
Osrednji del vasi Pečarovci bo 
odslej temnejši in bolj zdrav za 
domačine. Ali kot predava prim. 
mag. Branka Belović, dokazano 
je, da vnos umetne svetlobe v 
nočnem času med spanjem pre-
kine tvorbo hormona melatonina, 
ki deluje antioksidativno in vpliva 
na splošno počutje ter zdravje. 
Posledica pomanjkanja melato-
nina je vzrok za povečano pogo-
stost pojavljanja raka na prsih pri 
ženskah in prostati ter debelem 
črevesju pri moških. 
Pretirana umetna svetloba in sve-
tilke, ki oddajajo belo svetlobo 
(t. i. LED svetilke), pa ne vplivajo 

negativno samo na človeka, am-
pak tudi na živali. Nočni metulji 
in hrošči se zbirajo in letajo okoli 
svetilk z umetno svetlobo, do-
kler popolnoma ne omagajo ali 
pa jih oplenijo netopirji ter ptice. 
V tem času se ne prehranjujejo in 
ne razmnožujejo ter imajo zato 
lahko manj potomcev. Zmanjše-
vanje števila nočnih metuljev ozi-
roma vešč posledično negativno 
vpliva na opraševanje rastlin, kot 
so buče in sadno drevje. Osve-
tljevanje zatočišč netopirjev, kot 
so npr. cerkve, ima posledico, in 
sicer netopirji se iz njih odpravijo 
pozneje na lov in tako zamudijo 
večerni mrak, ko je naokoli največ 
žuželk.

Zato naj velja dobronameren na-
svet; izogibajmo se osvetljevanju 
pročelja hiš in okolice, ker z ume-
tno svetlobo škodimo sami sebi. 
Ugašujmo javno razsvetljavo po 
22. uri, predvsem izven naselij, 
kjer ni pešcev ali kolesarjev. 

Besedilo: Gregor Domanjko 
Javni zavod Krajinski park Goričko
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Lonček, kuhaj – lonček, pripoveduj
V vrtec Puconci je na knjižno po-
lico priromala ljudska pravljica 
Lonček, kuhaj. Posebna, zanimiva, 
neobičajna … Seveda, saj je prišla 
iz preteklih časov, stoletje nazaj. 
Takrat so živele še naše prapra-
babice in prapradedki. Ti bi nam 
znali povedati veliko več o tistih 
časih, a jih žal ni več med nami. 
Na srečo nam o tem, kako so ži-
veli nekoč, znajo pripovedovati 
tudi naše babice, saj se je vse pre-
našalo iz roda v rod. Pa tudi naša 
pravljica ni kar tako. Če ji pozor-
no prisluhnemo, izvemo veliko o 
preteklosti. Med drugim to, da so 
otroci bili pogosto lačni, revni in 
so morali pomagati staršem. Časa 
za igro so imeli zelo malo, vendar 
so se znašli. Tisto, kar šteje, pa je 
v tej pravljici dobrota. Te je naša 
junakinja imela na pretek. Znala je 
deliti, pa čeprav samo kos kruha s 
suho skorjo …
Knjigo zapremo, oči naših otrok 
se svetijo, iskrijo. Verjamemo, da 
je v njih tista iskrica, ki je prišla na-
ravnost iz pravljice! Vsi jo začutijo, 
vsak na svoj, otroški način. Od tu 
dalje pa se pogovarjamo o kaši, 

ki se je valila skozi vas in so se je 
najedli vsi do sitega. O dobroti, ki 
se z dobrim nagradi in o tem, da 
je bilo otroštvo nekoč vse prej kot 
to. O tem, da so mnogi sanjali o 
hrani, kar je danes našim otrokom 
tuje in nepredstavljivo. O hrepe-
nenju, ki je zmeraj viselo v zraku, 
danes pa ga je le za vzorec ali pa 
se je izgubilo in si ga želimo nazaj.
Čez noč so se v vrtec preseli-
li škrati iz preteklosti. Na police 
igralnic so položili čudne stvari. 
Prekmursko bi to poimenova-
li »indašnje«. Indašnjo lončeno 
posodo, iz katere je jedla vsa dru-
žina z lesenimi žlicami, mlinček 
za kavo, vrč za vodo, čeber za 
shranjevanje masti, laneni prt. Pa 
še na indašnje lončnice niso po-
zabili, saj jih je imela vsaka hiša. V 
skromne domove je cvetje prina-
šalo veselje in radost. Mini razsta-
va kuhinjskih predmetov bo v na-
ših igralnicah ostala še nekaj časa; 
medtem pa se bomo pogovarjali 
in zbirali stare recepte, morda kaj 
skuhali in spekli, morda bomo 
preteklost prenesli tudi na naše 
dvorišče in postali del nje.

SPOZNAVAMO PRETEKLOST, DA 
CENIMO SEDANJOST!

V sklopu teme smo letos v našem 
vrtcu z zamikom izvedli tudi tra-
dicionalni slovenski zajtrk, ki nas 
prav tako spominja na to, kakšno 
hrano so jedli nekoč in jo radi 
jemo še danes – zdravo in lokal-
no pridelano iz našega domačega 
okolja. 

Otroci in vzgojni timi vrtca Puconci
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Raziskovanje talnega živžava – MRAVLJE

Juhuhu, počitnice so tu!

V enoti Bodonci, v mlajši skupini, 
smo se skupaj z otroki odločili, 
da bomo raziskovali mravlje in jih 
podrobneje spoznali. 
Po uvodnem pogovoru smo si 
ogledali fotografije mravelj, knjige 
in enciklopedije. Otroci so spo-
znali njihovo zgradbo telesa, pre-
hranjevanje, bivališče, razvoj in 
njihovo delo – kako pridne in ko-
ristne so mravlje. O mravlji in nje-
nem življenju smo si ogledali tudi 
kratek film in s tem pridobili nove 
informacije. Prebrali smo zgodbe 
o mravlji in se igrali prstne igre. V 
sklopu te teme smo pri umetno-
sti na likovnem področju izdelali 

različne izdelke in risbe, na glas-
benem področju smo se pa na-
učili novo pesmico o mravlji. Ker 
veliko časa preživimo na prostem, 
smo v bližnji okolici z raziskoval-
nimi pripomočki (lupe, opazoval-
ni lončki, posodice …) opazovali 
mravljišče in mravlje. Otroci so 
vsakodnevno med bivanjem na 
prostem, tudi med igro, opazovali 
gibanje in delo mravelj na dreve-
su, na travi. Ob tem je njihova po-
zornost bila povsem usmerjena v 
mravlje. Bili so zelo previdni, da 
jih ne pohodijo in ne poškoduje-
jo. Spoznali smo, da obstaja več 

vrst mravelj v naši okolici (večje, 
manjše, črne, rdeče …).
Med spoznavanjem mravlje in 
njenega življenja, so otroci sko-
zi izkustveno učenje pridobiva-
li nova spoznanja, takšna, ki jim 
bodo ostala v spominu, saj so 
pridobljena iz lastnih opazovanj, 
primerjanj, raziskovanj in izkušenj. 
Tudi naši otroci, v mlajši skupini v 
Bodoncih, so pridni kot mravlje, 
ker zelo radi sodelujejo, so vedo-
željni in tudi pomagajo drug dru-
gemu.

Tadeja Marič in Marina Cör,  
vzgojiteljici

A pred tem smo si dneve v po-
daljšanem bivanju na POŠ Bo-
donci popestrili z izdelovanjem 
motivov, s katerimi smo počitni-
cam in poletju sporočili, da ju že 
pričakujemo.
Spretni prstki učenk in učencev 
3.d razreda so se najprej lotili iz-
delovanja satovja in čebelic. Nato 

so čebelicam pripravili še tri gre-

dice z rožicami, da so le-te lahko 

nabirale nektar. 

Da pa našim prijateljicam ne bi bil 

dolgčas, so se jim kmalu pridružili 

še metuljčki.

Z mesecem junijem smo (po šol-

skem letu polnem korona-izzi-
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vov) počasi in potiho začeli razmišljati o poletnih 
počitnicah. In seveda o morju. 
Tako učencem in učenkam ni manjkalo motivacije 
za pripravo dekoracije, ki nam je že vsem pričarala 
šumenje morja kar v šoli: morski pes in ribice so kar 
naenkrat zaplavale v oceanu polnem školjk.
S pomočjo morskega psa smo začeli odštevati dni 
do poletnih počitnic: 24, 23, 22, 21 … vse dokler ni 
bilo več dni za odšteti. Takrat smo se drug od dru-
gega poslovili in si zaželeli lepe poletne počitniške 
dni!

Andreja Pozderec, 
POŠ Bodonci

Virtualna ekskurzija v Logarsko dolino
V času pouka na daljavo, ko so bile 
ekskurzije po Sloveniji okrnjene, 
smo za šestošolce sestavili gradi-
vo, ki jim je na zabaven in razgiban 
način približalo pojave in procese 
v okolju. S pomočjo spletne učil-
nice Go Formative smo pripravili 
zabavno virtualno dogodivščino 
v Logarsko dolino. Pustolovščina 

s prijateljem Izletkotom je vklju-
čevala filmčke, uganke ter naloge 
gibanja in ustvarjanja vezane na 
obiskane kraje. 

Izpred osnovne šole so se učenci 
po virtualni poti, kjer so opazovali 
razgibano pokrajino in spoznavali 
njene značilnosti, odpravili pro-
ti Murski Soboti, mimo Maribora 
in vse do Mozirskega gaja, kjer 
so si ogledali virtualno razstavo 
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Geografski fotografski natečaj

Zveza geografov Slovenije 
in Društvo učiteljev geo-
grafije Slovenije sta v okviru 
mednarodnega geograf-
skega dogodka »Noč geo-
grafije« razpisala fotograf-
ski natečaj, na temo »Mi v 
pokrajini«. Namen nateča-
ja je bil sprožiti mladinsko 
radovednost ter pokazati, 
kako si učenci predstavljajo 
geografov pogled na po-
krajino skozi objektiv fotoa-
parata. Med prispelimi foto-
grafijami so bile izbrane tri 
najboljše. 
Naša šola je na natečaju 
sodelovala s štirimi foto-
grafijami, ki so prikazovale 
različne geografske po-
jave in procese ter odno-
se med geografskimi de-
javniki. Rebeka Sukič je s 
fotografijo, ki nosi naslov 
»Narava=najdragocenejši 

dom«, prepričala komisijo z geo-
grafsko sporočilnostjo ter zasedla 
tretje mesto. Vsi ostali sodelujoči 
učenci naše šole so prejeli prizna-
nja za sodelovanje z željo, da še kdaj 

ujamejo neponovljive trenutke v svoj 

fotografski objektiv. 

Mateja Žökš, mentorica

cvetja. Ker je bilo spomladansko 
cvetje ravno v fazi najbujnejšega 
cvetenja, je bila razstava, ki so si 
jo ogledali s pomočjo virtualnega 
sprehoda, prava paša za oči. Pot 
so nadaljevali v Ljubno ob Savi-
nji, kraj, ki je znan po smučarskih 
skokih in obdelavi lesa ter spla-
varjenju. O vasi Luče in legendi o 
nastanku imena, so si ogledali za-
nimiv predstavitveni filmček. Spo-
znali so tudi naravna spomenika 
– Igla in presihajoči studenec. Da 
pa se med potjo ne bi izgubili, so 
ves čas potovali po interaktivnem 
zemljevidu Slovenije. Končna po-
staja ekskurzije je bila Logarska 

dolina, kjer so postali pravi mladi 
raziskovalci. Po virtualni Solčavski 
panoramski cesti, s čudovitimi 
prizori narave, prekrasnimi oko-
liškimi hribi in gorami, so učen-
ci spoznavali oglarsko kočo, si 
ogledali Logarjevo lipo, Plesnikov 
brest in škotsko govedo po oko-
liških pašnikih. Sprehodili so se 
vse do slapa Rinka, ki se ponaša 
z edinstvenim orlovim gnezdom.  
Ekskurzija je vključevala različna 
predmetna področja. Med nji-
mi sta tudi likovna umetnost ter 
tehnika in tehnologija, saj so se 
učenci lahko preizkusili v ustvar-

janju slapa iz odpadnega materi-
ala. 
Čeprav se nahajamo v drugačnih 
časih, v časih, ko ne gre vse tako, 
kot smo si sprva zamislili in na-
črtovali, je bila naša »drugačna« 
ekskurzija dobro sprejeta tako s 
strani učencev, kot tudi s strani 
učiteljev, ki so se odpravili z nami 
na pot. Kljub pozitivnim izku-
šnjam pa upamo in si želimo, da 
bi v prihodnje ekskurzije vseeno 
potekale tako kot smo vajeni – v 
živo in z veliko smeha. 

Mateja Žökš in Martina Sever,  
učiteljici
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Moji možgani, moje veselje

Naravoslovni dan – čebelarstvo
Učenci 4. in 5. razreda Podružnič-
ne šole Bodonci, smo v mesecu 
juniju izvedli naravoslovni dan z 
naslovom Čebelarstvo, kjer smo 
se pobližje spoznali s čebelami in 
čebelarstvom. 
Zjutraj smo se odpravili k čebel-
njaku pri cerkvi, kjer sta nas pri-
čakala g. Simon Sever in g. Jože 
Kuhar, mentor čebelarskega 
krožka. Spoznali smo različne vr-
ste medu, čebelarsko obleko, sa-
tovje, panj in različne pripomoč-

ke, ki jih čebelarji uporabljajo pri 

delu s čebelami. Najbolj zanimivo 

nam je bilo, ko je čebelar pokazal, 

kako čebela piči in kako moramo 

potem pravilno odstraniti želo iz 

kože. V omenjenem čebelnjaku 

je kar 30 čebeljih družin. Izvedeli 

smo tudi, da se tukaj čebelari od 

leta 2007 in da ima čebelarstvo 

v Bodoncih že več kot 100-le-

tno tradicijo. Za konec smo si še 

ogledali film Od čebele do medu.

Po vrnitvi v šolo smo nadaljevali 
z ustvarjanjem. Učenci 4. razre-
da so reševali križanke, ustvarjali 
miselne vzorce in izdelovali če-
belice. Učenci 5. razreda pa so se 
seznanili s panjskimi končnicami, 
katere so tudi poslikavali. 
Naslednje jutro smo opravili tradi-
cionalni slovenski zajtrk, kjer smo 
se med drugim imeli možnost 
posladkati z domačim medom. 

Franc Kous 

Mesec marec je mesec ozavešča-
nja o možganskih poškodbah. 
Center Naprej, ki se ukvarja z ose-
bami s pridobljeno možgansko 
poškodbo in ki izvaja dolgotrajno 
psihosocialno in zdravstveno re-
habilitacijo, je razpisal nagradni 
kviz in natečaj z naslovom Moji 
možgani, moje veselje. To je že 
večletna akcija, s katero nago-
varjajo k strpnosti in razumevanju 
težav ljudi, ki so doživeli možgan-
sko poškodbo. K tej akciji so se 
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pridružili tudi učenci 5.a razreda 
Osnovne šole Puconci.
Ob vnaprej pripravljeni zgibanki 
so učenci najprej spoznali struk-
turo in delovanje možganov ter 
v osmerki in premetanki poiskali 
besede, ki so povezane z delo-
vanjem možganov. Nato so pre-
ko likovnega ustvarjanja prikaza-
li, kako si predstavljajo delovanje 
svojih možganov, kako za njih 
skrbijo in jih razveseljujejo. 
Učenci so si možgane zamislili 
kot drevo, ki raste iz zemlje. Ko-
renine predstavljajo našo osno-
vo, temelj in začetek življenja. 
Krošnja je tista, ki predstavlja levi 
in desni del možganov, ta pa je 
razdeljen na prostorčke, v katerih 
potekajo različni procesi. Del, ki 
je odgovoren za gibanje, del, ki je 
odgovoren za čutila, čustva, hra-
njenje …
Krošnja, ki predstavlja našo glavo, 
je na koncu pokrita še s čelado, 
kajti učenci se zavedajo, da je 
varnost vedno na prvem mestu. 

Kot bodoči kolesarji, ki v petem 
razredu opravljajo kolesarski izpit, 
vedo, da je čelada tista, ki nas za-
ščiti pred poškodbami glave.
Pri likovnem ustvarjanju so učen-
ci z mojim vodenjem ter usmer-
janjem uporabili različne tehnike 
ustvarjanja: risanje, slikanje, pra-
skanke, frotaža in kolaž. Pri delu 
so bili zelo motivirani, izražali so 
svojo likovno domišljijo in na list 

papirja »dali tudi sebe«, kajti v li-
kovnem izdelku so prikazali sebe 
in svoje veselje. 
Ob koncu natečaja so usvojili 
prvo mesto za skupinski izdelek 
ter dobili tudi praktične nagrade. 
Učenci so bili tega zelo veseli in 
ponosni na to, kar so ustvarili. 

Nataša Kuhar, 
razredničarka in mentorica

Gurmanska podeželska 
doživetja zlata na državnem 
festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava
Turistična zveza Slovenije in Za-
vod RS za šolstvo sta v sode-
lovanju z regijskimi turističnimi 
zvezami in pod pokroviteljstvom 
Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo razpisala 35. držav-
ni festival Turizmu pomaga lastna 
glava. Z razpisano temo »Moj kraj, 
moj chef« so tako osnovnošolsko 

mladino vključili v vseslovenski 
projekt Slovenija – Evropska ga-
stronomska regija 2021.
Turistični podmladek osnovne 
šole je že od septembra intenziv-
no odkrival gastronomsko, kul-
turno in naravno dediščino naše 
občine ter zapisal raziskovalno 
nalogo z naslovom Gurmanska 
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podeželska doživetja. Priprava 
letošnje turistične naloge nam je 
predstavljala velik izziv, saj smo jo 
zaradi epidemije opravljali v večji 
meri doma in naša druženja pre-
nesli na video klice. 
Po zbranih podatkih smo se lo-
tili ustvarjanja novega turistične-
ga proizvoda, katerega namen 
je bil doživljanje podeželja skozi 
vsa čutila. Ta se najbolj odražajo 
glede na letni čas obiska obisko-
valcev, ki si svoje specialitete na 
krožnikih oblikujejo po svojem 
okusu. Obiskovalci lahko soobli-
kujejo turistični proizvod po la-
stnih željah in potrebah ter nam 
omogočajo nadgradnjo že obli-
kovanega programa. V program 
smo vključili tudi lokalna društva 
ter posameznike, ki turistični pro-

izvod podkrepijo z lastno ponud-
bo.
K sodelovanju smo povabili av-
torico bloga 220 stopinj poševno 
gospo Urško Fartelj, ki nam je iz-
dala kar nekaj zanimivih napotkov 
za pripravo jedi ter nam pripravila 
kulinarični spominek, ki zaokro-
ži celotno turistično ponudbo 
in poveže rdečo nit turistične-
ga proizvoda – jabolko – v nov 
kulinarični spominek Posolanka 
v kozarcu. Sodobno oblikovana 
jed zaokroži celotno izkustve-
no doživetje ter obudi spomine, 
doživete na potovanju po občini 
Puconci.
Predstavili smo tudi nekaj predlo-
gov, s katerimi bi obstoječo turi-
stično ponudbo nadgradili in pri 
tem poudarili doživljanje in oku-

šanje podeželja skozi vsa čutila 
obiskovalcev. V zadnjem delu tu-
ristične raziskovalne naloge smo 
opisali in pripravili načine trženja 
in promoviranja. Oblikovali smo 
finančni načrt ter različne simbole 
turističnega proizvoda, s katerim 
želimo poudariti prepoznavnost 
podeželske kulinarične izkušnje.
Zaradi epidemije se je tokratna tu-
ristična tržnica s kulinaričnimi do-
godivščinami odvijala preko sple-
ta. Stojnico smo prenesli v šolski 
sadovnjak ter gledalcem tako 
prikazali čudovito šolsko okolico, 
učenke turističnega podmladka 
pa so z zabavno in zanimivo igro 
predstavile gurmanski turistični 
proizvod. Utrip na spletni tržni-
ci in nalogo si lahko ogledate na 
šolski spletni strani.
Turistični podmladek OŠ Pucon-
ci se je s turistično raziskovalno 
nalogo ter nastopom uvrstil med 
najboljše slovenske šole ter prejel 
zlato priznanje.
Za uspeh se zahvaljujemo vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k temu 
lepemu dosežku in uspešni pred-
stavitvi naše šole. Zahvala je na-
menjena tudi domačim ter šolski 
kuhinji za pripravo sladic, učen-
kam pa za slastno pripravo Poso-
lanke v kozarcu.

Mateja Žökš, Monika Vidmar in  
Janja Adamič Vratarič, mentorice

Sodelovanje v kvizu na 
daljavo Naša mala knjižnica
V tem šolskem letu so se učen-
ci 3. razredov vključili v evropski 
bralni projekt Naša mala knjižni-

ca. Skozi šolsko leto, ki je bilo zelo 
drugačno od prejšnjih, so učenci 
sami brali knjige iz Ustvarjalnika 2, 

zahtevnejše pa smo prebrali sku-
paj. Knjige so si v šoli med seboj 
izmenjevali, ko pa je pouk potekal 
na daljavo, so jih brali preko raču-
nalnika. Projekt vzpodbuja bralno 
kulturo, preko ustvarjalnikov pa 
poveča motiviranost za branje. 
Spoznali so države, iz katerih so 
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avtorji in ilustratorji knjig. 
Ob koncu projekta smo se 
odločili, da se preizkusimo 
v kvizu. Kviz je potekal na 
daljavo, z nami se je pome-
rila ena od slovenskih šol, ki 
je bila vključena v projekt. 
Učenci 3.b z vzdevkom 
Puconski sončki so izkazali 
veliko znanja o prebranih 
knjigah in tako zmagali. Ve-
selje je bilo nepopisno. Za 
dosežek je sledilo darilo, ki 
so ga z veseljem pričakali.

