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Naša življenja so zmeraj potovanja. Včasih vemo, 
kam smo namenjeni, pa tavamo po stranpoteh, dru-
gič vemo, da pot je, pa ne vemo, kje je cilj. Tudi ta 
številka Občana ima le en temeljni cilj – ohraniti v 
slikah in zapisih trenutke, ki so pomembni za lokalno 
skupnost, se pa vsaj z delčkom vsebine dotikajo vsa-
kega občana. Vse, kar je zapisano, ostane in se ohrani 
za prihodnje rodove. Dogodke preteklosti ni mogoče 
izbrisati z zamahom roke.

Dragi občani, cenjene občanke!
Teden, ki mineva, je zelo pester. Mineva v znamenju 
občinskega praznika, močnega dežja, vrha Evropske 

unije, hudih protestov, še vedno močno prisotnega koronavirusa, odhoda 
vplivne Angele Merkl ... skratka, teden je poln pretresov.
Turobno vreme temu dodaja svoj pečat. Spet se bomo pogreznili v tišino 
svojih domov, spet nas bodo spremljali kratki dnevi in dolgi zimski večeri. 
Strah nas bo poledic in neočiščenih cest .
Tako kot vedno. Vrtimo se v krogu, vse mineva in vse se vrača, spreminjanje 
je edina stalnica naših življenj.
Tudi občinski praznik je naša vsakoletna stalnica. Doživljamo lepe stvari – 
koncert cerkvenih pevskih zborov v Bodoncih, slavnostno sejo Občinskega 
sveta Občine Puconci in osrednjo prireditev ZKTD na Vaneči.
Občinski praznik bo spremljal tudi izid Občana. Da so otroci zakoračili v 
novo šolsko leto in da so storjeni tudi premiki v društvih, je vidno iz mno-
gih zapisov. Potrebno se je seznaniti s sklepi občinskega sveta ter vsebino 
rebalansa Občine Puconci. Zanimiva so razmišljanja kulturnikov, opisi do-