Alenka Benko,  
mentorica

Zdrava šola malo drugače
Leto 2020/2021 je bilo prav posebno leto, saj je pouk 
večinoma časa potekal na daljavo, a smo kljub vse-
mu izpeljali ure Zdrave šole. Tokrat sicer malo dru-
gače, večinoma na daljavo. Učitelji smo se udeleže-
vali raznih izobraževanj in skupaj z učenci ter starši 
smo bili prisotni na raznih natečajih, dejavnostih, ki 
so bile ponujene s strani slovenske mreže Zdravih 
šol, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministr-
stva za zdravje in s strani naše osnovne šole. Rdeča 
nit letošnjega šolskega leta je bila »Čas za zdravje 
je čas za nas!« in tega časa je bilo kar precej. Več 
ali manj smo ga preživeli s svojimi domačimi – bli-
žnjimi, saj se v času COVID-19 nismo smeli fizično 
družiti. Zaradi tega je odpadlo kar nekaj dejavnosti, 
ki smo jih leta poprej organizirali na naši šoli in je 
bil odziv s strani učencev, staršev, babic, dedkov in 
širše okolice dober. Čeravno na daljavo, pa so nas 
povezovale naslednje dejavnosti: zimske gibanice, 
GIBalčkov športni adventni koledar, dnevi dejavnosti 
in aktivnosti iz programa pouka, pri čemer so učenci 
v domačem okolju pekli, plesali, prepevali, se učili o 
zdravju, izdelovali zdrave krožnike, se posvetili negi 
in zdravju zob, razmišljali o škodljivosti kajenja, ko-
lesarili, tekli, se podali na pohode, bili športno aktiv-
ni in se posvetili mnogim drugim aktivnostim, ki so 
povezane z Zdravo šolo. Ob vrnitvi v šolo pa smo na 

šolskem vrtu v »mehurčku« učencev obeležili dan 
Zemlje in poskrbeli, da bo na šolskem vrtu vir C-vi-
tamina v slastnih rdečih jagodah. 

Helena Škerget Rakar, vodja tima Zdrave šole
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Metulji v trideželnem parku
V javnem zavodu Krajinski park Goričko in v sodelo-
vanju z NP Raab in NP Orseg, so tudi letos razpisali 7. 
mednarodni natečaj v ustvarjanju. Tema letošnjega 
natečaja se je navezovala na žuželke, ki nas s svo-
jo prisotnostjo razveseljujejo že od prvih pomladnih 
dni, to so METULJI. Goričko je zaradi svoje obmejne 
in nekoliko odročne lege ohranilo čudovito krajin-
sko in biotsko pestrost, katere del so tudi metulji. Kot 
izhodišče za ustvarjanje so nam ponudili štiri me-
tulje, ki živijo na področju trideželnega parka; to so 
Lastovičar, Dnevni pavlinček, Repin belin in Močvir-
ski cekinček. Še posebej smo se razveselili izbrane 
tehnike, saj tako imenovani LAND ART ali krajinska 
umetnost ustvarjalce vabi v naravo, kjer umetniške 
stvaritve nastajajo izključno iz naravnih materialov in 
v okolju iz katerega izvirajo; ustvarja se torej iz ka-
mna, debel, vej, listja, cvetov, vode … 
Tričlanska žirija iz treh držav je ocenila 83 del. Med 
prispelim deli so izbrali tri najboljša v dveh kategori-
jah v KP Goričko (1.–3. razred in 4.–6. razred). 

S ponosom oznanjamo, da je naša šola prejela pet 
priznanj. 

V kategoriji od 1. do 3. razreda, so nagrade osvojili: 
1. MESTO: JAKOB TOTH
 mentorica: Deborah Davidovski
2. MESTO: NADIA GAŠPAR
 mentorica: Katja Ajlec
3. MESTO: ZARJA SUŠNIK NEMEC
 mentorica: Deborah Davidovski
3. MESTO: KATJA ŠANTAVEC
 mentorica: Katja Ajlec

in v kategoriji od 4.–6. razreda je nagrado osvojil

2. MESTO: TIJAN ROGAČ
 mentorica: Monika Vidmar

Vsem učencem čestitamo za opravljen izziv in odlič-
na likovna dela.

Deborah Davidovski
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Projekt OBJEM na Oš Puconci
Že od šolskega leta 2018/2019 je 
naša šola vključena v projekt OB-
JEM (Ozaveščanje Branje Jezik 
Evalvacija Modeli), ki ga vodi in 
koordinira ZRSŠ in bo trajal do 30. 
6. 2022. Kot razvojna šola že četr-
to šolsko leto razvijamo in preiz-
kušamo različne učne metode in 
oblike poučevanja s ciljem dvigniti 
raven bralne pismenosti učen-
cev. Člani projektnega tima smo 
se udeleževali videokonferenčnih 
usposabljanj in drugih srečanj. Ker 
je tudi pouk dalj časa potekal na 
daljavo, smo iskali različne meto-
de za delo preko video konferenc, 
iskali in uporabljali smo različne 
aplikacije in programe, s katerimi 
smo učence motivirali za delo. 
Tako so nastali različni kvizi, virtu-
alni izleti, stripi ipd.
V tem šolskem letu so se v okviru 
projekta oblikovale mreže razvoj-
nih in implementacijskih šol, in si-
cer smo bile šole območne enote 
Murska Sobota v mreži s šolami 
območne enote Nova Gorica. Iz-
vedena so bila tri srečanja v mreži, 
na katerih smo izmenjavali prime-
re dobre prakse s predstavitvami 

mikrodejavnosti. Udeleženci so 
v predstavitvah prepoznali veliko 
različnih in zanimivih metod dela v 
izrednih razmerah – bodisi v času 
šole na daljavo bodisi kot pouk z 
upoštevanjem navodil NIJZ. Pred-
stavljene dejavnosti so zelo do-
bro spodbujale bralno pismenost, 
razvijale so predvsem gradnike 
motivacija za branje, razumevanje 
besedil in besedišče ter tudi odziv 
na besedilo in tvorjenje besedila. 
Vsaki predstavitvi so sledile povra-
tne informacije, ki so se zapisovale 
v spletno učilnico projekta OBJEM. 
Glede na zapisane odzive in re-
fleksije lahko trdimo, da so bila ta 

srečanja kakovostna in učinkovita 
ter sprejeta kot zelo dober način za 
izmenjavo idej in dobrih primerov, 
saj lahko posamezne dejavnosti 
uporabimo pri različnih predmetih.
Cilji in dejavnosti projekta OBJEM 
se povezujejo s cilji drugih pro-
jektov, tako smo izvedli še projekt 
Nacionalni mesec skupnega bra-
nja, kar smo povezali v kulturnem 
dnevu 6. 10. 2020, ko smo na sku-
pno branje povabili pravljičarko 
Vesno Radovanovič ter pesnika in 
pisatelja Ferija Lainščka. Oba sta – 
vsak na svoj način – učencem vlila 
motivacijo za branje in tudi pou-
stvarjanje pravljic oz. pesmi.
Vsi ugotavljamo, da je skrbno na-
črtovanje pouka z razvijanjem 
gradnikov in elementov formativ-
nega spremljanja ter preizkušanje 
inovativnih učnih metod ključnega 
pomena na poti do našega cilja, to 
je do izboljšanja bralnega razume-
vanja učencev. Zaključimo lahko, 
da smo s potekom projekta zelo 
zadovoljni, da ob skrbi za zvišanje 
ravni bralnega razumevanja učen-
cev skrbimo tudi za strokovno 
rast učiteljev, saj nam projekt daje 
nova znanja, ideje in smernice za 
delo pri pouku. 

Mihaela Copot, vodja ŠPT
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Spodbujamo prijateljstvo
Učenci 1. a razreda smo v izte-
kajočem šolskem letu sodelo-
vali tudi v ustvarjalnem projektu 
Spodbujamo prijateljstvo, ki ga je 
razpisalo Sobivanje – društvo za 
trajnostni razvoj.
Z učenci smo razmišljali na temo 
prijateljstva in tudi prebirali knji-
ge s to vsebino. Ravno delo Kaj je 
najlepše, avtorice Janje Slapnik, 
nas je nagovorilo, da so za prija-
teljstvo najpomembnejše prija-
zne besede, topli objemi, sladki 
poljubčki in čas, preživet z naj-
bližjimi. Učenci so predlagali, da v 
balončke narišejo, kaj so s prijate-
lji pripravljeni deliti oziroma se z 
njimi igrati … Čeprav vsak zase, pa 
vendarle je na koncu nastal sku-
pni izdelek. 
Žal se razmere niso izboljšale, da 
bi lahko v okviru projekta, katere-
ga glavni partner je BTC, izpeljalo 
zaključne dogodke in postavilo 
razstave otroških del.

Nas pa je društvo razveselilo s 
sporočilom, da so naš izdelek 
nagradili in nas nagrada čaka v 
BTC-ju v Murski Soboti. Prejeli 

smo žogo in loparje za vsakega, 
s katerimi se zabavamo in urimo v 
spretnostih. Navsezadnje pa tudi 
opominjajo, da smo med sabo 
prijatelji in se lahko drug z drugim 
igramo.

Katja Ajlec, razredničarka 

Zaključna slovesnost devetošolcev  
Osnovne šole Puconci Valeta – 15. 6. 2021
»Skupaj smo zoreli in zgradili tr-
den most prijateljstva, ki ga ne 
more porušiti prav nihče …«

Pa je šla – zlata generacija de-
vetošolcev 2012–2021. S težkim 
srcem, tako učencev kakor tudi 
učiteljev, je nastala praznina, ki 
so jo za seboj pustili nadobudni 
učenci, ki so svojo devetletno 
osnovnošolsko zgodbo zapisali 
v knjigo spominov Osnovne šole 
Puconci.

Devetošolci so se 15. 6. 2021 na 
zaključni slovesnosti – valeti, 
ki se je odvijala v Zeleni dvora-
ni OŠ Puconci, s čudovitim pro-
gramom, še zadnjič, na poseben 
način, zahvalili učiteljskemu zbo-
ru, staršem, ravnatelju in županu. 
Ozirajoč se po spominih, stkane 
v mladostne zgodbe šolskih dni, 
so izrazili neizmerno hvaležnost 
trenutkom, ki so jim bili kljub ne-
mirnemu času in tisočerim vpra-
šanjem podarjeni, da so jih ob 

slovesnem zaključku lahko deliti z 

vsemi zbranimi. Zazdelo se je, da 

so se vsaj za hip osvobodili vihar-

jev, ki so neizprosno drveli mimo 

njih in jim skušali ukrasti upe ter 

sanje. A kot je povedala ena iz-

med mladih voditeljic programa, 

so se v situaciji, v kateri se je ne-

pričakovano znašel ves svet, tudi 

sami morali na svoj način boriti, 

in ob tem citirala misli ameriške-

ga filozofa Georga Herberta, da 
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»zaradi viharjev poženejo hrasti 
globlje korenine«.
S predstavitvenim filmom obeh 
razredov, čudovitimi mislimi o ži-
vljenju in prijateljstvu ter raznimi 
glasbenimi nastopi, je učencem 
uspelo dokazati, kako trden je ta 
njihov most prijateljstva, ki so ga 
skozi številne vzpone in padce 
uspešno zgradili do konca. 
Z govorom učiteljem, staršem, 
ravnatelju, županu in ostalim za-
poslenim na šoli so se za hip do-
taknili src vseh zbranih in marsika-
tero oko je ob tem potočilo solzo.
S čustvenim nagovorom sta se 
svojim devetošolcem še zadnjič 
poklonili tudi obe razredničarki, 
Alenka Karlo (9. A) in Larisa We-
iss – Grein Konkolič (9. B), in jih 
poučili, da naj ob vstopu v novo 
življenjsko obdobje ne neha-
jo slediti svojim sanjam, četudi 
bodo velikokrat morali skozi šte-
vilne viharje. Vsak življenjski vihar 
se namreč nekoč poleže in ko se 
že zdi, da si poražen in da naprej 
več ni poti, se ti odpre še lepša, 
svetlejša prihodnost. Že ameri-
ški teolog Henry Alford Porter je 

nekoč zapisal: »Ta svet res ni v 
celoti zlat, a na njem je nešteto 
zlatih žarkov, ki čakajo na odkri-
tje …« 
Ob koncu programa so učenci 
še zadnjič nagovorili vse zbra-
ne in povedali, da so ob končani 
osnovnošolski zgodbi hvaležni za 
vse prelepe trenutke, ki jih niko-
li ne bodo pozabili. Skozi viharje 
so se naučili, kako se vzpenja po 
najvišjih, na videz nedosegljivih 
vrhovih.
Metafore, ki so jih doživljali v svo-
jem čudovitem osnovnošolskem 

odraščanju, so bile in zagotovo 
še bodo, prijeten delček njihove-
ga zavedanja, da v življenju soncu 
pač včasih sledijo sence, včasih 
pa dež ob poplesavanju sončnih 
žarkov riše mavrico na mogočno 
brezmejno nebo.
In to nebo je v višave prejelo zla-
te balone, ki so jih učenci v znak 
svobode in nadaljnjega popoto-
vanja simbolično spustili soncu 
naproti.

Larisa Weiss – Grein  
Konkolič in Alenka Karl
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Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologija 
obdelav
Tekmovanje v konstruktorstvu in 
tehnologijah obdelav za osnov-
nošolce je tekmovanje, kjer se 
učenci preizkusijo v različnih ka-
tegorijah. 
Kategorije iz konstruktorstva za-
vzemajo konstruiranje z Lego, 
Fischer in elektronsko zbirko 
gradnikov. Tehniško načrtovanje 
s programom Cici CAD, Qucad, 
modeliranje 3D modelov s pro-
gramom Google SketcUp.
Kategorije iz tehnologij obdelav 
so razdeljena na izdelavo izdelka 
iz papirja, umetnih snovi, kovin 
ter projektno delo. Učenci lah-
ko tekmujejo še v kategoriji »Iz 
učenčeve domače delavnice« in 
»Razstava izdelkov šol«.
Tekmovanje poteka na regijski in 
državni ravni.
Regijsko izbirno tekmovanje je 
potekalo 28. 5. 2021, na OŠ III 
Murska Sobota. Našo šolo sta za-
stopala učenca Luša Berendijaš in 
Tijan Rogač v kategoriji tehnologij 

obdelav T1 – izdelava izdelka iz 
papirja. Tijan je dosegel 1. mesto 
in se tako uvrstil na državno tek-
movanje.

Državno tekmovanje je potekalo 
5. 6. 2021, na Fakulteti za naravo-
slovje in matematiko v Mariboru.
Tijan je s svojim znanjem, spret- 
nostjo in inovativnostjo premagal 
vso konkurenco in osvojil ZLATO 
PRIZNANJE.
Slovesna razglasitev rezultatov je 
potekala na prireditvi Zotkini ta-
lenti 2021, ki je potekala 12. junija 
v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Prireditev je bila namenjena naj-
boljšim na državnih tekmovanjih 
iz znanja, ki so jih v šolskem letu 
2020/2021 organizirali v Zve-
zi za tehnično kulturo Slovenije 
(ZOTKS), njihovim mentorjem in 
staršem.
Obema tekmovalcema iskreno 
čestitamo za ustvarjalnost, inova-
tivnost, natančnost ter za pogla-
bljanje svojega znanja iz področja 
tehnike.

Alenka Cör, mentorica
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Vreme po Goričko
V petek, 11. junija 2021, je na gradu Grad potekala 
otvoritev razstave in podelitev nagrad 13. Fotograf-
skega natečaja Krajinskega parka Goričko, ki ga je 
razpisal Javni zavod Krajinski park Goričko.
Tema letošnjega natečaja je bila VREME PO GORIČ-
KO. S svojimi fotografijami so na natečaju sodelovali 
tudi učenci naše šole: Rebeka Sukič, Ema Gumilar, 
Kim Kolar, Nina Rakar in Aljaž Vrečič.

KIM KOLAR je s fotografijo »Delitev oblaka« osvojila 
2. mesto.

ALJAŽ VREČIČ pa je s fotografijo »Pred nevihto« 
osvojil 4. mesto.

Ostali učenci so za svoje fotografije prejeli priznanja 
za sodelovanje.
Vse fotografije so razstavljene v grajski galeriji v pr-
vem nadstropju palacija gradu, zato vljudno vabljeni, 
da si jih ogledate.

Monika Vidmar

»Goreče sporočilo« – aktivnost na področju 
spodbujanja nekajenja med mladimi

»Goreče sporočilo » je zdravstve-
novzgojna aktivnost, ki je pote-
kala 4 mesece – začela se je ob 
dnevu brez cigarete 31. januarja  
in zaključila  31. maja, na dan, ko 
obeležujemo Svetovni dan brez 
tobaka. 
Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je OE Murska Sobota z omenjeno 
aktivnostjo spodbuja posamezni-
ke, da kadilce, ki jih osebno po-
znajo, motivirajo k spremembi 
stališča do kajenja. 
Namen aktivnosti je bil, da sode-
lujoči v aktivnosti  kadilcu name-
nijo svojo prijazno misel in skrb 
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zanj, ki so ga izrazili z »Gorečim 
sporočilom«. 
Otroci so tako nagovorili svoje 
starše, sorojence, sorodnike, so-
sede, najstniki svoje vrstnike. 
V aktivnosti spodbujanja neka-
jenja je sodelovalo 89 učencev 
in 14 mentorjev iz 12 pomurskih 
osnovnih in srednjih šol.
Med prejetimi izdelki so izbrali 
TOP 10 najbolj zanimivih, izvirnih 
in duhovitih sporočil.

Ob pogledu na rezultate smo se 
zelo razveselili, saj je kar 5 izdel-
kov naših učencev zasedalo me-
sta na lestvici top 10. 

3. mesto: Juta Grof, 6.c
4. mesto: Neli Štaleker, 8.b
6. mesto: Alen Stojiljković, 8.a
8. mesto: Polona Norčič, 6.c
9. mesto: Saška Spirić, 8.b 

Nagrajenci so prejeli praktično 
nagrado Zavarovalnice Vzajemna, 

knjižno nagrado NIJZ-ja in vsto-
pnico za doživljajski park Vulka-
nija.
Ožji izbor izbranih izdelkov je bil 
na ogled do 4. junija 2021 v iz-
ložbenem oknu Galerije Murska 
Sobota. 

Vsem sodelujočim učencem is-
kreno čestitamo.

Monika Vidmar

Rišem/pišem za prijatelja!
Kreativno-dobrodelni natečaj, ki 
je letos že četrti zapored, je mla-
de spodbudil, da so ustvarjali na 
likovnem in literarnem področju. 
Zaradi zaprtja šol smo mislili, da 
iz tega ne bo nič, vendar se je na 
koncu izkazalo, kako pomembna 
je umetnost v težkih časih. 
Na natečaj je prispelo več kot 3500 
risbic in pesmi. Učenci OŠ Pucon-
ci so sodelovali na obeh podro-
čjih. Štiri učenke devetega razreda 
so pisale na temo DRUŽINA pod 
mentorstvom učiteljice Janje Ada-
nič Vratarič, risbice 39 učencev pa 
so vsebovale motiv MOJE NAJ-
LJUBŠE SADJE IN/ALI ZELENJAVE 
pod mentorstvom Deborah Davi-
dovski in Monike Vidmar.

Iz vsake triade so izbrali pet fina-
listov, ki so se s pomočjo glasov 
na FB strani potegovali za zmago. 
Med njimi je bila tudi risbica naše 
učenke Jute Grof iz 6. c razreda, 
vendar se ji je zmaga izmuznila 
in je zasedla drugo mesto z 272 
glasovi. 
Lahko pa čestitamo učenki Megi 
Car iz 9. a razreda, ki je s svojim 
literarnim prispevkom osvojila 
nagrado: 

»Družina niso samo ljudje z istim 
DNA ali s podobnim obrazom.
Družina so tisti ljudje, ki te imajo 
radi, te podpirajo in ti vedno sto-
jijo ob strani.«

Megi Car

Čestitke tudi vsem sodelujočim 
učencem.

Monika Vidmar

Lepo je delati dobro
Ste se kdaj vprašali, kaj moramo storiti in predvsem na kakšen način 
in s kakšnim namenom, da lahko resnično rečemo, da smo naredili 
dobro delo?
Dobrodelnost sama po sebi velja za plemenito gesto, vsekakor pa lah-
ko naletimo tudi na njene pasti. Ali delamo dobro delo zaradi svoje 
notranje naravnanosti ali pa zaradi koristoljubja?

Delati dobra dela pomeni, da si 
želimo, da nas bo to dejanje obo-
gatilo in ne, da bi drugi videli kako 
dobri in pošteni ljudje smo, niti 
zaradi tega ne, da bi nas drugi po-
hvalili. Zato opravljajte dobra dela 
zaradi dobrih del samih, s soču-
tnim srcem do tistih ljudi, ki našo 
pomoč potrebujejo in jo spreje-
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majo. Naj dobrodelnost postane 
način življenja, kot poslanstvo, ki 
ga opravljamo za svoje zadovolj-
stvo in osebno srečo, za svojo 
dušo. 
Dobrodelen je lahko le človek, ki 
je iskren, srčen in ki v danih si-
tuacijah vidi le pozitivne stvari. V 
zameno za to ne pričakuje nič, 
saj se dobrota povrne takrat, ko 
najmanj pričakuješ. In ko se zbe-
re množica istomislečih in opravi 
dobro delo, je to nekaj neprecen-
ljivega. 
Že drugo leto zapored so učenci 
7. a razreda in vsi zaposleni na OŠ 
Puconci pomagali otrokom, ki si 
počitnic na morju niso mogli pri-
voščiti. Sodelovali smo v dobro-
delni akciji z Deželakom junakom. 
V škatlico, ki so jo učenci izdelali 
sami, smo primaknili kak evro ali 
dva. Predaja škatlice z dobrodel-
nimi prispevki se je zgodila v če-
trtek, 3. 6. 2021 v Murski Soboti.
Preberite si zapise otrok, kaj so 
doživljali ob srečanju in kaj za njih 
pomeni opraviti dobro delo.
Lana Maučec:
V Sloveniji živi veliko družin, ki so 
v stiski. Tega, kar oni doživljajo si 

mi niti ne moremo predstavljati. 
Da ne govorimo o nasilju v druži-
ni. Zato smo se v razredu odločili, 
da jim bomo pomagali. Sodelovali 
smo pri akciji Deželak je junak, ki 
jo organizira ekipa Radia 1. Miha 
Deželak jutranji voditelj iz Radia 1, 
10 dni je kolesaril po celi Slove-
niji in zbiral denar za otroke, ki si 
morja ne morejo privoščiti. 
V ta namen smo najprej izdela-
li škatlo, v katero smo prispevali 
svoj dobordelni prispevek. Akciji 

so se priključili tudi učitelji in vsi 
delavci naše šole. Ta denar smo 
Deželaku želeli predati osebno, 
zato smo prosili našo učiteljico 
Moniko Vidmar, če bi se lahko 
udeležili srečanja z njim v četrtek, 
3. 6. 2021, v Murski Soboti. Ker 
gre pri tem za dober namen nam 
je seveda dovolila, da smo manj-
kali pri pouku. Za sprejem smo si 
naredili plakate, rekvizite ... V pri-
čakovanju smo prispeli v Mursko 
Soboto, kjer smo nekaj časa ča-
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kali Deželaka in ga tudi dočakali. 
Najprej se nam je zahvalil za lep 
sprejem. Nato pa smo mu predali 
našo škatlico, v kateri je bilo veli-
ko denarja, nekaj čez 400 evrov. 
Deželak je bil zelo vesel. Za drugo 
leto smo se pa zmenili, da bi pri-
šel v Puconce. Tako da bo takrat 
dobil še večji sprejem. Nase in na 
vse ostale smo lahko zelo pono-
sni in vsem, ki so prispevali en ve-
lik HVALA.
Spomin na ta dogodek nam bo 
ostal še dolgo v lepem spominu, 
saj vemo, da smo naredili nekaj 
dobrega za otroke in tudi naše vr-
stnike, ki bodo zdaj lahko odšli na 
morje in 10 dni breskrbno uživali.

Natan Šavel:
Miha je zelo prijazen in zelo zaba-
ven moški. Vsi, ki smo kaj prispe-
vali in vrgli kak kovanec ali pa celo 
bankovec v škatlico, se počutimo 

zelo dobro, saj tako smo poma-
gali otrokom do lepšega poletja.

Lena Nemec:
Meni je bilo zelo lepo in všeč, saj 
smo spoznali Deželaka. Pred-
vsem pa se počutim zelo koristno 
in dobro, saj smo namenili denar 
otrokom, da bodo to leto lahko šli 
na morje in tam uživali.

Naja Janko:
Meni se je zdelo zelo fajn, saj smo 
tako pomagali veliko družinam v 
stiski.

Nea Maučec:
Na srečanju je bilo lepo, pred-
vsem zato, ker smo z zbranim 
denarjem pomagali drugim otro-
kom, da bodo odšli na počitnice 
na morje, ki si jih drugače ne mo-
rejo privoščiti.

Inja Kuzma
Meni je bilo zelo lepo, ker smo 
pomagali veliko otrokom, da 
bodo lahko poleti šli na morje.

Zoja Benko:
Zelo sem vesela, da sem tudi jaz 
lahko bila del dobrodelne akcije 
in snidenja z Deželakom v Mur-
ski Soboti, saj si vsi otroci, ki si 
ne morejo privoščiti odhoda na 
počitnice zaslužijo poletni poči-
tek. Ni dvoma, da je Deželak že 
mnogo otrokom polepšal življe-
nje s svojim dejanjem. Super je 
bilo videti njega in ekipo in vesela 
sem, da se bomo ponovno videli 
naslednje leto v Puconcih!

Ne pozabite – dobro se vrača z 
dobrim ...
Morda res ne takoj, vendar nekoč 
se ...

Monika Vidmar

Novi Erasmus+  
projekt namenjen izobraževanju odraslih
Novi Erasmus+ projekt »Culture 
knowledge and language com-
petences as a means to develop 
the 21st century skills« [Znanje 
o kulturni dediščini in jezikovne 
kompetence kot sredstvo pri raz-
vijanju spretnosti za 21. stoletje] je 
dvoletni projekt, ki bi se moral za-
ključiti avgusta 2020. Zaradi pan-
demije se je podaljšal za eno leto, 
da bi lahko zaključili vse predvi-
dene aktivnosti.
Projektni partnerji iz Češke, Hr-
vaške, Latvije, Poljske, Romunije 
in Slovenije smo oblikovali ino-
vativno gradivo za učenje – OER Prva stran platforme za učenje, preko katere se vstopa do gradiva
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(prosto dostopni izobraževal-
ni viri), pri čemer smo uporabili 
CLIL– metodologijo (jezikovno 
integrirano učenje) in oblikovali 
celovite module za kombinirano 
učenje, vključno z gradivom za 
spletno učenje in gradivom za 
skupinsko delo/delo v dvojicah v 
klepetalnicah ter F2F – (face-to-
-face) srečanja,  da bi udeleženci 
razvili ključne spretnosti na kom-
pleksen način. Gradivo temelji 
na kulturni dediščini naših dežel 
in je pripravljeno v 10 evropskih 
jezikih: angleščina, hrvaščina, la-
tvijščina, slovenščina, češčina, 
poljščina, romunščina, madžar-
ščina, nemščina in francoščina. 
Gradivo spodbuja razvoj kultur-
nega znanja in ozaveščanja, jezi-
kovne spretnosti in spretnosti za 
udeležence v izobraževanju od-
raslih, pomembne za 21. stoletje 
in je namenjeno udeležencem v 
izobraževanju odraslih, vključno s 
tistimi, ki imajo določene težave 
(geografske, družbene, ekonom-
ske, kulturne, izobraževalne). 

Posvečali smo se udeležencem 
v izobraževanju odraslih v na-
ših izobraževalnih ustanovah, na 
podeželju, vključno s tistimi, ki 
so bolj oddaljeni, da bi vključili 
udeležence z geografskimi, eko-
nomskimi in kulturnimi ovirami za 
učenje, torej smo spodbujali nji-
hovo družbeno vključenost; ude-
ležence v izobraževanju odraslih 
v formalnem in neformalnem iz-
obraževanju, prav tako na osnovi 
vseživljenjskega učenja, in tiste, ki 
nimajo spretnostih in kompetenc.
Celoten namen projekta je bil raz-
vijati spretnosti udeležencev v iz-
obraževanju odraslih, pomembne 
za 21. stoletje (komunikacija, je-
zikovne spretnosti, medkulturne 
spretnosti, sodelovanje, inovativ-
nost, iniciativa, IKT spretnosti itd.), 
in spodbujati znanje udeležencev 
o bogati evropski kulturni dedišči-
ni in njenih vrednotah z uporabo 
inovativnih gradiv in pristopov k 
učenju in tako posledično izbolj-
šati raven izobraževanja ljudi in 
jim približati kulturno dediščino, 
zgodovino in skupne vrednote 

Evrope. S tem izboljšamo njihov 
celoten razvoj in zaposljivost.
Transnacionalna implementacija 
projekta prispeva k povečanemu 
poznavanju kulturne dediščine 
šestih evropskih držav (Hrvaška, 
Latvija, Slovenija, Romunija, Če-
ška in Poljska), ki predstavljajo 
različne geografske regije Evrope, 
iz prve roke.
V okviru projekta smo pripra-
vili naslednje tri rezultate: tečaj 
evropske kulturne dediščine, ve-
čjezikovni kombinirani tečaj za 
udeležence v izobraževanju od-
raslih, ki temelji na kulturi in še 
tretji, razvijanje spretnosti za 21. 
stoletje za udeležence v progra-
mih izobraževanja odraslih.
Tečaj bo septembra letos v celoti 
dostopen na povezavi: http://e-
-culture.eu/. Če želite, pa lahko 
že sedaj raziskujete module in 
gradivo, le nalog še ne morete 
reševati. 

Erna Vöröš,
koordinatorica projekta

Ekonomska šola Murska Sobota, 
Višja strokovna šola

Moduli vseh projektnih partnerjev
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Vabilo k vpisu v Zasebno glasbeno šolo 
Zavod Virtuoz v Bodoncih

Šolsko leto 2020/2021 smo v 
ZGŠ Zavod Virtuoz v četrtek, 17. 
6. 2021, zaključili z zaključnim 
koncertom, pred prelepim evan-
geličanskim domom v Bodoncih. 
Učenci kitare, klavirja in harmo-
nike so se predstavili s skladbami 
svojim sorodnikom in prijateljem 
ter pokazali, kako se vztrajnost 
vedno obrestuje, predvsem v 
času, ki že dobro leto dni ne pri-
zanaša nikomur. Učenje je v času 
epidemije potekalo preko spleta, 
za kar je bilo potrebno vložiti veli-
ko truda, motivacije in vztrajnosti 
s strani učencev in učiteljev. Zato 
je bil letošnji zaključni koncert v 
živo toliko bolj poseben in emo-
cionalen.

Vsem učencem čestitamo za 
uspešno zaključeno šolsko leto in 
želimo prijetne počitnice. Obe-
nem pa tudi vabimo vse ostale 
zainteresirane, željne učenja in-
štrumenta kitare, klavirja, harmo-

nike in tolkal, da se nam pridružite 
in poiščete v sebi skritega virtuo-
za, željnega novega znanja s po-
dročja glasbe. 

Miran Čarni

Ajda – vsestransko uporabna kulturna 
rastlina
Ohranjanje ajde, ki so jo še pred 
pol stoletja naši predniki pridelali 
v velikih količinah, in posledično 
skrb za čebele, pomen lokalno 
pridelane hrane, osveščanje, po-
večanje izkoriščenosti kmetijski 
zemljišč … so le nekateri od razlo-
gov, zaradi katerih je Čebelarska 
zveza Slovenije, kot pobudnik in 
koordinator projekta »Kar seje-
mo, to žanjemo«, leta 2014 sku-
paj s partnerji, začela s spodbuja-
njem setve medovite ajde. Ajda je 
kulturna rastlina, ki je pomembna 
tudi pri kolobarjenju in ne potre-
buje škropljenja, kar pomemb-

no prispeva tudi k ekološkemu 
kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju 
proti plevelom.
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« 
je povezoval številne partnerje. 

Sodelovali so Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, kmetijske šole in ostali 
partnerji. Vsak od njih je po svo-
jih najboljših močeh prispeval k 
povečanju prepoznavnosti me-
dovite ajde. Po podatkih Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja so se kmetijske površine 
posejane z ajdo povečale iz 3.022 
ha v letu 2015 na 6.432 ha v letu 
2020. To pomeni, da so se kme-
tijske površine, posejane z ajdo v 
zadnjih petih letih v Sloveniji pod-
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vojile. V tabeli so prikazani podat-
ki po letih.

Leto Ajda

2015 3021,65

2016 4024,94

2017 4528,18

2018 4992,71

2019 6440,57

2020 6431,69

Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali 
strniščni posevek. Glavni pose-
vek sejemo od začetka do konca 
maja, ko je dovolj toplo za kalitev 
in ni več nevarnosti slane. V maju 
sejana ajda do spravila potrebuje 
od 11 do 12 tednov. Setev ajde kot 
glavnega posevka se še posebej 
priporoča za območja, ki jih po-
gosto prizadene suša. Strniščna 
ajda se seje po spravilu ozimnih 
žit, to je od 10. in najkasneje do 
25. julija. Cveti v avgustu ali sep-
tembru, ko v naravi začne pri-
manjkovati hrane za čebele. Za 
čebele so pomembne medovite 
sorte ajde, to so Darja, Čebelica 

in Črna gorenjska. Ajdo sejemo 
na njive, kjer predhodne poljšči-
ne niso bile premočno gnojene 
z dušikom. Podrobnejše nasvete 
v zvezi s pridelavo ajde najdete v 
publikaciji Tehnologija pridelave 
ajde, ki so jo pripravile strokov-
ne službe Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije je kot 
pobudnik in koordinator projekta 
»Kar sejemo, to žanjemo« skupaj 
s partnerji pomembno prispevala 
k povečanju setve ajde, spodbu-
dila sodelovanje med čebelarji 

in kmeti ter posredno vplivala na 
pridelavo tako zaželene domače, 
slovenske ajde. Z vključevanjem 
kulinarike smo obudili tradicio-
nalne jedi iz ajde in navdihnili so-
dobne kuharske mojstre ter po-
večali pridelavo ajdovega medu. 
Čebelarska zveza Slovenije skupaj 
s partnerji nadaljuje s spodbuja-
njem setve medovitih kulturnih 
rastlin, kot so sončnice, buče in 
facelije. 
Ponosni smo, da lahko prispeva-
mo k ohranjanju narave in čebel!

Nataša Klemenčič Štrukelj

Ocenitev NAJ travnik  
v Krajinskem parku Goričko
Zaposleni v Javnem zavodu Kra-
jinski park Goričko smo skupaj s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije – zavodom Murska So-
bota med 1. in 9. junijem opravili 
terenski pregled in ocenjevanje 
travnikov, ki so jih lastniki prija-

vili na natečaj za izbiro NAJ trav-
nik v Krajinskem parku Goričko 
v 2021. Izbor za NAJ travnik je 
potekal prvič v letu 2011. Z izbo-
rom smo vselej želeli spodbuditi 
kmete in druge lastnike travnikov, 
da še naprej rabijo in ohranjajo 

Čopasta hrušica-ena izmed rastlinskih 
posebnosti goričkih travnikov
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Podelitev Prefriganih Zgrebašev za leto 2020
V Turistično kulturno športnem društvu Pečarov-
ci smo gledališčniki Ljubiteljske gledališke skupine 
ZGREBAŠI uspešno podelili lani v jeseni zaslužene 
zahvale za sodelovanje na 14. Festivalu skečev Pre-
frigani Zgrebaš, ki se je dogajal oktobra lani. Celotni 
festival smo izvedli virtualno oziroma posamezne 
predstave so bile posnete in tehnično obdelane, 
zmontirane ter kot skupek vseh sodelujočih pred-
stav naložene na splet, kjer so dostopne še danes. 

ekstenzivno gojene travnike, ki so 
življenjsko pomembni za redke in 
ogrožene živalske ter rastlinske 
vrste v Krajinskem parku Goričko. 
Hkrati pa najboljše tudi ustrezno 
nagraditi.
V letošnjem izboru je sodelovalo 
16 lastnikov travnikov, ki se na-
hajajo v Domajincih, pri Gradu, 
v Prosečki vasi, Otovcih, Gornjih 
Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Bu-
dincih, Križevcih, Lončarovcih in 
Strehovskih goricah. Ocenjevanje 
travnikov je vključevalo več krite-
rijev, po katerih lastniki travnikov 
prejmejo različno število točk. 
Največ točk prejmejo lastniki ti-
stih travnikov, ki imajo na njih ve-
čje število različnih vrst rastlin. Od 
večjega števila rastlin je odvisno 
več vrst živali, predvsem žuželk, 
ki se prehranjujejo z rastlinami, 
npr. kobilice in domače ter divje 
čebele, ki oprašujejo tudi kulturne 
rastline, kot so paradižnik in buče. 
S kobilicami se prehranjujejo pti-
ce, kot sta bela štorklja ali veliki 
skovik. Dodatne točke prejme-
jo lastniki travnikov, ki imajo na 
travnikih sadna drevesa, v katerih 
lahko npr. gnezdi smrdokavra oz. 
»upkaš«. Čeprav se število rastlin 
med posameznimi travniki in raba 
travnikov bistveno ne razlikuje – 

košeni so 2x letno, se ne gnojijo, 
košeni so s strižno in diskasto ko-
silnico, krma se uporablja za ba-
liranje. Na končno razvrstitev za 
NAJ travnik bistveno vplivajo na-
slednji kriteriji:

– Ali ima lastnik travnika status 
kmeta?

– Ali ima doma živino, katero 
in koliko? 

– Ali je živina samo v hlevu ali 
pa se ima možnost pasti zu-
naj na pašniku itd.

Namen izvedbe natečaja za NAJ 
travnik je tudi promocija rejcev 
goveda in drobnice, ki skrbijo, 

Članica ocenjevalne komisije in lastnik travnika iz Otovcev

da so travniki ohranjeni in da so 
domače živali končni uporabniki 
krme iz travnikov.

Vabljeni, da se nam pridružite na 
podelitvi priznanj in razglasitvi 
najboljših, ki bo na Grajskem ba-
zarju, 2. oktobra 2021, na gradu 
Grad. Ali pa se naslednje leto s 
svojim travnikom prijavite za NAJ 
travnik v Krajinskem parku Gorič-
ko.

Besedilo in foto:  
Gregor Domanjko,  

Javni zavod Krajinski park Goričko
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Do danes smo zabele-
žili že čez 1900 ogle-
dov samega festivala in 
ugotavljamo, da je bila 
izvedba festivala na tak 
način prava odločitev.
Povabili smo vse sode-
lujoče gledališke skupi-
ne na interni dogodek 
v Pečarovce, kjer smo 
se s krajšim uvodnim 
programom spomnili 
na čase v popolni za-
pori. Povabili smo tudi 
strokovnega ocenjevalca gospo-
da Rajka Stuparja, ki je vsem so-
delujočim skupinam na lanskem 
festivalu podal strokovno oceno. 
Lahko se pohvalimo, da je na po-
delitev prišel predstavnik gledali-
ške skupine Kaštel Pribislavec iz 
Hrvaške. Podelili smo zahvale in 
priznanja vsem zaslužnim igral-
cem in posameznim skupinam 
ter avtorjem. Naj spomnimo, da 
so na 14. Festivalu sodelovali KUD 
Franjo Sornik iz Smolnika pri Ru-
šah, KUD Kaštel Pribislavec iz Hr-
vaške, KUD Križevci pri Ljutome-
ru, KUD Rdeči zvonček Nedelica, 
KUD Avgust Gašparič iz Vučje 
Gomile, KUD Rogašovci, KD MIM, 

gledališčniki iz Dokležovja in Lipe 
ter seveda tudi domačini izven 
konkurence.
Če povzamemo že objavljene 
nagrajence 14. Festivala: najbolj-
ša predstava Bauta – KUD Roga-
šovci, najboljša igralka Aleksandra 
Belec KUD Kaštel, najboljši igralec 
Boštjan Sinic KUD MIM, najboljša 
ženska stranska vloga Olga Duh 
iz KUD Križevci pri Ljutomeru, 
najboljša moška stranska vloga 
Miran Tivadar iz Lipe, najboljša 
mlada igralca Nika Smej iz Vučje 
Gomile in Jakob Slavic iz Križevec 
pri Ljutomeru. Avtorji najboljše 
predstave pa so Dani Rajh, Bo-
štjan Sinic in Matej Mertük.

Flavtistka Maša Kuhar
Flavtistka Maša Kuhar iz Lemerja se je letos udeležila kar nekaj tekmo-
vanj, na katerih je dosegla odlične rezultate. Februarja je dosegla prvo 
nagrado na mednarodnem tekmovanju Glasbena čipka iz Idrije, aprila 
prvo mesto in prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju King‘s Peak 
v Londonu in se na svetovnem tekmovanju Severino Gazzelloni v ka-
tegoriji E uvrstila v polfinale, ki bo oktobra 2021 v Pescari. Nedavno 
je diplomirala iz koncertne smeri flavta na Dunaju in se že zelo veseli 
novih izzivov in koncertov na svojem nadaljnjem študiju magisterija na 
Dunaju. 

Monika Krančič

Resnično smo hvale-
žni vsem sodelujočim 
gledališčnikom in se-
veda tudi strokovnemu 
ocenjevalcu, da so se 
odločili za sodelovanje 
v neobičajnih časih in 
razmerah ter s svojim 
delom popestrili ži-
vljenje vseh gledaliških 
prijateljev, ki so lahko 
uživali ob gledanju po-
snetkov doma na var-
nem. Še posebej pa se 

zahvaljujemo radiu MURSKI VAL, 
ki je bil naša medijska podpora 
skozi celotno pripravo in izved-
bo festivala, bili so prisotni tudi na 
podelitvi, od koder smo se v živo 
javljali v program.
Čas beži, situacije se spreminjajo 
iz dneva v dan, v TKŠD Pečarovci 
pa srčno upamo, da nam bo sre-
ča naklonjena in da bomo letošnji 
festival izpeljali v živo, 1. in 2. ok-
tobra. 
ZGREBAŠI Vam pošiljamo optimi-
stični pozdrav z modro mislijo za 
življenje: 
»V trenutku, ko hočeš nekaj stori-
ti, boš imel tudi moč za to.«

Danica Kardoš
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Razvoj podeželja in turizma v naši občini 
(nadaljevanje iz prejšnjega Občana)

V zadnjem Občanu smo pogle-
dali, kakšne perspektive ponu-
ja Evropa za razvoj podeželja v 
prihodnje. Tokrat pa želim nekaj 
besed povedati o potencialu tu-
rizma kot gospodarske panoge, 
ki omogoča široko vključenost 
občanov in s tem tudi večjo eko-
nomsko varnost naših ljudi. 
Turizem je panoga, ki odpira mo-
žnost za vsakega, ki se je pripra-
vljen vključiti v to dejavnost, bodi-
si z direktno ali pa tudi indirektno 
ponudbo. Na občini ugotavljamo, 
da so naši potenciali na tem po-
dročju veliki, obenem pa še zelo 
slabo izkoriščeni. Razvoj te pano-
ge gospodarstva naj bi bil v bo-
doče ena od glavnih področij na-
šega delovanja. Pri tem se želimo 
posluževati vseh vzpodbud, ki jih 
bosta naša država in Evropa nu-
dili za ta razvoj iz razvojnih pro-
gramov okrevanja in tudi sredstev 
nove perspektive, ki se pravkar 
začenja. 
V zadnjem letu smo postavili sve-
tovalno skupino, kjer smo izme-
njali različna mišljenja o naših po-
tencialih na področju turizma in 
razvoja podeželja. Rezultat tega 
dela je zasnova prihodnjih razvoj-
nih osi v turizmu v občini Pucon-
ci. Naš pogled je naslednji:
Center turizma naj bi bil tudi v pri-
hodnje v Puconcih. Puconci ima-
jo že sedaj kar nekaj infrastruk-
ture, tako za individualni turizem 
kot tudi za množični. Ena od ne-
izkoriščenih možnosti je železni-
ška povezava z ostalo Slovenijo. 
Na tej povezavi lahko sloni tudi 
vsa ostala turistična dejavnost, le 
dobro povezavo z ostalimi po-
tencialni središči v občini je tre-

ba vzpostaviti. Puconci pa imajo 
tudi zgodovinske osnove, saj je tu 
prva luteranska cerkev, pa dom 
Števana Kuzmiča, športna dvo-
rana, razna športna igrišča, nekaj 
gostinske ponudbe itd. 
Naslednja razvojna os naj bi po-
tekala iz Puconcev preko Vane-
če, Pečarovcev do Mačkovcev in 
Otovcev, na skrajnem severu ob-
čine. Potenciali na tej razvojni osi 
so letos aktivirani, in sicer dom na 
Vaneči z nadaljevanjem do Peča-
rovcev. Pečarovci imajo že 20 let 
izdelan plan razvoja, ki pa nikdar 
ni bil aktiviran. Ali je še aktualen v 
taki obliki, bomo analizirali v pri-
pravi projektne naloge, vsekakor 
pa je samo središče vasi s cerkvi-
jo eden najlepših krajev v občini 
s čudovitim razgledom in nekaj 
objekti, ki bi hitro lahko postali 
del turistične ponudbe. Ta pot se 
lahko potem nadaljuje do Maro-
fa in naprej do Otovcev. Marof je 
že zdaj ena naših najlepših po-
stojank v občini, izza njega pa še 
motokros dirkališče. Na to os se 
s ponudbo potem morajo nave-
zati vse vzhodno ležeče vasi, vse 
do Bokračev, kjer je tudi že uve-
ljavljena točka ponudbe. Vse te 
vasi imajo svoje potenciale, ki jih 
moramo aktivirati in jih pripraviti, 
da bodo v bodoče aktivno sode-
lovale v turistični ponudbi občine.
Če se iz Puconcev peljemo pro-
ti Cankovi, so tu ležeče vasi do-
datni potencial ponudbe na tej 
južni osi, vse do Strukovcev, kjer 
nameravamo v prihodnje obno-
viti mesto rojstne hiše Števana 
Kuzmiča, kjer naj bi nastala hiša 
prekmurske besede kot ena od 
prihodnjih pomembnih turističnih 

destinacij v občini. Tu imamo tudi 
športni center v Predanovcih, da-
nes zelo malo izkoriščan, pa po-
tenciale ponudbe vasi na celi poti, 
ki pa jo moramo še razviti. 
Če v Lemerjih ali pozneje v Stru-
kovcih zavijemo spet nazaj na 
Goričko, pridemo do naslednje 
pomembne točke ponudbe. To 
je vas Bodonci. Tu nameravamo 
v prihodnje postaviti razgledni 
stolp in ob njem kmečko tržnico 
ali nekaj podobnega, kjer bi vsi ti 
zahodni kraji naše občine lahko 
našli potencial za ponudbo pode-
želja. Že zdaj pa se kaže interes, 
da bi se v to ponudbo vključile 
tudi vasi občin, ki ležijo ob držav-
ni meji z Avstrijo. Tudi ta zahodna 
os ponuja že kar nekaj turistične 
ponudbe, tako v Bodoncih, Pro-
sečki vasi, sosednjih Radovcih, 
Šalamencih itd. 
Iz vsega povedanega si lahko 
predstavljamo, na katerih naših 
točkah naj bi v prihodnje slonela 
naša turistična dejavnost. To so 
Puconci, Pečarovci z Vanečo in 
Marofom, Bodonci z razglednim 
stolpom ter zahodnimi vasmi v 
občini, seveda še posebno Stru-
kovci, če nam bo uspelo postaviti 
Hišo prekmurske besede. Uspeli 
pa bomo samo, če bomo znali 
aktivirati tudi vse ostale kraje in 
v njih poiskati dodatno ponud-
bo za obiskovalce naših krajev. 
Da bi nam to uspelo, pa moramo 
začeti z aktiviranjem vseh spečih 
potencialov naših vasi, podeželja 
v celoti. Če pa si predstavljamo 
občino Puconci kot v prihodnje 
razvito turistično destinacijo, po-
tem lahko dobimo vizijo naših 
naslednjih korakov. Podeželje pa 
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lahko razvijamo samo v sodelo-
vanju z vami, občani, in na osnovi 
vaših odločitev, da boste v tem 
procesu sodelovali. Turizem pa 
smo ljudje, tako večkrat radi pra-
vimo mi Slovenci. Smo ta turizem, 
ki stalno daje nekaj novega in je 
inovativen iz leta v letu, lahko tudi 
mi Prekmurci. Vsekakor smo lah-
ko in naša občina ima zelo lepe 
potenciale, da na tem področju 
uspemo.
Ta naša vizija prihodnosti je danes 
sledeča:
– aktivirati vse že obstoječe turi-

stične ponudnike, da dvignejo 
svojo ponudbo na višjo raven;

– zagotoviti vsaj 100 prenočitve-
nih postelj za potrebe turizma;

– postaviti vsaj 20 ponudnikov 
turizma na vasi;

– izkoristiti potenciale kolesar-
stva v naši občini z urejeno po-
nudbo kolesarskih poti v naših 
gozdovih;

– v vsaki vasi poiskati in aktivirati 
vsaj eno ponudbo ali zanimi-
vost za turiste, računajoč na to, 
da vsi, ki lahko ponudijo neko 
zgodbo, so naši potenciali za 
bodoče uspešne skupne zgod-
be;

– aktivirati turistična društva za 
organiziranje turističnih prire-

ditev po vaseh kakor tudi za iz-
boljšanje ureditev krajev;

– pridobiti sredstva za realizacijo 
že obstoječih projektov;

– postaviti mrežo za sodelovanje 
vseh ponudnikov ter center za 
njihovo podporo.

Odpiram javno razpravo o tem 
projektu in vas prosim, da svoja 
razmišljanja postavite na papir in 
nas opozorite na vse, kar je morda 
našim očem danes skrito, predla-
gate pa tudi vaše rešitve, ki bodo 
dober prispevek našemu delu. 
Vaše prispevke pošljite na občino 
Puconci na ime podžupan Drva-
rič.

Branko Drvarič

Doživimo v Pomurju
Kulturno turistično društvo Pu-
conci se je po skoraj letu dni zaradi 
znanih razmer glede covid-19 si-
tuacije in popolnega zaprtja drža-
ve, dne 19. junija 2021, udeležilo 
prireditve v Ljubljani DOŽIVIMO V 
POMURJU. Prireditev je potekala 
na Pogačarjevem trgu. Predstavili 
smo se z našo tradicionalno jedjo, 

in sicer predstavili smo, kako se 
pripravijo dödoli. Kljub temu da je 
bilo zelo vroče, je naša predstavi-
tev lepo uspela, saj se je dogodka 
udeležilo veliko ljudi. Žal pa smo 
se prireditve udeležili samo mi iz 
občine Puconci. Z nami je bil le 
predsednik Zveze Uroš Kamen-
šek. Škoda, saj bi bila predstavitev 

društev dobra promocija za našo 
občino. Mi smo prireditev Ljublja-
ni zapuščali z lepimi vtisi in željo, 
da se takih in podobnih prireditev 
lahko v bodoče še udeležimo.

Amalija Pučko
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uspehi puconskih namiznotenisačev

Ekipne kadetske državne pvakinje 2021

Za igralce in igralke NTK Kema 
Puconci je mimo še ena zelo 
uspešna sezona, kljub temu da 
kar nekaj časa niso mogli trenirati 
zaradi epidemije, še posebej je to 
veljalo za mlajše igralce in igralke. 
Kljub temu so dosegli vrsto odlič-
nih uvrstitev, tako so osvojili kar 8 
kolajn na državnih prvenstvih. Še 
posebej je odmeval prvi državni 
naslov v ekipni konkurenci v žen-
ski kategoriji.

Na 30. ekipnem državnem prvenstvu kadetov in ka-
detinj do 15 let v Novem mestu se je zbralo dvajset 

ekip kadetov in devet ekip kadetinj. Nepričakovano, 
a povsem zasluženo, so postale državne prvakinje 
kadetinje Keme Puconci. Puconska dekleta so prva 
ekipa v ženski konkurenci v namiznem tenisu iz Po-
murja, ki ji je to uspelo. 
Razveseljivo je, da bodo tudi v naslednji sezoni varo-
vanke trenerja Mirka Ungerja tekmovale v tej konku-
renci, saj imajo vse komaj 14 let ali manj. Čestitke za 
ta izjemni uspeh si zaslužijo prav vse igralke, saj so 
prikazale odlične igre na celotnem prvenstvu. Bile 
so edina ekipa, ki je zmagala na vseh tekmah tako 
v kvalifikacijah kot tudi v finalnem delu. Ekipo Keme 
so sestavljale Ema Crnkovič, Živa Dogar, Ana Gergek 
in Lana Maučec. 
Da ekipni uspeh ni muha enodnevnica, so dekleta 
dokazala na naslednjem kadetskem turnirju in do-
mov prinesla kar 3 medalje. Poleg omenjenih štirih 
kadetinj so nastopili še Tai Puhan, Jaka Zelko in Fi-
lip Šinko. Vsi igralci so prikazali odlične igre, čeprav 
so nekateri prvič letos nastopili na tekmovanju. Še 
posebej pa so se izkazale dekleta, tako je Ema ne-
pričakovano, a povsem zasluženo, osvojila 3. mesto 
v posamični konkurenci in še ta uspeh nadgradila v 
dvojicah skupaj z Ano, kjer sta prav tako osvojili bro-
nasto medaljo in za las zgrešili nastop v finalu, enako 
pa je uspelo tudi Živi skupaj s soigralko Zojo Žolek iz 
Cirkovec.Zlate kadetinje
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Novi nepričakovani uspehi – Slovenke 
balkanske prvakinje

Na podlagi dobrih rezultatov s ka-
detskih turnirjev, je izjemna čast 
doletela Emo Crnkovič in Živo 
Dogar, ki sta doživeli debitant-
ski nastop za slovensko kadet-
sko namiznoteniško reprezen-
tanco. Nastopili sta na enem od 
najmočnejših turnirjev na svetu, 
v kadetski kategoriji World star 
Contender, ki je potekal na Oto-
čcu. Na to je še posebej ponosen 
tudi njun trener Mirko Unger, ki 
ju je spremljal na tekmovanju. Iz 
turnirja sta odnesli ogromno no-
vih izkušenj in prikazali dobro in 
neustrašno igro, saj sta igrali z 
igralkami, ki sodijo v sam svetovni 

in evropski vrh v tej starostni ka-
tegoriji. 
Emo pa je s slovensko žensko ka-
detsko reprezentanco nastopila 
še na Balkanskih igrah mladih, ki 
so potekale od 23. do 27. junija 
v Albeni, v Bolgariji. Dolga pot v 
Bolgarijo se je Slovenski nami-
znoteniški zvezi poplačala s tremi 
medaljami.
Kadetska reprezentanca Slovenije 
do 15 let, za katero so igrale Sara 
Tokič, Enja Moltara in Ema Crnko-
vič, je osvojila ekipno prvo mesto 
med državami na Balkanu. 
Nečakinja nosilca olimpijske za-
stave na letošnjih olimpijskih 
igrah Bojana Tokiča je pometla s 

konkurenco tudi med posame-
znicami in se okronala še z dru-
gim nazivom balkanske prvakinje. 
Ema je v posamični konkuren-
ci premagala igralko iz Bolgarije 
ter izgubila proti predstavnicama 
Romunije in Turčije. Tako je ostala 
brez uvrstitve v finale, Enja pa je 
dosegla 9. mesto. V konkurenci 
kadetov sta predstavnika Slove-
nije Miha Podobnik in Brin Vovk 
Petrovski osvojila bronasto me-
daljo med dvojicami. Med mla-
dinci se je Balkanskih iger udeležil 
tudi igralec Keme Nino Šegula, ki 
je skupaj s soigralko Nušo Kadiš 
med mešanimi pari osvojil 9. me-
sto. 
Mlade reprezentante čaka v krat-
kem še Evropsko prvenstvo, ki bo 
konec meseca julija v Varaždinu 
na Hrvaškem.

3. ekipno mesto mladink in mladincev

V Kidričevem je potekalo državno ekipno prvenstvo 
za mladince in mladinke do 18 let, kjer sta obe eki-
pi Keme med šestnajstimi klubi iz Slovenije osvojili 
odlično 3. mesto. Z malo sreče bi lahko posegli tudi 
po višjih mestih, saj so bile finalne tekme zelo na-
pete in izenačene. V mladinski sestavi so tekmovali 
Jure Smodiš, Jan Lipič in Nino Šegula, pri mladinkah 
pa Blažka Harkai, Živa Dogar, Ema Crnkovič in Ana 
Gergek. 
Na posamičnem mladinskem državnem prvenstvu je 
edino medaljo za namiznoteniške klube iz Prekmur-
ja priborila Blažka Harkai, ki je skupaj s Saro Tokič iz 
Letrike Vrtojba, osvojila tretje mesto med ženskimi 
dvojicami.
Po starostni kategoriji višjem državnem prvenstvu 
za članice in člane do 21 let so barve našega kluba 
zastopali Blažka Harkai, Jure Smodiš in Nino Šegula.
Odličen rezultat je v moških dvojicah s soigralcem 
Marselom Šegula iz NTK Ptuj dosegel Nino, saj sta 
osvojila 3.mesto.Vsi trije naši igralci so se v posame-
zni konkurenci uvrstili med 16 najboljših.

NTK Kema je v tej sezoni dokazal svojo veličino v 
kvalitetnem delu z mladimi v kolektivnem duhu, saj 
je edini klub v Sloveniji, ki je osvojil 3 ekipne medalje.

Bronasti mladinci in mladinke
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Članice NTK Kema Člani NTK Kema

Državno prvenstvo za člane in članice

Kljub temu, da so bili pred sezono 
cilji obeh ekip NTK Kema bistve-
no nižji, je obema ekipama, tako 
moški kot ženski, uspel veliki met. 
Oboji so se že drugič v zadnjih 
treh letih uvrstili med 4 najboljše 
ekipe v slovenski ligi in tako na-
stopili v polfinalu play off. Uspe-
šno so se zoperstavili najboljšima 
ekipama v ligi, ŠD SU Novo Mesto 
in NTK Vesna Zalog. Za moško 
ekipo so nastopali Tomaž Pelcar, 

Damjan Zelko in Luka Norčič, za 
žensko ekipo pa Staša Matis, Ana 
Kovačec in Blažka Harkai. 
V obeh tekmah končnice sta obe 
ekipi prikazali dobre igre in z malo 
sreče bi lahko osvojili še kako 
zmago več, vendar moramo biti 
zadovoljni in ponosni, da so kot 
edini klub v Sloveniji igrali z žen-
sko in moško ekipo v končnici.
Treba je poudariti, da je ta uspeh 
še toliko bolj izjemen glede na 

to, da so vsi igralci vzgojeni v pu-
conskem klubu in nastopajo brez 
okrepitev od drugod. Tako so po-
stali edini klub v Sloveniji vse od 
osamosvojitve naprej, ki mu je to 
uspelo le z domačimi igralci, in 
to kljub temu, da prihajajo iz ene 
manjših občin med klubi po Slo-
veniji.
Čestitke fantom in puncam! 

NTK Kema

AMD štefan Kovač in 
motokros v Mačkovcih
AMD ŠTEFAN KOVAČ Murska So-
bota letos slavi 73-letnico svojega 
delovanja. Vsa ta desetletja so se 
številni člani po najboljših močeh 
trudili združevati vse, ki so gojili 
poseben odnos do tehnike, av-
to-moto športa ter vzgoje in iz-
obraževanja na področju prome-
tne varnosti. Iz našega društva je 
izšlo veliko vidnih članic in članov 

širše družbene skupnosti. Tre-
nutno društvo združuje več kot 
3.000 članic in članov ter deluje 
na področju avto-moto športa, 
prometne vzgoje in izobraževanja 
članstva ter drugih udeležencev v 
prometu, kakor tudi na področju 
preventive in novih oblik pro-
metne varnosti in varne mobil-
nosti. Društvo je zelo aktivno pri 

sodelovanju z drugimi društvi, ki 
imajo v programu dela podobne 
aktivnosti – PU Murska Sobota, 
osnovne šole, Društvo paraplegi-
kov, Društvo slepih in slabovidnih, 
ostala avto moto društva, ki delu-
jejo na območju Pomurja, AMZS, 
Rdeči Križ ...
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S področja avto-moto športa je 
društvo najbolj aktivno na po-
dročju motokrosa, kjer smo pred 
nekaj leti spet zelo uspešno obu-
dili ta šport na stezi v Mačkovcih, 
ki obstaja tam že več kot 50 let. 
Začetki motokrosa v Mačkovcih 
tako segajo v leto 1966, ko je 22. 
maja potekala prva mednarodna 
dirka, ki je v Mačkovce privabila 
6.000 gledalcev. Prvo mesto je 
dosegel Walter Leitgeb iz Avstrije.
Vsako leto so takratni člani dru-
štva organizirali po dve tekmi na 
leto, ki so bile vedno zelo do-
bro obiskane. Starejši, ki se teh 
tekmovanj spomnijo pravijo, da 

so tekme v Mačkovcih bile pravi 
pravcati praznik – praznik športa. 
Že sedmo leto zapored društvo 
vodi predsednik Tomaž Trajbarič, 
ki s svojim teamom smelo zre v 
prihodnost. 
Tako se v današnjih časih čla-
ni društva spet trudimo, da mo-
tokros v Mačkovcih ne bi zamrl, 
že zaradi same tradicije, prepo-
znavnosti kraja v ožjem in širšem 
območju ter zaradi spomina na 
vse, ki so se pred več kot 50 leti 
trudili, da so stezo v Mačkovcih 
zgradili in ji dali ime, na katerega 
smo lahko še danes ponosni. Prav 
je, da nekaj zvenečih imen tudi 

omenimo, in sicer: Ludvik Cipot, 
Lojze Valenčič, Franjo Topolovec, 
Tomo Raduha, Ivan Zulin, Vlado 
Čampelj, Ludvik Kumin, Anton 
Gotar, Koloman Banfi, Laci Kuhar, 
Štefan Černjavič, Slavko Polanič 
(st.), Štefan Glavač, Jože Prša, 
Ludvik Lipič, Franc Lovenjak in še 
cela vrsta drugih. 
Vsako leto tako na stezi izvedemo 
nekaj novosti, vse z namenom 
zagotavljanja večje kakovosti tre-
ningov. Tako smo v preteklih letih 
vzpostavili povsem novo vodovo-
dno infrastrukturo, v celoti pre-
novili sanitarije, vzpostavili optič-
no telekomunikacijsko omrežje in 
uredili interno električno omrežje. 
V celoti smo preuredili samo ste-
zo, ki je z nakloni in skoki ter dru-
gimi elementi licencirana po nor-
mah AMZS, prenovili smo štartno 
rampo, steza pa je na več kot 2/3 
pokrita z namakanjem. Vse nave-
deno nam omogoča, da lahko se-
daj že nekaj let vsako leto organi-
ziramo najmanj eno prvenstveno 
dirko. Ponosni smo, da smo go-
stili tudi svetovnega prvaka Tima 
Gajserja, ki je k nam prihajal nekaj 
let zapored, kar nam pomeni še 
posebno priznanje za naše delo 
in potrditev, da smo na dobri poti. 
Posebno potrditev dobrega dela 
in dejstva, da imajo ljudje v teh 
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krajih radi motokros, pa nam po-
meni tudi vsakoletna odlična obi-
skanost organiziranih prireditev in 
treningov, ki sodijo med najboljše 
v Sloveniji. Še posebej veseli pa 
smo, da se je zanimanje za mo-
tokros ponovno obudilo pri naših 
domačih mladih dirkačih, ki imajo 
za treninge vedno boljše pogoje. 
Kot zanimivost pa naj dodamo še, 
da imamo 60 % udeležencev tre-
ningov iz sosednje Avstrije. 
Odlično sodelujemo z drugimi, 
ki se ukvarjajo z moto športom, 
kot je npr. svetovno znani Rok 
Bagoroš, z lokalno skupnostjo, 
tako s KS Mačkovci kakor tudi z 

Občino Puconci, ki nam resnič-
no nudi polno podporo. Prav 
tako smo vzpostavili zelo dober 
in pozitivni odnos s Krajinskim 
parkom Goričko, kjer so pristojni 
spoznali, da se resnično trudimo 
izvajati dejavnosti na okolju čim 
manj moteč način, saj med dru-
gim redno opravljamo meritve 
hrupa, po najboljših močeh v bolj 
sušnem obdobju polivamo stezo 
ter redno čistimo in vzdržujemo 
okolico, dejavnost pa opravljamo 
brez nekih posebnih posegov v že 
desetletja vzpostavljeno stanje. 
Hkrati pa vsi navedeni in mnogi 
drugi sčasoma v naši dejavnosti 

prepoznajo tudi širšo družbeno 
korist in poslovno priložnost. V 
naše dejavnosti namreč vklju-
čujemo lokalna društva, lokalne 
ponudnike hrane in pijače, veliko 
naših gostov se pri nas zadrži več 
kot le nekaj ur, saj na motokros 
prihajajo cele družine, ti pa zelo 
pogosto želijo poskusiti lokal-
ne dobrote v okoliških gostilnah, 
obiskati druge znamenitosti kot 
npr. grad pri Gradu na Goričkem 
ali doživljajski park Vulkanija, ka-
mor jih tudi z veseljem napotimo.
Vsem aktivnim članom na podro-
čju športa (Robert Lalovič, Dar-
ko Bačič, Branimir Kokol, Vilijem 
Kutoš, Rene Podnevar, Zoltan 
Podnevar, Simon Špilak, Danijel 
Vehab, Andrej Šlihthuber, Franc 
Marič, Franc Glažar, Karel Rituper, 
David Burjan in še mnogim dru-
gim) se predsednik društva To-
maž Trajbarič iz srca zahvaljuje za 
vso pomoč in podporo. Zahvala 
gre tudi vsem tistim, ki s progo ži-
vite v vasi in okolici, nas podpirate 
ter vzpodbujate pri našem delu.
Naslednjič se srečamo v Mačkov-
cih 11. 9. 2021 na tekmi za držav-
no prvenstvo.

Mojca Nemec

Slovenska bakla v občini 
Puconci
 V petkovo oblačno jutro, 2. julija, 
se je slovenska bakla prebudila v 
občini Puconci, natančneje pred 
vhodom v Eko Osnovno šolo 
Puconci, kjer jo je sprejel župan 
Ludvik Novak, ki je navzočim 
tekačem namenil nekaj besed. K 
mikrofonu je pristopil tudi rav-

natelj OŠ Puconci štefan Harkai, 
potem pa so tako otroci kot od-
rasli prebivalci občine, ki je s šest 
tisoč občani ena večjih v Prek-
murju na robu Goričkega, začeli s 
tekom po središču kraja. 
V tristometrski krog se je podalo 
sedem skupin tekačev s po petimi 
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nosilci, med njimi je bilo tudi ne-
kaj odličnih mladih športnikov, ki 
zavidljive rezultate dosegajo tudi 
na državni ravni.
Vsi prisotni smo bili ponosni, da 
smo lahko sodelovali na spreje-
mu Slovenske bakle. V pričakova-
nju olimpijskih iger v Tokiu 2020, 
ki bodo potekale med 23. julijem 
in 8. avgustom 2021, smo doži-
veli moč sporočila bakle »IMAMO 
OLIMPIJSKE SANJE«.
Po fotografiranju s plamenico in 
razdelitvi daril, zapestnic jeklene 
volje Skupine SIJ s podpisom am-
basadorke projekta Jeklena volja 
Petre Majdič, je bakla pomahala v 
slovo Puconcem. 

David Pelc

Vrhunski dosežki članic A PGD Bodonci  
na državnem gasilskem tekmovanju
V Celju na atletskem stadionu 
Kladivar je v soboto, 5. junija, in 
v nedeljo, 6. junija, potekalo dr-
žavno gasilsko tekmovanje, ki bi 
moralo potekati že lani, a je bilo 
zaradi epidemije koronavirusa 
prestavljeno. Državno tekmova-
nje je bilo glavna preizkušnja pred 
mednarodno gasilsko olimpijado, 
ki bo naslednje leto, od 17. do 24. 
julija, v Celju. 
Kot je pojasnil predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije, Janko Cer-
kvenik, je to bil preizkus pripra-
vljenosti njihovih gasilskih enot in 
hkrati generalka za naslednje leto, 
ko bo v Celju potekala gasilska 
olimpijada. 
V soboto je potekalo mladinsko 
državno tekmovanje, v nedeljo 
pa člansko. Na mladinskem tek-
movanju je sodelovalo 146 enot, Članice A in članice B PGD Bodonci pred tekmovanjem

na članskem pa 247. Na držav-
nem tekmovanju smo sodelovali 
z dvema ekipama, in sicer s čla-
nicami A in članicami B. Letos se 

do zadnjega zaradi epidemije ko-
ronavirusa in ukrepov ni vedelo, 
ali državno tekmovanje sploh bo. 
Ekipe so za potrditev državne-
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ga tekmovanja izvedele tri tedne 
pred samim tekmovanjem. Tako 
da je bilo za samo pripravo ekip 
zelo malo časa. Po letu in pol pre-
mora je bilo treba ponovno stopi-
ti skupaj in pokazati svoje znanje 
po najboljših močeh. Med 4000 
gasilkami in gasilci so pomurske 
ekipe dosegle odlične rezultate.

Resnične sanje zahtevajo 
delo

Po sedemnajstih letih je ekipa 
članic A ponovno zakorakala na 
stadion Kladivar, kjer so že kot 
pionirke tekmovale na istem sta-
dionu leta 2004. Takrat so kot 
pionirke osvojile 13. mesto na 
državnem tekmovanju. Harvey 
Mackay je dejal: »Ko imate sanje, 
ki se jim ne morete odpovedati, 
zaupajte svojim instinktom in jim 
sledite. Toda ne pozabite: resnič-
ne sanje zahtevajo delo. Vzamejo 
potrpljenje in včasih zahtevajo, da 
kopate zelo globoko. Bodite pre-
pričani, da ste pripravljeni na to.« 
Ekipa članic A, ki je že skupaj od 
malih nog, je vedno imela zadane 
cilje, sanje o državnih stopničkah 
in še vedno sanja o uvrstitvi na 
olimpijado. 
Po kar devetih državnih tekmo-
vanjih in o številnih uvrstitvah tik 
pod državnimi stopničkami, de-
kleta niso izgubila volje in želje po 
dosegu svojih ciljev. S tekmovanji 

v državni ligi je prišlo do vrhunca 
ekipe, kjer so prvič stopile na dr-
žavne stopničke, in od takrat do-
kazujejo, da je mogoče. Da se je 
tudi majhna vas, kot so Bodonci, 
kjer imaš na izbiro devet deklet, 
izbrati in določiti funkcije, zmo-
žna kosati z olimpijskimi prvaki-
njami in močnimi ekipami, kjer 
lahko izbirajo med tekmovalka-
mi, ki so same športnice. Tako so 
članice A PGD Bodonci ponovile 
uspeh z državnega tekmovanja v 
Gornji Radgoni iz leta 2018 in tudi 
letos v Celju osvojile državne sto-
pničke – 3. mesto. Tokrat uradne 
podelitve zaradi epidemije ni bilo, 
ampak veselje zaradi tega ni bilo 
prav nič manjše. Vztrajnost, di-
sciplina in iskreno prijateljstvo je 

Članice A PGD Bodonci osvojile 3. mesto na državnem gasilskem tekmovanju

131 let PGD Strukovci
Pred 131 leti, natančneje 8. maja 
1890, je bilo ustanovljeno Prosto-
voljno gasilsko društvo Strukovci. 
Ustanovitev gasilskega društva 
je bila v tistem času pogumen in 

pomemben korak, še posebej za 
tako malo vasico, kot so Strukov-
ci. Že v časih nazaj je bilo spozna-
nje, da je ogenj lahko tudi člove-
kov zelo velik sovražnik, glavno 

vodilo naprednih vaščanov, da 
ustanovijo organizirano gasilsko 
društvo, katerega osnovna nalo-
ga bo gašenje požarov in pomoč 
vaščanom ter hkrati tudi preven-
tivno delo, da do večjih požarov 
in nesreč sploh ne bi prihajalo. 
Skozi celotno zgodovino društva 

tisto, kar je privedlo do uspeha. 
Tudi članice B so pokazale do-
bro vajo in osvojile 13. mesto. Z 
malo sreče bi se na kvalifikacije za 
olimpijado lahko uvrstile tudi one. 
Sedaj naš čaka leto dni trdega 
dela, garanja. Naše sanje so se 
spremenile v pekočo željo, ki tre-
nutno gori v srcih Bodončanov in 
mogoče tudi celotne Pomurske 
regije – željo, da bodo bodon-
ske članice nastopile pod barvami 
slovenske zastave na olimpijadi v 
knežjem mestu julija 2022, kjer 
pričakujejo ekipe iz 30 držav. V 
naših srcih pa je ta želja spreme-
njena v cilj, ker verjamemo, da je 
to mogoče in da to tudi zmore-
mo! Zdaj ali nikoli. Knežje mesto 
2022 – prihajamo!

Janja Vlaj
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so se vedno našli posamezniki, ki 
so bili ob podpori vaščanov pri-
pravljeni žrtvovati svoj prosti čas, 
kljubovati težavam in vztrajati v 
gasilskem poslanstvu skozi čas, 
vse do današnjih dni. In ko se 
oziramo na prehojeno pot, lah-
ko s ponosom povemo, da je bila 
uspešna, čeprav večkrat tudi tež-
ka in nenaklonjena našemu delu. 
Do tako uspešne poti pa je gasil-
sko društvo in njegove posame-
znike skozi celotno zgodovino, 
vse do danes, lahko pripeljala le 
požrtvovalnost, vztrajnost, pripa-
dnost in dobra volja, ki pa je gasil-
cem ter vsem ostalim vaščankam 
in vaščanom Strukovcev nikoli ne 
zmanjka. 
Hvaležni in ponosni smo lahko 
na svoje prednike, ki so društvo 
ustanovili, naprej vodili in vse do 
danes izoblikovali do te mere, da 
s ponosom praznujemo tako vi-
soko obletnico. Hkrati smo lahko 
hvaležni, da PGD Strukovci danes 
sodi med tista društva, ki že vrsto 
let pomembno ohranja tradici-

jo ter s svojim dobrim organizi-
ranjem in delovanjem nenehno 
skrbi za preventivo in varnost ljudi 
v svojem okolju. Tudi mlade ge-
neracije, ki so prevzele delova-
nje društva, odgovorno in srčno 
ohranjajo dejavnost ter tako skr-
bijo za obstoj in hkrati uspešno 

nadaljevanje prenosa sporočil ga-
silske preteklosti društva. Uspo-
sobljenost, bogata opremljenost 
in nenadomestljiva osebna pri-
pravljenost, so prav gotovo vrline, 
ki krasijo današnje članice in čla-
ne društva. Naj tako tudi ostane.
Žal nam je epidemija covid-19 
preprečila dostojno proslavitev 
130-letnice društva v letu 2020, 
vendar vsi skupaj upamo in si že-
limo, da se bomo organizacije 
obletnice in njene obeležitve lah-
ko veselili zelo kmalu. 
Ob tej veliki obletnici si zaželi-
mo, da še naprej ostanemo zve-
sti nalogam gasilstva, ki so hkrati 
tudi naloge, ki kalijo in bogatijo 
človeka in da bomo humano po-
slanstvo našega društva smelo 
zastopali tudi v prihodnje. Seveda 
s prenosom na generacije, ki pri-
hajajo za nami.

… brez poguma ni gasilca. 
Hvala vam, rodovi stari, ker ste to 
nam pokazali … 

(S. Šuligoj)

PGD Strukovci
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30 let samostojnosti Slovenije
Lep in nepozaben spomin na sa-
mostojnost domovine Slovenije. 
Za časa Osamosvojitvene voj-
ne smo v veliki Krajevni skupno-
sti Puconci in s tem na območju 
novo nastale lokalne skupno-
sti uspešno, pošteno in vzorno 
opravili državljansko dolžnost. 
Tako v vseh vrstah odpora in de-
lovne varnostno – obrambnih 
dolžnostih. Posebej pri varovanju 
in oskrbi Zbirnega centra Pucon-
ci, ki je bil v prostorih Osnovne 
šole Puconci. V spomin na ta tež-
ka vojna leta po vsem območju 
obstajajo mnoga spominska obe-
ležja, ki morajo najti svoje mesto v 
naših zgodovinskih promocijskih 
sredstvih, tudi v turističnih, kul-
turnih nepozabnih spominih ter 
ponudbi. Zagotovo bi se moral 
dopolniti Zakon o vojnih vetera-
nih RS in moral dati možnost do-
delitve statusa veteran mnogim 
oškodovanim in hrabrim našim 
krajankam in krajanom, predanim 
in angažiranim v vrstah civilne za-

ščite KS Puconci pri oskrbi, po-
moči vojnim ujetnikom itd. 

Spominsko obeležje na OŠ Puconci v 
zahvalo in spomin na angažiranost naših 
občanov in delavcem ONZ v Osamosvo-
jitveni vojni 
Foto: Jože Časar

Zagotovo je prav, da društveno in 
domoljubno skrbimo za našo bo-
gato slovensko zgodovino, pose-
bej njene plemenite vrednote in 
jih prenašamo zanamcem. Kajti, 
kdor ne spoštuje svoje zgodovi-
ne, »nima srečne prihodnosti«!
Iskrena domoljubna hvala naše-
mu županu in občinski upravi za 
dosedanje izkazovanje domo-
ljubnemu poslanstvo, za razu-
mevanje in pomoč. S ciljem, da 

to ohranjamo in da pomemben 
državno tvoren smisel plemenitih 
zgodovinskih plemenitih vrednot 
v našem okolju, poslanstvu ohra-
njamo in zanje zanesenjaško de-
lujemo!

Logotip DKZ Puconci, Dom borcev in 
mladine na Vaneči. Eden od pomurski 
simbolov NOB in pomurske solidarnosti!
Foto: + Feri Lanjšček

Vsem, ki smo sodelovali pri osa-
mosvojitvi, iskreno in domoljub-
no čestitam k prazniku. Upam, da 
razumno odpravimo porodne na-
pake in s smelimi koraki moramo 
graditi boljšo ter srečnejšo našo 
demokracijo, domovine Slove-
nije! Srečno in uspešno v nove 
zmage ter srečno življenje vseh 
državljanov! 

Jože Časar, predsednik  
DKZ Puconci

Članice DKZ Puconci smo se 
udeležile pohoda na Petanjcih
Veteransko društvo Sever za Po-
murje je v sklopu praznovanj 
30-letnice osamosvojitve Slove-
nije v soboto, 29. maja 2021, or-
ganiziralo pohod in kolesarjenje 
po poteh bojev pomurske polici-
je. 
Pohod, ki je bil izpred Enote vo-
dnikov službenih psov Petanjci, 
smo se udeležile tudi članice DKZ 

Puconci. Začetek pohoda je bil 

ob potoku Kučnica vse do mostu 

na reki Muri v Petanjcih, kjer nam 

je g. Viktor Zamuda predstavil 

dogodke v času vojne na mostu 

in bližnji okolici. Po isti poti smo 

se vrnili nazaj pred objekt, kjer je 

nato potekala slovesnost s pode-

litvijo priznanj društva. 
Pohodniki in kolesarji na Petanjcih
Foto: Manja Konkolič
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Na slovesnosti, na kateri je nasto-
pil del policijskega orkestra, nas 
je pozdravil župan Občine Tišina, 
gospod Franc Horvat. Izpostavil 
je spodbudno povezovanje in so-
delovanje med Občino Tišina in 
Policijskim veteranskim društvom 
Sever za Pomurje. Zbrane je na-
govoril g. Drago Ribaš, predsednik 
PVD Sever za Pomurje. Podrob-
neje je opisal dogajanje v času 
vojne na Pomurskih tleh. Osamo-

svojitvena vojna je na naših tleh 
pustila ogromno žrtev. Poudaril 
pa je, da so bili takrat vsi pripra-
vljeni pomagati – od civilne za-
ščite, pomoči pri barikadah, pre-
nosu informacij … Tako enotna, 
kot je bila Slovenija takrat – 27. 6. 
1991 – ni bila nikoli več. V upa-
nju, da se takšni dogodki ne bodo 
nikoli več ponovili, smo druženje 
zaključili pozno popoldan.

Manja Konkolič

ultratrail Vranov let
V čast in ponos nam je v DKZ Puconci, da smo kot 
pridruženi člani v vsebinskem smislu povezani z 
»Društvom za ohranjanje spomina na reševanje za-
vezniških vojakov v času NOB – Vranov let v svobo-
do«, ki izvaja mednarodni Projekt Vranov let. 
Temeljni del projekta je edinstvena, hrabra partizan-
ska akcija osvoboditve 106 britanskih vojnih ujetni-
kov, ki so avgusta 1944 vzdrževali železniško progo 
v Ožbaltu. 31. avgusta so jih osvobodili borci Šer-
cerjeve brigade, ki so teden dni pred tem osvobodili 
Lovrenc na Pohorju. Preko Pohorja, ki je bilo takrat 

med Lovrencem in Ribnico na Pohorju pod parti-
zansko kontrolo, preko osvobojene Zg. Savinjske 
doline in Moravško, so jih vodili borci pohorske čete 
Lackovega odreda. Evakuacijo preko Save, na ob-
močju Zg. Hotiča pri Kresnicah, so organizirali borci 
Kamniško – Zasavskega odreda, dolenjski kurirji pa 
so jih potem vodili v osvobojeni Semič v Beli krajini. 
V tej bazi jih je na evakuacijo pripravil oficir zavezni-
ške misije Major Saggers. Iz partizanskega letališča 
Otok pri Metliki so odleteli z letalom DC3 v svojo 
bazo v Italijo, od koder so odšli na svoje domove v 
Avstralijo, Novo Zelandijo in Anglijo. 
V počastitev Dneva zmage je letos, med 6. in 9. ma-
jem, skupina Pustolovec RAJD izvedla prvi »Ultra 
trail Vranov let« po poti britanskih vojakov v svobo-
do.
To so bili Matej Arnuš, Marko Cotman, Roman Jež 
in Borut Rojc ob logistični podpori Bojane Gostan.
Pohodniki so se podali na »Mednarodno spominsko 
pot zavezništva Vranov let«, ki poteka od Ožbalta do 
Otoka, dolžine 273 km, s skupno višinsko razliko ca. 
8900 m vzponov in 9000 m spustov. Izjemno zah-
teven podvig, ki ga zmorejo samo najbolj kleni lju-
dje, so izvedli s startom v Ožbaltu 6. maja, ob 19. uri 
in s prihodom na cilj 9. maja 2021, ob 21. uri. Torej 
v 72 urah. 
Nočni pohod preko Pohorja s svežim snegom, pod 
katerim je bila brozga, je bil težka preizkušnja, druga 
noč brez spanca, preko Menine planine s tempera-
turami pod ničlo pa je bila še hujši izziv. 
Člani društva Vranov let in ZB Ruše smo skupino 
pozdravili na startu, na GEOSS-u sta jih pričaka-
la članica Anka Kolenc, ki je zastopnica in varuhi-
nja poslanstva GEOSS ter organizatorica prireditev 

Predsednik PVD Sever za Pomurje g. Dra-
go Ribaš
Foto: Manja Konkolič
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sednik Društva Vranov let in predsednik ZB Metlika, 
skupaj s člani. 
Ekipi čestitamo, želimo nadaljnje uspešno izvedbo 
smelih načrtov in z željo, da se ponovno srečamo 
na Vranovi poti.
K čestitki se pridružujemo tudi v Domoljubnem kra-
jevnem združenju Puconci in želimo, da ta spomin-
ski pohod postane programsko tradicionalen ter da 
dobi tudi veljavo v domoljubnih in veteranskih dru-
štvih in organizacijah svojo veljavo. Pohodnikom že-
limo še smele korake in zagotovo širši vseslovenski 
in mednarodni pomen! Naj nas takšna plemenita 
dejanja bolj združujejo in da jih ohranjamo nasle-
dnjim rodovom.

Jože Časar, predsednik DKZ Puconci
Eduard Vedernjak, predsednik Društva Vranov let

KTD Puconci razvajalo stanovalce in zaposlene 
Doma starejših v Kuzmi

Kulturno turistično društvo Pu-
conci že več kot dve desetle-
tji skrbi za promocijo turističnih 
doživetij tako v vasi kot v občini 
Puconci. KTD Puconci je obisko-
valcem najbolj poznano po ku-
linarični prireditvi Dödolijada in 
kulinarični razstavi Zlata kijanjca. 
Obiskovalci so tako deležni kuli-
naričnega tekmovanja v pripravi 
dödolov v kotlu na ognju in v kuli-
narični razstavi tipičnih prekmur-
skih jedi. Tisti najbolj pogumni pa 
se lahko tudi sami pomerijo v ku-
hanju dödolov. V letu 2019 nam 
je uspelo združiti najbolj prepo-
znano športno prireditev v občini 
Puconci, kolesarski maraton ob-
čine Puconci, in najbolj prepo-
znavno kulinarično prireditev Dö-
dolijado. Obiskovalci so tako bili 
deležni športno – kulinaričnega 
dogodka pod imenom Biciklijada 

in Dödolijada v Puconcih.  Žal je 
KORONA posegla tudi v delo KTD 
PUCONCI in nam tako onemo-
gočila izvedbo Dödolijade v letu 
2020. Glede na to, da je negoto-
va izvedba Dödolijade tudi v letu 
2021 in se člani društva zaveda-
mo, da je promocija našega dru-
štva ključnega pomena za uspeh 
naših dogodkov, smo se člani 
društva na pobudo podpredse-
dnice Fartek Sonje odločili, da na 
dan mladosti stanovalce Doma 
starejših v Kuzmi razveselimo s 
pravimi Püconskimi dödoli. Kljub 
dežju smo se na pot odpravili z 
optimizmom, dobro voljo in pol-
no pozitivne energije. Na terasi 
Doma starejših Kuzma smo po-
stavili kotle, zakurili ogenj in za-
čeli s kuhanjem dödolov. Stano-
valcem smo pripravili tudi manjšo 
razstavo, kjer so si lahko ogledali 

»Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu – Vra-
nov let v svobodo« v domeni Projekta Vranov let. 
Na cilju pa jih je pozdravil Milan Travnikar, podpred-
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lončene posode za dödole, lese-
ne vilice za dödole, pravo moko 
za Püconske dödole, suhe aranž-
maje iz ličja ter jim med ogledom 
postregli z domačim rumovim 
loncem, orehovcem, orehovimi 
medenjaki in črno-belimi doma-
čimi rogljički. Da pa je čas kuhanja 
dödolov hitreje minil, je harmoni-
kar Črnko Stanko raztegnil meh 
in po domu se je zaslišala prek-
murska pesem. Zvoki harmonike 
in petje stanovalcev je za trenutek 
celo pregnalo slabo vreme, tako 
da so se dödoli skuhali do kosi-
la, ko so Püconsko specialiteto že 
nestrpno pričakovali stanovalci. 
Člani KTD Puconci smo se mo-
rali zaradi covid-19 odpovedati 
številnim promocijam in pred-
stavitvam po Sloveniji. Stanovalci 
doma starejših pa so zaradi nje 
morali ostati za štirimi stenami in 
se tako še dodatno boriti z osa-
mljenostjo. Ko smo dobili pobu-
do podpredsednice Sonje Fartek, 
da gremo kuhat dödole, smo brez 

oklevanja v en glas rekli, gremo v 
Kuzmo. Ko smo videli vse te na-
smejane obraze stanovalcev, is-
krice v očeh stanovalk, ki so se 
zavrtele ob zvokih harmonike, 
besede zahvale, da smo prišli in 
jim polepšali dan, smo dobili naj-
lepše in največje plačilo za naše 
delo. Čeprav je deževalo kot iz 
škafa in je bilo hladno, so naša 
srca ostala topla, saj smo Vesna 
Maučec, Sonja Fartek, Sonja Sa-
pač, Silva Gutman, Amalija Pučko 

in naš edini moški spremljevalec 

Leon Maučec polepšali dan sta-

novalcem in zaposlenim doma 

starejših na Kuzmi.

Srčno upamo, da bomo spodbu-

dili še koga, da v teh čudnih časih 

pogleda globoko v srce in se od-

loči da polepša dan še komu. 

Lepo je delati DOBRO. 

Vesna Maučec,  
predsednica KTD PUCONCI

30 let vojne za Slovenijo (1991–2021)
Ker bomo letos v juniju obeležili 
30. obletnico vojne za Slovenijo, 
je prav, da se spomnimo teh do-
godkov. Na območju občine Pu-
conci ni bilo vojaških spopadov. 
Najbližja lokacija vojnega delo-
vanja v naši občini je bila blokada 
JA v Murski Soboti, kjer je okoli-
ca bila tudi raketirana s strani le-
tal JA. Je pa bil v samih vojašnice 
Puconcih v prostorih OŠ Puconci 
zbirni center vojnih ujetnikov JA 
in v stari šoli v Moščancih skladi-
šče orožja. Ker se v zadnjih letih 
ustanovilo kar nekaj domoljubnih 
organizacij, ki si dogodke iz leta 

1991 razlagajo po svoje, je prav, 
da se predstavijo verodostojno, 
kot so se odvijali in da jih predsta-
vijo tisti udeleženci, ki so v njih ak-
tivno sodelovali. Po razglasitvi sa-
mostojnosti se je dne 26. 6. 1991 
Slovenija znašla v vojni. Prišlo je 
do prvih spopadov med enota-
mi TO in JA, kar je pripeljalo do 
tega, da je prišlo do prvih predaj 
vojakov JA, ki so bili na stražni-
cah (»karavla«). Tako je vodstvo 
75. Območnega štaba TO Murska 
Sobota začelo ustanavljati zača-
sne zbirne centre vojnih ujetni-
kov JA, ki so se predali. Ti centri 

so bili v Čentibi 
in v Rakičanu. 
Ker je bilo števi-
lo ujetih vojakov 
vedno višje, se je ustanovil zbir-
ni center v OŠ Bogojina. Ko je v 
tem centru prišlo do nemirov in je 
številka ujetnikov dosegla številko 
177, se je Območni štab TO od-
ločil za odprtje novega zbirnega 
centra v Puconcih. Tega je odprl 
29. 6. 1991 in se je zelo hitro za-
čel polniti z ujetimi vojaki. Tu so 
ujeti vojaki spali v telovadnici, ki 
jo je TO primerno opremila. Vojni 
ujetniki so uporabljali še sanitari-
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je in garderobo v sklopu telova-
dnice in jedilnico. Vodstvo centra 
je prevzel del starešin učne čete, 
za zavarovanje pa je 75. Območ-
ni štab TO Murska Sobota dolo-
čil enoto TO jakosti voda. Vod-
stvu centra so bili dodeljeni tudi 
miličniki (policisti). Koordinacijo 
vodenja centra je opravljal Ivan 
Hochstatter. Ker se je število uje-
tih vojakov zelo hitro večalo in se 
je v noči na 30. 6. 1991 zgodil tudi 
pobeg 2 ujetih vojakov, ki so ju 
pozneje ujeli pri Murski Soboti. V 
teh težkih razmerah se je vodstvo 
75. Območnega štaba TO Mur-
ska Sobota odločilo aktivirati Na-
rodno Zaščito bivše KS Puconci. 
Pripadniki NZ so pomagali ponoči 
stražiti okolico šole na 8 stražar-
skih mestih, medtem ko smo se 
pripadniki TO umaknili v prostore 
OŠ, kjer smo zagotavljali red med 
ujetniki. Podnevi pa so varovanje 
ujetih vojakov v centru v celoti 
opravljali pripadniki TO in takratne 
milice (policije). V zbirni center je 
večkrat dnevno prihajal takratni 
predsednik KS Puconci, zdaj že 
pokojni Štefan Harkai, ki je skupaj 
s sodelavcema matičarjema Zla-
tico Glavač in Štefanom Benkom 
nudil vso pomoč pri logistiki in 
nabavi higienskih pripomočkov za 

vojne ujetnike in administrativnih 
poslih. Načelnik NZ KS Puconci 
je bil takrat zdaj že pokojni Šte-
fan Zver, ki nas je večkrat dnevno 
obiskal, predvsem mene, ki sem 
bil v enoti TO kot domačin zadol-
žen za vodenje razporeda straže v 
objektu in zunaj. Pripadniki NZ so 
bili vaščani vasi Puconci, Vaneča, 
Šalamenci, Gorica, Markišavci itd. 
V center so dnevno hodile tudi 
vaščanke iz Puconcev in Vaneče, 
ki so pomagale deliti hrano ujetim 
vojakom, ki se je vozila iz Murske 
Sobote in morale še vsak dan po-
čistiti prostore v kuhinji in jedil-
nici. Kljub neštetim poskusom še 
nimajo urejenega statusa vojnega 
veterana, ki bi jim zagotovo pri-
padal. Dne 1. julija je Uprava za 
notranje zadeve po dogovoru s 
poveljnikom 75. Območnega šta-
ba TO Murska Sobota prevzela 
zbirni center v Puconcih. Zbirni 
center vojnih ujetnikov je prevzel 
Janez Rumež iz oddelka za zati-
ranje kriminalitete s sodelavcema 
Ludvikom Lazarjem, inšpektorjem 
milice, in Dušanom Todorovičem, 
iz Varnostno-obveščevalne služ-
be. Varovanje v centru je ostalo 
isto kot prej. Pred odpustom voj-
nih ujetnikov je RK občine Murska 
Sobota organiziral zbiralno akcijo 

oblačil in obutve. Razen posame-
znikov je pomagala tudi tovarna 
Mura. Akcija je bila uspešna, saj 
so zbrali toliko obleke in obutve, 
da so se lahko vsi vojni ujetniki 
preoblekli v civilne obleke, voja-
ško opremo pa je prevzela TO. V 
centru so bili zaprti samo vojaki 
JA, oficirji so bili namreč zaprti v 
zaporih v Murski Soboti. Po od-
pustu iz zbirnega centra so ne-
katere vojake prevzeli starši, za 
ostale pa je za razvoz po republi-
kah bivše Jugoslavije poskrbel RK. 
V zbirnem centru OŠ Puconci je 
bilo zaprtih 212 vojakov, kar je po 
razpoložljivih podatkih bil najve-
čji zbirni center vojnih ujetnikov 
JA v Sloveniji. Kot zanimivost v 
celotnem Prekmurju je bilo uje-
tih 464 vojakov, starešin, zveznih 
miličnikov in zveznih carinikov. 
TO v Prekmurju ni imela izgub, 
medtem ko je JA imela 2 mrtva 
in 17 ranjenih. Dne 6. 7. 1991, ko 
je zadnji vojak JA zapustil zbirni 
center vojnih ujetnikov OŠ Pu-
conci, se je center zaprl. Fotogra-
fij vojnih ujetnikov iz Puconcev 
skoraj ni in te, ki obstajajo, so pa 
zelo slabe kvalitete. Po Ženevski 
konvenciji je bilo namreč prepo-
vedano fotografiranje vojnih uje-
tnikov. Obstaja pa posnetek RTV 

Vojni ujetniki v OŠ Puconci Blokada vojašnice Murska Sobota

Avtorica fotografij Nataša Juhnov, tednik Vestnik
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SLOVENIJE – film Slovenija na 
barikadah. Enota TO, ki je varova-
la center, se je nato premaknila v 
staro šolo v Moščancih, kjer smo 
pripravili vse potrebno za skladi-
šče orožja. Orožje, ki je prihajalo 
v skladišče, je bilo večinoma vojni 
plen odvzet JA v Prekmurju. Ne-

kaj pa ga je bilo pripeljano tudi z 
zavzetega skladišča JA v Sloven-
ski Bistrici in nekaj tudi kot pomoč 
iz tujine. Skladišče je delovalo v 
Moščancih do odhoda zadnjega 
vojaka iz Slovenije. V prispevku so 
uporabljeni zapiski iz naslednjih 
gradiv: Vojna za Slovenijo leta 

1991 v Prekmurju (Edvard Mihalič 
l. 2002), Vloga TO v procesu osa-
mosvajanja (več avtorjev, urednik 
Alojz Šteiner l. 2015) in moji spo-
mini ter zapiski iz osamosvojitve-
ne vojne za Slovenijo.

Janez Kološa, 
sekretar O ZVVS Murska Sobota

Vojni veteran
Beseda »veteran« se uporablja v 
gasilstvu, športu itd. Besedna zve-
za »vojni veteran« pomeni, da se 
tako imenuje oseba, ki se je odzvala klicu domovine 
in opravila svojo dolžnost pri obrambi le-te in ima 
urejen status vojnega veterana. V letih po vojni 1993 
sta se ustanovili Policijsko Veteransko društvo Sever 
in Zveza Veteranov vojne za Slovenijo – ZVVS. To-
rej Plava in Zelena veja obrambe. Ker sam delujem 
v ZVVS, bom predstavil, kako ta zveza deluje. Zvezo 
ZVVS sestavlja 59 Območnih združenj (33.000 čla-
nov), katere predsednik je upokojeni generalmajor 
Ladislav Lipič. Za samo organizacijsko delovanje je 
zveza razdeljena na 12 pokrajin. Pokrajino PO Po-
murje sestavljajo O ZVVS Lendava, O ZVVS Ljuto-
mer, O ZVVS Gornja Radgona in O ZVVS Murska 
Sobota. Predsednik PO Pomurje je tudi član pred-
sedstva ZVVS. Po razporedu vodenja PO Pomurja 
zdaj predseduje predsednik O ZVVS Murska Sobota 
Ivan Smodiš, delo sekretarja pa opravlja Janez Ko-
loša. O ZVVS Murska Sobota, ki združuje trenutno 
660 članov (samo letos se nam je pridružilo 50 no-

vih članov), pokriva 12 občin UE Murska Sobota. 
Predsedstvo je sestavljeno iz članov predsedstva iz 
vsake občine po en predsednik, podpredsednik, se-
kretar in blagajnik. Obstaja pa še komisija za leto-
vanje, ki skrbi za delovanje na počitniške prikolice v 
kampu Jadranka v Izoli. V naših novih prostorih na 
Kardoševi ulici 2 se izvaja dežurstvo vsak petek od 
08. do 12.00 ure oziroma po dogovoru. Kakšne koli 
informacije o pridobitvi statusa veterana, o urejanju 
Veteranskih pravic, o včlanjevanju itd. se dobijo na 
telefonski št. 070 358 415 – sekretar O ZVVS Mur-
ska Sobota Janez Kološa. Več podrobnosti o našem 
delu najdete na spletni strani O ZVVS Murska Sobota 
www.murskasobota.zvvs.si. Delujemo še v Pomurski 
koordinaciji Veteranskih in Domoljubnih organizacij 
– KODVOP. Še posebej pa nas veseli, da zelo do-
bro sodelujemo s Policijskim Veteranskim društvom 
Sever za Pomurje, kjer smo nosilci dela z mladimi 
po šolah (predavanja) in izvedbi literarnega natečaja 
Spominska Obeležja pripovedujejo. Da je sodelo-
vanje res dobro, dokazujeta prejeti najvišji prizna-
nji PVD Sever, ki sta jih dobila predsednik O ZVVS 
Murska Sobota, Ivan Smodiš Srebrni znak Sever in 
sekretar O ZVVS Murska Sobota Bronasti znak Sever.

Janez Kološa, sekretar O ZVVS Murska Sobota

Podelitev priznanj na slovesnosti PVD Sever za Pomurje na Petanjcih
Avtor fotografij: Oste Bakal, Slovenske novice.
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upokojenci Du Puconci smo se po dolgem 
času srečali na pikniku
V letu 2020 je virus Covid-19 
presenetil ves svet, tako mlade, 
mladostnike, družine in še po-
sebej nas starejše. Vse aktivnosti 
so se usmerile v to, da se zašči-
timo in ne zbolimo. Življenje se 
je v mesecu marcu lani praktično 
zaustavilo. Načrtovan občni zbor 
je bil odpovedan, druženje preki-
njeno. Vse obveznosti do države 
smo izpolnjevali, ostalo pa odrinili 
na stran.
Starejši ljudje so že tako osamlje-
ni, kaj pa jim je prinesla izolacija 
ob korona pravilih pa je posebna 
zgodba. Njim je težje dopovedati, 
da sorodniki ne bodo prišli, da ne 
smejo k sosedu. 
Letos nam je v tem času uspelo 
v državi zmanjšati obolevnost in 
tako pridobiti možnost druženja, 
seveda pod posebnimi pogoji. 
Dogovorili smo se, da združimo 
krajši občni zbor in piknik, ki smo 
ga zelo pogrešali. V soboto, 26. 
junija 2021, smo se zbrali v Pu-
concih v večnamenskem objektu 
ob šoli. Načrtovali smo piknik v 
Dolini, vendar pa glede na zahte-

ve NIJZ niso bili izpolnjeni pogoji. 
Tako se bomo v Dolini družili na-
slednje leto. 
Vse upokojenke in upokojence 
je najprej sprejela tajnica društva. 
V seznam je napisala podatke o 
prebolevnosti in vsem izmerila 
temperaturo. Sedežni red je bil 
drugačen kot nekdaj, več je bilo 
prostora med posamezniki. Pikni-
ka se je udeležilo 87 članic in čla-
nov. Pridružili pa so se nam tudi 
naši cenjeni gosti iz DU Šalek, 
DU Bodonci, Brezovci, Zenkovci 
in DU Mačkovci, katerih smo bili 
zelo veseli. 
Izpeljali smo občni zbor, poda-
li poročila za obe leti in sprejeli 
sklepe. Gosti so bili veseli, da se 
ponovno vidimo in izrazili dobre 
želje za delovanje društva vnaprej. 
Nadaljevali smo s piknikom, na 
katerem so za izvrstno hrano po-
skrbeli iz gostilne Jolanda Kosi, 
kjer so pripravili pravo žar pojedi-
no. Tudi glasbe ni manjkalo, seve-
da pa brez plesa, kar so navodi-
la NIJZ. Težko je ob dobri glasbi 
sedeti, zato pa bo več plesa pri-

hodnjič, so se tolažile naše ljubi-
teljice plesa. Veliko več pa je bilo 
pogovora med gosti. Nekateri se 
niso videli že nekaj časa in so si 
imeli veliko za povedati. 
Druženje se je zavleklo v popol-
dan, ko smo se počasi odpravljali 
domov in si obljubili, da se letos 
še srečamo, posebno pa so žele-
li, da organiziramo izlet, ki se ga 
bodo z veseljem udeležili. V izletu 
že razmišljamo in upamo da nam 
bo uspelo. 
Starejši tovrstna srečanja potre-
bujemo, še posebno sedaj, ko 
smo bili onemogočeni za vsako-
dnevne obiske in druženja. Tudi 
domači smo svoje starejše svoj-
ce varovali in se trudili, da smo 
jih popeljali skozi ta čas zdrave. 
Vsem pa je bila to posebna iz-
kušnja, s katero smo spoznali, da 
zdravje ni samoumevno, da se je 
zanj potrebno boriti in marsikaj 
storiti, da ga ohranimo. 

Silva Gutman,  
DU Puconci



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 26. 7. 2021

60 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Kegljanje s kroglo na vrvici zopet zaživelo
Temu kako v upokojenski ligi ke-
gljamo z kroglo na vrvici v času 
korone, bi rekli kegljanje na obro-
ke. Lani smo jesenko ligo končali, 
nekateri, ki smo se držali navodil, 
smo dve tekmi premaknili na leto 
2021, ker NIJZ navodila več niso 
dovoljevala druženja več ljudi v 
zaprtih prostorih. Tudi z trenin-
gi smo prenehali, ker smo bali 
okužb. Hkrati pa smo si zelo žele-
li, da se pričnejo tekmovanja. Ko 
je bilo mogoče, smo takoj začeli 
s treningi. Bili smo veseli, da se 
družimo, čeprav smo se razkuže-
vali, brisali in pazili na razdaljo. 
V letošnjem letu smo imeli zara-
di tega dve zaostali tekmi, ki jih v 
jeseni nismo odigrali, mogoče bi 
jih lahko vrinili, pa si vseeno ni-
smo upali. Veselili smo se tekmo-
vanj, tudi nasprotne ekipe so bile 
vesele, da se dogaja in se druži-
mo. Spomladanski del je že zelo 
odprt, pred tekmo poskrbimo za 
dokument, da lahko tekmujemo. 
Izpolnimo obrazec, da smo ce-
pljeni, preboleli ali imamo test ter 
masko in s tem zadostimo krite-
rijem. 

V spomladanski ligi smo v DU 
Puconci trenutno zelo uspešni. 
Ženske smo dobile vse tekme v 
spomladanskem delu in smo dru-
ge na lestvici. S prvo ekipo imamo 
enako štev zmag, loči nas samo 
število podrtih kegljev, kjer nas 
prehitevajo. Tudi moški so v ligi 
drugi. 
Udeležili smo se regijskega tek-
movanja za državno prvenstvo. 
Ženske nismo bile uspešne, mo-
ški pa so bili zmagovalci v Kobilju. 
Zmagovalec gre na državno pr-
venstvo. Naslednji dan pa so izve-

deli, da so bile napake pri vodenju 
tekmovanja s strani organizatorja 
in so puconski kegljači z istim šte-
vilom točk drugi. Prizadeti, hkra-
ti razočarani, a si moramo dati 
čas, da ugotovimo, kaj narediti 
in kako rešiti neprijetno situacijo. 
Prevzem tovrstnega tekmovanja 
zahteva profesionalen pristop in 
obilo dela, da se vse izteče, kot je 
treba. Napake odpravljati za nazaj 
je zelo delikatno.
Fotografija je nastala na regijskem 
tekmovanju.

Silva Gutman, DU Puconci

90-letniki v Du Bodonci – 
Brezovci – Zenkovci
V Društvu upokojencev Bodon-
ci – Brezovci – Zenkovci je v za-
dnjem letu praznovalo 90. rojstni 
dan precej članov društva. Lansko 
leto smo obiskali Marijo Bokan iz 
Vadarcev, 3. 7. 2021 pa se ji je s 
praznovanjem rojstnega dne pri-

družil tudi njen mož Bokan Elek iz 
Vadarcev štev. 9.
Na njegov rojstni dan smo ga obi-
skali na druženju, ki so ga organi-
zirali skupaj s sorodniki in sosedi 
v Vadarcih. Pogovarjali smo se s 
slavljencem in njegovo ženo, ki 
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sta kljub svoji visoki starosti še ve-
dno čila in gostobesedna. 
Slavljenec Elek nam je povedal, 
kakšno je bilo njegovo življenje, 
podobno večini naših goričkih 
prebivalcev. Rojen je bil v druži-
ni, kjer je bil še brat Ludvik. Ker ni 
bilo doma dovolj kruha, je moral 
na delo tako v Avstrijo, Nemčijo 
in po raznih krajih v Sloveniji, kot 
so Kočevje, Vuzenica in Jesenice. 

Poročil se je z Marijo iz Nusko-
ve in rodila sta se jima dva sino-
va Milan in Vlado. Prvi si je doma 
ustvaril družino in z njimi živita 
tudi zakonca Bokan. Zakonca Bo-
kan se veselita vnukov Mitja, Maje 
in Sandre, še posebej pa jima po-
lepšajo dneve obiski pravnukov 
Larise in Liama.
Elek je upokojen od leta 1991, kot 
pravi je pokojnina skromna in jo 

dobiva nekaj v Sloveniji, nekaj pa 
iz tujine, vesel pa je, da mu zdrav-
je še služi in da skupaj z ženo 
preživljata dneve svoje jeseni. Vse 
dobro, predvsem zdravja želimo 
slavljencu in prav tako njegovi 
ženi ter da preživita skupaj še vr-
sto let. 

Vijola Bertalanič,
predsednica DU

Piknik vaščanov Gorice
Ukrepi, sprejeti zaradi epidemije, se počasi sprošča-
jo. Jasno pa je, da nas čakajo izzivi. Epidemija nove-
ga koronavirusa spreminja navade, svet in življenja 
nas, ljudi. V tem težkem obdobju, ko smo se morali 
odpovedati številnim dejavnostim, smo se pogoste-
je odpravili v naravo, ki nas je pomirila in nam vliva-
la nove energije. Tudi v tem vročem poletju iščemo 
spokojnost in novega upanja v cvetočih parkih, kjer 
lahko zadihamo brez maske ter se naužijemo čudo-
vitih barv in naravnih zvokov narave. 
Lansko leto marca se je marsikomu življenje obrnilo 
na glavo. Ustavljen je bil javni promet, šolski sistem, 
proizvodnja ter tudi javno življenje. Glasba je pov-
sod utihnila, odrske luči so ugasnile. In tudi danes, 
ko ukrepi niso več tako strogi, še zdaleč ne živimo 
v starem ritmu, naša življenja niso več taka, kot pred 
epidemijo. 
Pa vendarle, tudi v našo vas se počasi vračajo obi-
čajni utripi vsakdana. Veliko olajšanje je, da se lahko 
spet prosto gibljemo, prijeten občutek je, da lahko s 
prijatelji na terasah lokalov ponovno popijemo kavo, 
pa čeprav še zmeraj na varni razdalji. Tako rekoč nas 
je koronavirus nepričakovano, prestrašeno posta-
vil pred hudo preizkušnjo in negotovost. Vendar se 
kljub vsemu nismo pustili, da nas strahovi ohromijo. 
Dokazali smo, da skupaj zmoremo vse. 
Predstavniki KS Gorica smo ponosni na vse vaščan-
ke in vaščane, ki so v teh kriznih časih pokazali ve-
lik pogum, solidarnost in strpnost. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so v teh težkih časih delali in še zmeraj de-
lajo za dobrobit skupnosti ter pomagajo na svojih 
področjih. Nihče ne ve, kakšne bodo posledice vse 

te »zmešnjave«, ne vemo, do kdaj bo koronavirus 
živel med nami. Želimo si, da se naša in vaša priho-
dnost nikakor ne začne tam, kjer je bila lansko leto 
marca prekinjena. Želimo si, da bo naša prihodnost 
boljša in da bodo naša življenja še bolj kakovostna. 
Vseeno pa menim, da smo morda prav zaradi teh 
kriznih časov spoznali, kako zelo potrebujemo drug 
drugega, kaj pravzaprav pomenijo solidarnost, po-
štenost, medsebojna pomoč in konec koncev tudi 
delovanje v korist najrazličnejšim skupnostim. 
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In prav zaradi tega naglega tempa 
življenja in prikrajšanega prijetne-
ga srečavanja in druženja s sose-
di, prijatelji, znanci in sovaščani, 
smo KS Gorica, skupaj z ostalimi 
društvi, ki v vasi delujejo, organi-
zirali piknik za vaščane. Imenovali 
smo ga pravzaprav praznik vseh 
vaščank in vaščanov. 
Kljub takim in drugačnim opravi-
lom doma in drugod, se je v so-
boto, 26. junija, v večnamenskem 
objektu na igrišču pod čudovitim 
nadstreškom zbralo čez 100 lju-
di. Kot vsako leto (razen lanske-
ga) smo piknik popestrili z glasbo, 
plesom, petjem, pijačo, srečelo-
vom … 

Prvi maj pri Sebeščanu
Mnogi bi rekli, da nima pomena 
pisati o prazniku dela. Zakaj bi po-
veličevalo delo, če nas pa utruja, 

vzame čas in še marsikaj je, kar 
nam vzbuja neprijetna čustva.
Starejši smo o boju delavcev 
poslušali veliko. Kresovanja in 
ognjemeti, postavitev mlaja ter 
nagovori so bili del proslav. Do-
sežki delavcev v boju za delavske 
pravice so bili v nagovorih še po-
sebej izpostavljeni. 
Tudi danes ni drugače – po-
membno je, da je delo organizi-
rano tako, da je čim bolj huma-
no, da plačilo za delo omogoča 
solidno preživetje, da se delavec 
počuti spoštovanega.
Vsakoletna prireditev ob 1. maju 
je bila ena večjih prireditev TKŠD 
Pečarovci. Letos je zaradi epide-
mije in prepovedi druženja ve-
čjega števila ljudi odpadla. Niso 
pa odpadla tradicionalna posta-
vljanja mlajev ter manjši prigrizki 
s kakšnim deci dobrega ob tem.
Fotografiji sta utrinek ob posta-
vljanju mlaja pri Sebeščanu.

Seveda pa ni manjkal naš tradici-
onalni langaš, ki ga tradicionalno 
cvremo skorajda ob vsaki priliki. 
Izkazale smo se tudi pripadnice 
nežnejšega spola s svojimi sladki-
mi dobrotami. Skratka, veliko smo 
si imeli za povedati, veliko smo se 
nasmejali … 
Pa še naši malo mlajši … na zele-
nih površinah so se razprostirala 
napihljiva igrala in otroci so več 
kot uživali. Igrala so vmes preiz-
kušali celo malo večji »otroci«. 
Resnično smo se imeli lepo po 
tolikih mesecih »zaprtja«. 

Tanja Horvat, 
KS Gorica

Jožef Rituper
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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 2021

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

II.
Priznanja Občine Puconci v letu 2021 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 I. točke tega 
razpisa.
Velika zahvalna listina se podeli za izstopajoče dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa.
Nagrada Občine Puconci se podeli pravnim osebam za pomembna dejanja in dosežke iz I. točke tega 
razpisa.

IV.
Predloge za priznanja lahko podajo posamezniki, podjetniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivali-
šče 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 
podelitev 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. 2021 na naslov: OBČINA PUCONCI, 
Puconci 80, 9201 Puconci s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis komisije za priznanja« ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani.
Upoštevani bodo predlogi, ki bodo dostavljeni do navedenega datuma ali oddani na pošto s poštnim 
žigom vključno do torka, 31. 08. 2021.

Številka: 094-0001/2021-1
Datum: 16. 06. 2021

Komisija za priznanja
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PUCONCI
Prikaz Zdravje v občini 2021 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. Več informacij o Covid-19
najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-
ncov.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

� Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 21,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7
dni.

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

� Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,4
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 5,3 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

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

� Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 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 1,4 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji prav tako.

� 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 62,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.

� Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Slika 1: Odstotek prebivalcev s potrjeno okužbo s SARS-Cov-2
(Covid-19) po občinah do vključno 31. 12. 2020

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2015–19

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Ivan Lipičnik, Mojca Serdt, Ozara-enota Nova
Gorica
Datum: april 2021 (ponedeljek, 29.03.2021 @ 13:22:09)
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DUŠEVNO ZDRAVJE

Dobro duševno zdravje je zelo pomembno za kako-
vost življenja in sposobnost obvladovanja življenjskih
vzponov in padcev vsakega posameznika. Epidemija
covida-19 je korenito spremenila naš življenjski slog.
Čeprav gre za epidemijo nalezljive bolezni, ima ta sku-
paj z ukrepi za njeno obvladovanje pomemben vpliv
na zdravje v celoti ter številne dejavnike, ki vplivajo na
zdravje – tudi na duševno zdravje. A duševno zdravje
še vedno prepogosto razumemo v zelo ozkem po-
menu, kot iztočnico za pogovor o težavah v duševnem
zdravju ali duševnih motnjah.

Duševne motnje predstavljajo velik javnozdravstveni
problem sodobne družbe. Zdravstveno breme dušev-
nih motenj in samomora je namreč večje od bremena
sladkorne bolezni ali bolezni dihal. Organizacija za go-
spodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development, OECD)
ocenjuje, da v Sloveniji zaradi duševnih motenj izgu-
bimo nekaj več kot 4 % BDP. Pogoste duševne motnje
so med prebivalci Slovenije nekoliko manj razširjene
kot v večini drugih primerljivih evropskih držav. Kljub
temu ocene kažejo, da je depresivna motnja priso-
tna pri 3,5 % prebivalcev, pri čemer zaznavamo večjo
pogostost pri starejših posameznikih (slika 3). Pribli-
žno podobno pogoste so anksiozne motnje, preostale
duševne motnje pa so manj razširjene.

Slika 3: Razširjenost simptomov depresivne motnje* med prebi-
valci Slovenije po starostnih skupinah. Vir podatkov: Nacionalna
raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Na pogoste težave v duševnem zdravju v Sloveniji
kažejo podatki o bolniški odsotnosti. Leta 2019 je
bilo zaradi duševnih in vedenjskih motenj izgubljenih
1.183.210 delovnih dni, kar je za 58 % odstotkov več
kot leta 2015.

Duševno zdravje je mnogo več kot odsotnost du-
ševne motnje
Pomembno je poudariti, da duševno zdravje niso
samo duševne motnje, niti ne samo odsotnost du-
ševnih motenj. Duševno zdravje omogoča ljudem, da
doživljajo življenje kot smiselno, da so ustvarjalni in
aktivni, da sprejemajo samega sebe in svoja čustva
in čutijo pripadnost družbi, v kateri živijo in prispevajo
k njenemu razvoju in napredku. Da bi poudarili na-
štete pozitivne vidike duševnega zdravja, se včasih
uporabljajo poimenovanja, kot so pozitivno duševno
zdravje, duševno blagostanje ali duševna dobrobit.

Pomembno je zavedanje, da je duševno blagosta-
nje lahko prisotno kljub prisotnosti duševne motnje.
Shematski prikaz opisanega razumevanja duševnega
zdravja je prikazan na sliki 4.

Slika 4: Dvojni kontinuum duševnega zdravja. Prirejeno po Green-
spoon in Saklofske, Toward an Integration of Subjective Well-Being
and Psychopathology, 2001.

Slaba kakovost življenja ni in ne bi smela biti povzro-
čena s prisotnostjo duševnemotnje. Kakovost življenja
oseb z duševnimi motnjami je zaradi stigmatizacije in
diskriminacije, ki so jo deležni, pogosto nepravično
nizka. Po drugi strani pa tudi odsotnost duševne mo-
tnje ne zagotavlja dobre kakovosti življenja. Če redko
doživljamo prijetna čustva, imamo pogosto občutek
praznine in stagniranja, se ne sprejemamo ali ne vi-
dimo smisla v življenju, je lahko naša kakovost življenja
slaba zgolj zaradi odsotnosti teh temeljnih vidikov du-
ševnega blagostanja. To potrjuje prikaz porazdelitve
duševnega blagostanja pri osebah z duševno motnjo
in pri osebah brez nje, ki je izdelan na slovenskih podat-
kih. Kaže namreč, da ima visoko duševno blagostanje
dobrih 14 % oseb z duševno motnjo, po drugi strani pa
nekateri posamezniki brez duševnih motenj (približno
2 %) živijo v odsotnosti duševnega blagostanja (nizko
duševno blagostanje na sliki 4 in 5).

Široko razširjeno je zavedanje o pomembnosti dušev-
nega zdravja in njegove neločljivosti od zdravja kot
celote. Dobro duševno zdravje ščiti pred telesnimi bo-
leznimi, socialnimi neenakostmi in nezdravim načinom
življenja. Avtorji so v različnih raziskavah ugotavljali, da
je nastanek ali potek nekaterih kroničnih bolezni v so-
odvisnosti z duševnim zdravjem posameznika. Osebe,
ki trpijo zaradi depresije, imajo denimo večje tveganje
za razvoj srčno-žilnih bolezni (predvsem srčnega in-
farkta), sladkorne bolezni in rakavih obolenj. Po drugi
strani pa raziskave kažejo, da duševno blagostanje
varuje pred razvojem številnih kroničnih bolezni. Ko
govorimo o skrbi za duševno zdravje, govorimo tudi o
skrbi za zdravje na splošno.

* Razširjenost simptomov depresivne motnje prikazuje delež prebivalstva, pri katerem sta bila prisotna vsaj 2 simptoma, značilna za veliko depresivno motnjo.

Prisotnost simptomov je samoocenjena in se navezuje na obdobje, v katerem je bila izvedena raziskava, s katero so bili pridobljeni podatki.
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Slika 5: Prisotnost duševne motnje ne pomeni nujno tudi odsotno-
sti duševnega blagostanja. Vir podatkov: Nacionalna raziskava o
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Kaj lahko storimo, da zavarujemo in okrepimo du-
ševno zdravje?
Na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, od zna-
čilnosti posameznika, njegovih odnosov z drugimi ose-
bami, do značilnosti okolja ter širše družbe, v kateri
živimo. Na nekatere dejavnike lahko vplivamo lažje kot
na druge. Na naš genski zapis, pojav obsežne naravne
nesreče ali pandemije, ki nenadoma ohromi celotno
družbo, vplivamo veliko težje kot na nekatere druge
dejavnike, ki imajo prav tako velik vpliv na duševno
zdravje. Te dejavnike lahko prepoznamo v okoljih, kjer
se učimo, delamo in preživljamo prosti čas, ter v od-
nosih, ki jih vzdržujemo s člani svoje družine, s sosedi,
sodelavci, sošolci ali sokrajani. Pomembna je telesna
dejavnost, ki jo družbeno in grajeno okolje spodbuja
ali pa nasprotno celo zavira. Že kratek sprehod lahko
dvigne razpoloženje in izboljša počutje, redna tele-
sna aktivnost pa krepi našo samopodobo in pomaga
pri spoprijemanju s stresom. Čeprav na prvi pogled
to morda ni očitno, je telesna dejavnost pomemben
način varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Pozitiven vpliv na duševno zdravje imajo dejavnosti, ki
povečujejo socialno vključenost, kot so prostovoljstvo,
spodbujanje umetniškega udejstvovanja ter medge-
neracijskega povezovanja. Kot učinkovite za krepitev
duševnega zdravja so se v tujini izkazale tudi aktivno-
sti, ki so usmerjene v zmanjševanje pojavnosti nasilja
in diskriminacije, ki je povezano z nastankom ali po-
slabšanjem bolezni. Dokazano učinkoviti so ukrepi
izobraževanja in kampanje ozaveščanja o duševnih
težavah, motnjah, nasilju, programi za povzročitelje
nasilja, programi za preprečevanje diskriminacije, sti-
gmatizacije in trpinčenja v lokalnem, šolskem okolju
ali na delovnemmestu, kakor tudi programi staršev-
stva. Aktivnosti, ki so usmerjene v odpravljanje različ-
nih oblik diskriminacije in nasilja so zelo učinkovite pri
zmanjševanju nepravičnih neenakosti v zdravju, kar
predstavlja še posebej dragoceno dodano vrednost
za krepitev duševnega zdravja.

Duševno zdravje krepijo tudi aktivnosti, ki zagotavljajo
dostop do izpopolnjujočega dela. Poleg dostojne
plače nam delo nudi možnost za osebno rast, krepi
avtonomijo posameznika in občutek prispevanja k sku-
pnemu dobremu. Po drugi strani je �nančna varnost,
ki nam jo zagotavlja plačano delo, že sama po sebi
prepoznana kot temelj zdravega življenjskega sloga in
posledično dobrega zdravja. Med učinkovite ukrepe,
ki povečujejo dostop do dela, štejemo programe do-
datnega izobraževanja in opismenjevanja z različnih
področij zdravstvene pismenosti, pismenosti o dušev-
nem zdravju in digitalne pismenosti. K varovanju in
krepitvi duševnega zdravja učinkovito prispevajo tudi
programi, ki so neposredno povezani s trgom dela in

ciljajo na hitrejše zaposlovanje mladih odraslih ter pro-
grami za odrasle, ki naslavljajo vračanje na delo po
dolgotrajnejši bolniški odsotnosti ali obdobju brezpo-
selnosti.

Slika 6: Skupine družbenih dejavnikov duševnega zdravja. Prirejeno
po Lund et al., Social determinants of mental disorders and the
Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews,
2018.

Zagotavljanje hitro in široko dostopne strokovne po-
moči, zgodnja prepoznava oseb z duševnimimotnjami,
svetovalne storitve za osebe v stiski ter druge aktivno-
sti, ki izhajajo iz tradicije preventivnega delovanja, ne-
posredno naslavljajo duševne motnje. Razvoj znanosti
v zadnjih desetletjih kaže, da je polje ukrepanja veliko
širše in da je mogoče z aktivnostmi, ki se odvijajo izven
t.i. zdravstvenega polja, veliko prispevati k varovanju in
krepitvi duševnega zdravja. Izpostavljamo družbene
aktivnosti, ki naslavljajo socialno vključenost, nasilje
in diskriminacijo ter �nančno varnost (slika 6). Vse na-
šteto je tesno povezano s skupnostjo, v kateri živimo, in
kjer potrebujemo temeljne pogoje za dobro duševno
zdravje.

Skupaj in v skupnosti doboljšegaduševnega zdravja
Skupnostni pristop k skrbi za duševno zdravje pomeni,
da je skupnost tista, ki prepozna potrebe v lastnem
okolju ter nato tudi zagotavlja in usmerja dejavnosti.
Takšen pristop k preprečevanju duševnih motenj in
krepitvi duševnega zdravja zajema usklajeno medsek-
torsko sodelovanje in vključevanje različnih strokov-
njakov s področja zdravstva, šolstva, socialnega var-
stva in drugih sektorjev, kot tudi predstavnikov društev,
organizacij, občine ali posameznikov iz skupnosti. Lo-
kalna okolja v Sloveniji so različna, zato je pomembno,
da pri razvoju primernih aktivnosti sodelujejo ljudje,
ki v teh okoljih živijo in delajo. K zagotavljanju uskla-
jenega in vključujočega delovanje v skupnosti lahko
veliko pripomore oblikovanje t.i. zavezništev v sku-
pnosti, ki omogočajo več medsebojne komunikacije,
boljšo prepoznavo potreb ter tudi hitrejše ter učin-
kovitejše odzivanje na potrebe. Primer povezovanja
so lokalne skupine za krepitev zdravja, ki so trenutno
že vzpostavljene v številnih slovenskih občinah. Po-
dobno povezovanje in delovanje na nivoju skupnosti je
predvideno tudi v Nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018-2028 (Program Mira). Vsak lahko pri-
speva k boljšemu duševnem zdravju, skupaj pa lahko
prispevamo še mnogo več.
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ZDRAVJE V OBČINI 2021

Kazalniki zdravja v občini: Puconci
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.

Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci

in
sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 0,81 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva -1,5 -1,4 5,8 7,2

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 5,2 5,3 5,2 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 24,2 20,3 19,3 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 55,5 55,1 57,0 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 45,6 44,2 44,5 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 28,5 29,9 29,1 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 22,5m 21,4 22,5 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 56,6m 54,9 54,0 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,4 1,3 1,3 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 15,6 12,8 13,4 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 62,6 63,2 63,6 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 66,5 66,1 67,4 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 75,6 74,4 73,9 77,6 %

Z
d
ra
vs

tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 59,1m 58,5 60,1 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 21,1 20,7 21,8 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 1,1 1,0 0,9 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 2,1 2,1 1,9 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 6,7 5,9 5,7 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 28,1 27,9 26,9 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 14,2 13,8 13,4 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 5,4 4,4 4,0 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 4,1 3,9 3,7 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 539 596 580 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 73 86 79 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 55 62 60 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 114 98 105 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,3 5,1 5,2 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 15,3 16,5 15,8 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 2,6 2,2 1,9 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 3,3 5,0 6,3 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 1098 1059 1047 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 103 116 103 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 157 167 169 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 27 37 40 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 29 13 14 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu 
(PKMO) 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za zdravstvo Univerze na Primorskem sta 
vzpostavila spletno stran www.pkmo.si, ki lahko za delavce in delojemalce predstavlja pomembno 
pomoč pri premagovanju težav, s katerimi se soočajo zaradi svojega delovnega okolja. Na spletni 
strani se namreč nahajata e-priročnik in e-učbenik s številnimi uporabnimi nasveti, ki zajemajo 
ergonomske ukrepe, usmeritve za aktivne odmore in navodila za razbremenilne položaje telesa. Skrb 
za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu pa lahko okrepimo z nasveti za tehnike 
sproščanja in vizualizacije ter prepoznavanjem reakcij na hud stres in stresne motnje v delovnem 
okolju, sindroma izgorelosti ter nespečnosti. Vsi nasveti so nazorno prikazani z ilustracijami in 
fotografijami. 

Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja (na primer stres) pri delu so že desetletja glavni 
vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega 
upokojevanja delavcev. »Pogostost odsotnosti z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj je med letoma 
2015 in 2019 v Sloveniji narasla za kar 43 odstotkov, število izgubljenih delovnih dni na zaposlenega 
zaradi duševnih stresnih motenj pa kar za 54 odstotkov. Zaradi svojih razsežnosti predstavljajo kostno-
mišična obolenja in duševne stresne motnje veliko obremenitev za zdravstveni sistem, zaradi 
finančnega in gospodarskega bremena pa tudi velik socialno-ekonomski ter vsesplošni družbeni 
problem,« je poudarila vodja projekta dr. Ticijana Prijon.  
 
V okviru projekta je nastalo tudi spletno orodje, katerega posebnost je vstopni vprašalnik »Ugotovi in 
odpravi«. Na podlagi odgovorov vsak posameznik prejme individualizirano poročilo o svojem tveganju 
za kostno-mišična obolenja in duševne stresne motnje v povezavi z delom, glede na starost, spol in tip 
dela, ki ga opravlja. Še več, poročilo glede na prepoznano tveganje in morebitne že obstoječe težave 
vključuje povezave do poglavij spletnega orodja, ki so, glede na samoporočane težave posameznika, 
najbolj priporočljiva. 
 
Dostop do spletnega orodja 
Spletno orodje je brezplačno in do njega dostopate s klikom na povezavo: https://pkmo.si/.  
Navodila za registracijo in prijavo so objavljena na spletni strani.   
 
Z usmerjanjem uporabnika do izobraževalnih vsebin in z ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih 
bolečin in psihosocialnih tveganj pri delu na projektu želijo doseči, da bo vsak posameznik prejel 
informacije, ki jih najbolj potrebuje. Cilj projekta pa je tudi, da bi spletno orodje in ostale vsebine 
pripomogle k večjemu ozaveščanju o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri 
delu ter k zmanjšanju pojavnosti in preprečevanju njihovih posledic v delovno aktivi populaciji, 
predvsem pri zaposlenih, starejših od 45 let.  
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Kratko o programu SVIT
Skrb za lastno zdravje in zdrav 
življenjski slog lahko bistveno iz-
boljšata kakovost življenja. Pre-
ventiva nas nič ne stane, lahko 
pa nam reši življenje. Odzovite 
se na vabilo Program Svit.

V Sloveniji že 11 let uspešno delu-
je Program Svit, preventivni zdra-
vstveni program, ki je namenjen 
preprečevanju in zgodnjemu od-
krivanju predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki 
pri moških in ženskah med 50. in 
74. letom starosti. Poskrbi za svo-
je zdravje in sodeluj v Programu 
Svit.
Ciljno populacijo Programa Svit 
predstavlja dobrih 600.000 oseb, 
ki na vsaki 2 leti prejmejo vabi-
lo v program. S sodelovanjem v 
Programu Svit udeleženci nimajo 
dodatnih stroškov, saj stroške so-
delovanja v programu nosi Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije v okviru obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja.
Tudi v času epidemije covid-19 ne 
smemo pozabiti na skrb za svoje 
zdravje. Sodelovanje v presejal-
nem programu za zgodnje odkri-
vanje predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki, 
Programu Svit, je tudi v času epi-
demije varno. Zato ne zavrzite va-
bila in se odzovite v Program Svit.
Rak na debelem črevesu in danki 
se v telesu razvija več let, preden 
se pojavijo prvi simptomi, zato se 
je treba na povabilo Programa 
Svit odzvati redno, na vsaki dve 
leti. Program Svit je namenjen 
zdravim ljudem, da svoje zdravje 
tudi ohranijo. 
Pravočasno ukrepanje je bistve-
nega pomena – zato se odzovite 
na vabilo Programa Svit. 

Redno odzivanje v Program Svit 
vam lahko reši življenje.
Še pred desetimi leti je bila Slove-
nija po umrljivosti zaradi raka na 
debelem črevesu in danki v sa-
mem evropskem vrhu, bil je drugi 
najpogosteje odkriti rak pri obeh 
spolih skupaj. Danes pa je v Slo-
veniji obolevnost za to boleznijo 
padla na peto mesto med raki. To 
lahko pripišemo presejalnim ko-
lonoskopijam Programa Svit. 
Program Svit je namenjen zdra-
vim ljudem, da svoje zdravje tudi 
ohranijo. Pomembno je, da se 
vabilu odzovete redno, vsaki dve 
leti, saj je to dobra popotnica za 
zdrava aktivna leta v prihodnje.
V Programu Svit do 65 % prime-
rov raka na debelem črevesu in 
danki odkrijemo tako zgodaj, da 
onkološko zdravljenje ni potreb-
no, zato vas močno spodbujamo, 
da se odzovete na vabilo Progra-
ma Svit. 

J. Jovanović
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Praznovanje 4. svetovnega dne čebel
20. decembra 2017 je generalna 
skupščina združenih narodov v 
New Yorku, na pobudo Slovenije, 
20. maj razglasila za svetovni dan 
čebel. S tem se je končal dolgo-
trajni postopek razglasitve, ki se je 
pričel v letu 2014. Razglasitev je 
za Slovenijo pomenila pomemb-
no diplomatsko zmago.
Prvo praznovanje svetovnega dne 
čebel je bilo organizirano v Žirov-
nici na Gorenjskem, kjer je bil ro-
jen Anton Janša, največji čebelar, 
ki se je rodil 20. maja 1734, in po 

Ideja: J. Rituper, © 0blikovanje: J. Škalič, Foto: J. Rituper, 2020, Tisk: PalatinRGB, Pečarovci
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Pohode po Goričkem podpirajo:

OBČINA
PUCONCI

OBČINA
GRAD

OBČINA
ROGAŠOVCI

OBČINA
KUZMA

OBČINA
ŠALOVCI

OBČINA
HODOŠ

OBČINA
G. PETROVCI

Občina Moravske Toplice

LET

7

25
. 6

.

Pohod po Vidoncih
ŠC Vidonci, Vidonci 130/b

13. POHOD PO STARI ROMARSKI
POTAJ OD SEBEŠČANA H GRADE
trg sv. Sebeščana, Pečarovci 31

10. MEKLARSKI POHOD
ŠRC, Kuštanovci 10/a 

POHOD PO GRAŠČAKOVI POTI
VGD, Radovci 26

5. JESENSKI POHOD PO OTOVCIH
VGD, Otovci  59

14. IVANOCYJEV POHOD
VGD, Ivanovci 26/a

POHODI PO VASEH KS MAČKOVCI
VGD, Moščanci 36/a

26
. 6

.

POHOD PO VRBOVI POTI
Parkirišče, Nuskova 7

UPKAŠOV POHOD 
Evangeličanska cerkev, Križevci12

. 6
.

POHOD PO MOTOVILCIH
VGD, Motovilci 38/a

IDEMO K SVETI TROJICI
Cerkev sv. Boštjana, Pečarovci
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POHOD NA KOSTANJEV PIKNIK
OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13

22. BOŽIČNI POHOD
VGD, Pertoča 55
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24. MARTINOV POHOD
OBČINE PUCONCI

VGD, Dolina 22

21. MARTINOV POHOD

MARTINOV POHOD
Etnografska hiša, Domanjševci 41 

ŠRC Martjanci ali pred hotelom Vivat m. Toplice
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TRADICIONALNI MIKLAVŽEV 
POHOD Z BAKLAMI

Okrepčevalnica  Rak, Gornji Slaveči 100
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4. VINIČARSKI POHOD
Ivanovci

15. MIKLAUŽEV POHOD
VGD, Selo 32/b

ŠTEVANOV POHOD
VGD, Čepinci 10

Goričko drüjštvo za lepše vütro je izdalo že 12. Izka-
znico pohodnika/pohodnice po Goričkem. Doslej je 
bilo opravljenih čez 350 pohodov, na pohodih pa je 
doživljalo Goričko čez 30 000 pohodnikov.
Pohodi po Goričkem so namenjeni predvsem rekre-
aciji, krepitvi zdravja, medsebojnemu druženju ter 
spoznavanju lepe goričke pokrajine in ljudi.
V letu 2020 je bilo načrtovanih 42 pohodov – zaradi 
omejitev pandemije smo jih izvedli 13. Letos načrtu-

Pohodi po Goričkem jemo 20 pohodov, trije so bili izvedeni. Vabimo vas, 
da se nam pridružite na preostalih – če jih prehodite 
vsaj 7, vpisanih v izkaznico, si boste, poleg užitkov, 
prislužili posebno priznanje in mogoče tudi nagra-
do.
Osnovni podatki o posameznem pohodu so zbrani 
v spodnji razpredelnici, najdete pa jih tudi na www.
park-goricko.org.
Želimo Vam prijetno hojo!

Jožef Rituper,  
koordinator pohodov 
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katerem je bil izbran dan za pra-
znovanje SDČ (svetovni dan če-
bel). 
Od razglasitve naprej se za pra-
znovanje SDČ odločajo številne 
organizacije in različna združe-
nja po celem svetu. Glavne aktiv-
nosti povezane s praznovanjem 
svetovnega dne čebel koordinira 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdar-
stvo in prehrano ob sodelovanju s 
Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta 
v ta namen vzpostavila delovanje 
spletne strani www.worldbeeday.
org, kjer so zbrane koristne infor-
macije povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju pra-
znovanje SDČ spodbuja Organi-
zacija za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) s sedežem v Rimu, ob so-
delovanju z mednarodno čebe-
larsko organizacijo APIMONDIA. 
Tudi v letošnjem letu naše aktiv-
nosti močno kroji širjenje virusa 
COVID-19, zato v zvezi s prazno-
vanjem SDČ ne bodo organizira-
ni dogodki, bo pa zaradi tega več 
aktivnosti potekalo preko medi-
jev, spletnih javljanj in različnih 
objav na družbenih medijih, da 
so informacije čim bolj dosegljive 
širši javnosti. 
Glavni namen SDČ ni praznova-
nje, ampak predvsem ozavešča-
nje širše javnosti, da so:
1. Čebele in ostali opraševalci iz-

redno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju 

na veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in 

posamezniki narediti v priho-
dnosti, da bomo čebele ohra-
nili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preži-
vetje čebel:
– sajenje avtohtonih medovitih 

rastlin (seznam rastlin je dose-
gljiv na spletni strani ČZS),

– v okrasne namene (na balkonih 
in drugih zunanjih prostorih) 
sejemo, sadimo medovite ra-
stline,

– ohranjamo travnike z večjo pe-
strostjo rastlin,

– setev travnikov z medonosnimi 
rastlinami,

– košnja cvetočih rastlin po cve-
tenju,

– nakup medu in ostalih čebeljih 
pridelkov pri najbližjih čebelar-
jih,

– moralna podpora čebelarjem, 
– odstop primerne kmetijske lo-

kacije za začasno ali trajno na-
mestitev čebel,

– zmanjšana uporaba čebelam 
škodljivih pesticidov,

– mulčenje cvetočih rastlin v sa-
dovnjakih in vinogradih pred 
škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa 
lahko vsakdo najde ideje, kaj lah-
ko naredi dobrega za čebele in 
ostale opraševalce. Ob tem pa 
moramo še vedeti, da s tem ko 
pomagamo čebelam, pomagamo 
tudi ostalim organizmom in ne-
nazadnje tudi ljudem. Čebele na-
mreč za dober razvoj in življenje 
potrebujejo skoraj enake življenj-
ske pogoje kot ljudje. Čist zrak, 
vodo in zdravo okolje brez one-
snaženosti. Takšno okolje pa je 
tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo 
okolje in tudi sami bomo živeli v 
boljšem in predvsem bolj zdra-
vem okolju!

Dr. Peter Kozmus,
podpredsednik svetovne čebelarske 

organizacije Apimondia
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Varnostna ocena
za leto 2020, za čas med 1. 1. 2020 in 31. 12. 2020, za VII. policijski okoliš  

Policijske postaje Murska Sobota

1. OPIS VARNOSTNEGA OKOLIšA:
VII. varnostni okoliš PP Murska Sobota v okviru ob-
čine Puconci pokriva vključno z naseljem Puconci 
še naselja Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, 
Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, 
Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Pozna-
novci, Predanovci, Prosečka vas, Puževci, Strukov-
ci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča in Zenkovci. 

2. KRIMINALITETA V LETu 2020:
Na območju občine Puconci je bilo v letu 2020 
storjenih 26 kaznivih dejanj (leta 2019 – 47).

A) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN 
TELO:
V letu 2020 sta bili obravnavani 2 kaznivi dejanji 
Lahke telesne poškodbe (leta 2019 – 4).

B) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRA-
VICE IN SVOBOŠČINE:
V letu 2020 smo na območju občine Pucon-
ci obravnavali 4 kazniva dejanja Grožnja (leta 
2019 – 3, prav tako pa 2019 1 kaznivo dejanje 
Zalezovanje).

C) KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTA-
KLJIVOST:
V letu 2020 nismo na območju občine Pucon-
ci obravnavali nobenega tovrstnega kaznivega 

dejanja, (2019 – 1 Prikazovanje, izdelava, posest 
in posredovanje pornografskega gradiva)

D) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVE-
ZO, DRUŽINO IN OTROKE:
V letu 2020 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 3 kazniva dejanja Nasilja v družini 
(leta 2019 – 9 in 1 kaznivo dejanje Neplačeva-
nje preživnine).

E) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO 
ZDRAVJE:
V letu 2020 smo na območju občine Pucon-
ci obravnavali 1 kaznivo dejanje Neupravičene 
proizvodnje in prometa s prepovedanimi dro-
gami (leta 2019 – 1). 

F) KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZ-
MERJE IN SOCIALNO VARSTVO:
V letu 2020 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje kršitev temeljnih 
pravic delavcev (leta 2019 – 0).

G) KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE:
V letu 2020 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 4 kazniva dejanja Tatvine (leta 2019 
– 8), 2 kaznivi dejanji Velike tatvine (leta 2019 – 
3), 6 kaznivih dejanj Goljufije (leta 2019 – 1) in 
1 kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari (leta 
2019 – 3). 

H) KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO:
V letu 2020 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 2 kaznivi dejanji Ponarejanja denar-
ja (2019 – 0, 2 kaznivi dejanji Uporaba ponare-
jenega negotovinskega plačilnega sredstva).

I) KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR:
V letu 2020 nismo na območju občine Pucon-
ci obravnavali nobenega tovrstnega kaznivega 
dejanja (2019 – 1 kaznivo dejanje Preprečitev 
uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, 
2 kaznivi dejanji Nasilništvo, 1 kaznivo dejanje 
Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge 
varnosti, 2 kaznivi dejanji Nedovoljena proizvo-
dnja in promet orožja ali eksploziva).
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J) KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
SPLOŠNO VARNOST LJUDI 
IN PREMOŽENJA:
V letu 2020 nismo na obmo-
čju občine Puconci obrav-
navali nobenega tovrstnega 
kaznivega dejanja (2019 – 1 
kaznivo dejanje Povzročitev 
splošne nevarnosti)

K) KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
OKOLJE, PROSTOR IN NA-
RAVNE DOBRINE:
V letu 2020 nismo na obmo-
čju občine Puconci obrav-
navali nobenega tovrstnega 
kaznivega dejanja (2019 – 1 
kaznivo dejanje Obremenje-
vanje in uničevanje okolja, 1 
kaznivo dejanje Mučenje živali in 1 kaznivo de-
janje Nezakonit lov).

3. JAVNA VARNOST V LETu 2020:
V letu 2020 je bilo na območju občine Puconci 
ugotovljenih 68 kršitev s področja prekrškov (leta 
2019 – 59).
Od tega je bilo 29 kršitev s področja Zakona o 
varstvu javnega reda in miru (leta 2019 – 34). Od 
omenjenih kršitev se je 8 kršitev zgodilo v zaseb-
nih prostorih, 14 kršitev pa na javnih krajih.
V letu 2020 smo zabeležili še: 
– 1 kršitev po Uredbi o odpadkih, 
– 1 kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih 

izdelkih, 
– 23 kršitev po Zakonu o nalezljivih bolezni,
– 1 kršitev Zakona o nalogah in pooblastilih poli-

cije, 
– 1 kršitev Zakona o osebni izkaznici, 
– 1 kršitvi Zakona o prijavi prebivališča,
– 3 kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s 

prepovedanimi drogami, 
– 1 kršitev Zakona o veterinarskih merilih skla-

dnosti, 
– 1 kršitev Zakona o zasebnem varovanju in 
– 6 kršitev Zakona o zaščiti živali. 

4. PROMETNA VARNOST V LETu 2020:
V letu 2020 je bilo na območju občine Puconci, 
obravnavanih 26 prometnih nesreč (leta 2019 – 
22). V prometnih nesrečah v letu 2020 beležimo 

1 smrtno žrtev (v letu 2019 – 0). Ne beležimo no-
bene prometne nesreče s hudo telesno poškod-
bo (2019 – 1 prometna nesreča s hudo telesno 
poškodovana). V 8 prometnih nesrečah je bilo 9 
oseb lažje telesno poškodovanih (leta 2019 – 6 
nesreč in 9 oseb lahko telesno poškodovanih), v 
ostalih 17-ih prometnih nesrečah je bilo udeleže-
nih 29 oseb, vendar pri nobeni ni prišlo do tele-
snih poškodb (2019 – 15 nesreč, udeleženih 24 
oseb).
Tako se je samo z materialno škodo kot posledico 
leta 2020 na območju občine Puconci pripetilo 17 
prometnih nesreč (leta 2019 – 15). Najpogostejši 
vzroki za prometne nesreče so neprilagojena hi-
trost, neupoštevanje prednosti, stran smer vožnje 
in nato še drugi prekrški.
Policisti smo v letu 2020 na območju občine Pu-
conci zaznali in obravnavali 315 kršitev cestno 
prometnih predpisov (leta 2019 – 515), od tega je 
bilo 284 prekrškov, za katere je bil izdan plačilni 
nalog ali napisan obdolžilni predlog in 31 izreče-
nih opozoril (2019 – 483 prekrškov, 28 opozoril). 
Pri ugotovljenih kršitvah cestno prometnih pred-
pisov izstopajo kršitve neupoštevanja omejitev hi-
trosti v naselju. 
Policisti PP M. Sobota smo na območju občine 
Puconci opravili tudi več preventivnih aktivnosti 
po vrtcih, šolah ter sodelovali v drugih občinskih 
projektih.

Vesna Gradiščaj,
vodja policijskega okoliša
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Medobčinska inšpekcija in redarstvo
občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Tel: +386 (0)2 538 10 30
Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina Fax: +386 (0)2 538 10 36
Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice E-mail: mir@medobcinska-inspekcija.si

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, 
predvsem na področju nadzora nad občinskimi od-
loki občin ustanoviteljic ter drugimi zakoni in pod-
zakonskimi predpisi v skladu s pristojnostmi.
Organ skupne občinske uprave »Medobčinska in-
špekcija in redarstvo« je v letu 2020 na območju 
Občine Puconci obravnaval 241 zadev. Pri tem so 
upoštevane tudi prijave, ki so trenutno v reševanju in 
jih do konca koledarskega leta 2020 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 2020 na ob-
močju Občine Puconci obravnavala 211 zadev. In-
špektorja sta začela postopek v 22 zadevah (uvedba 
postopka o prekršku), v 5 zadevah sta izdala odloč-
be, v katerih sta v 2 primerih izrekla denarne kazni, 
skupaj v višini 450 eur, v 3 primerih pa je bil izrečen 
opomin. 
Podana je bila ena zahteva za sodno varstvo. V 147 
zadevah sta odredila rok za odpravo pomanjkljivosti, 
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 2020 na območju Ob-
čine Puconci obravnaval 30 zadev. Zadeve so bile 
zaključena z ustnim opozorilom.
Delo Medobčinske inšpekcijske službe in redarstva 
v letu 2020 ocenjujemo kot uspešno, saj smo uspeli 
zaključiti in rešiti 78 % 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, katerih ni bilo mogoče rešiti zaradi neobsto-
ja ali neustreznega občinskega Odloka). Tudi v letu 
2020 smo uspeli večino zadev zaključiti brez izdaje 

odločb, saj so kršitelji upoštevali opozorilo oz. rok za 
odpravo in zadevo uredili, kar pa tako ocenjujemo 
kot pozitivno.
Primeri nekaj najpogostejših primerov prijav in po-
stopkov v pristojnosti Medobčinske inšpekcije in re-
darstva: 
– neuporaba javne službe oskrbe s pitno vodo iz 

javnega vodovodnega omrežja, dvojna vodooskr-
ba objekta, oskrba z lastnim vodnim virom, kjer je 
zgrajeno javno vodovodno omrežje, 

– nepriključitev na kanalizacijsko omrežje, odvaja-
nje odpadne vode na javne površine, 

– neuporaba javne službe vključitev v sistem ravna-
nja z odpadki, 

– odlaganje komunalnih odpadkov poleg zabojni-
kov in nesortiranje odpadkov na ekološkem otoku 
in na drugih zemljiščih, ki niso predvidena za od-
laganje in odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
sežiganje komunalnih odpadkov,

– poškodovanje ali zasedba občinske ceste, javnih 
poti, nepravilno oranje, nanos blata oz. zemlje na 
občinsko cesto, ogrožanje občinskih cest, 

– turistična taksa in poročila,
– neurejena in neočiščena stavbna zemljišča,
– nedovoljeno parkiranje in ustavljanje vozil,
– nedovoljeno kampiranje. 
Dostop do informacij javnega značaja:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/Vse-
binaDokumenta.aspx?SectionID=0231dc5c-01a3-
4152-aa07-097083777125&osebna=1 
Prijavo kršitev iz pristojnosti Medobčinske inšpekcije 
in redarstva lahko podate na: 
1. Telefonsko številko za prijave: 02 538 10 30
2. Po e-pošti: mir@medobcinska-inspekcija.si 
3. Po navadni pošti ali na naslovu: Medobčinska in-

špekcija in redarstvo, Tešanovci 31, 9226 Mora-
vske Toplice

Opozorilo: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Za-
kon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list Re-
publike Slovenije, št. 43/2007 – s spremembami in 
dopolnitvami) in se kaznuje z globo 500,00 evrov.
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:
1. Alojzija Huber, Gornji Slaveči 82, 9263 Kuzma
2. Jure Recek, Bodonci 8 a, 9265 Bodonci
3. Danijel Zorko, Lemerje 20, 9201 Puconci

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do 15. septembra 
2021 na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, s pripisom »KRIŽANKA«.
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AVGuST

• 7. 8. 2021 ob 9.00 – 4. POHOD Du 
MAČKOVCI – Moščanci – DU Mačkovci – 
Rudolf Car: 031/834-847

• 15. 8. 2021 ob 5.00 – 13. POHOD OD 
SEBEšČANA H GRADE – Pečarovci –  
TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:  
041/346-636

• 21. 8. 2021 ob 9.00 – TEKMOVANJE 
GASILSKIH VETERANOV SEKTORJA 
BODONCI – Beznovci – PGD Beznovci – 
Drago Puhan: 041/339-549

• 21. 8. 2021 ob 13.00 – 90. OBLETNICA 
PGD BEZNOVCI – Beznovci – PGD 
Beznovci – Drago Puhan: 041/339-549

• 28. 8. 2021 ob 21.00 – NOČNO GASILSKO 
TEKMOVANJE ZA 12. POKAL JKP 
PÜNGRAD – Bodonci – PGD Bodonci – 
Vlado Vlaj: 031/317-953

SEPTEMBER

• 4. 9. 2021 OB 20.00 – PA SMO VKÜPER – 
Moščanci – KTD Moščanci – Marta Horvat: 
041/747-396

• 5. 9. 2021 ob 11.00 – PRAZNIK BuČ IN 
DEN MEšTROV Z GORIČKOGA – Bodonci 
– DKŽ »Klas« Bodonci – Jožefa Vlaj: 
041/343-522

• 5. 9. 2021 ob 11.00 – PREVZEM 
GASILSKEGA VOZILA IN 90. OBLETNICA 
PGD PROSEČKA VAS – Prosečka vas –  
PGD Prosečka vas – Jože Temlin:  
031/872-931

• 5. 9. 2021 ob 16.00 – ŽIVI SPOMINI – 
Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica 
Kardoš: 031/301-277

• 11. 9. 2021 ob 10.00 – DRŽAVNO 
PRVENSTVO V MOTOKROSu – Mačkovci 
– AMD Murska Sobota – Mojca Nemec: 
041/646-682

• 11. 9. 2021 ob 15.00 – MEKLARSKI POHOD 
– Kuštanovci – ŠD Kuštanovci –  
Matej Kumin: 031/548-712

• 12. 9. 2021 ob 11.00 – 90. OBLETNICA  
PGD POZNANOVCI – Poznanovci –  
PGD Poznanovci – Matija Car: 041/330-673

• 19. 9. 2021 ob 10.00 – 5. JESENSKI POHOD 
PO OTOVCIH – Otovci – PGD Otovci – 
Štefan Kuhar: 051/376-240

• 19. 9. 2021 ob 11.00 – 90. OBLETNICA  
PGD PEČAROVCI IN PREVZEM AC – 
Pečarovci – PGD Pečarovci – Karel Žekš: 
041/330-776 

• 19. 9. 2021 ob 16.00 – GES MON 
NAJVEKšE, NAJVEKšO – Pečarovci –  
TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:  
041/346-636

• 25. 9. 2021 ob 7.00 – IDEMO K SVETI 
TROJICI – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Jožef Rituper: 041/346-636

• 26. 9. 2021 ob 10.30 – BICIKLIJADA 
- KOLESARSKI MARATON PO OBČINI 
PuCONCI – Puconci – Športna zveza 
Puconci – Jožef Fartek: 041/615-384

• 26. 9. 2021 ob 11.00 – DÖDOLIJADA 
IN KuLINARIČNA RAZSTAVA ZA ZLATO 
KIJANCO – Puconci – KTD Puconci – 
Vesna Maučec: 031/871-355

OKTOBER

• 1. 10. in 2. 10. 2021 ob 20.00 – 15. FESTIVAL  
SKEČEV PREFRIGANI ZGREBAš – Pečarovci 
– TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 
031/301-27 

• 3. 10. 2021 ob 11.00 – SREČANJE 
GASILCEV VETERANOV OBČINE PuCONCI 
– Zenkovci – PGD Zenkovci –  
Štefan Pozvek: 041/545-203


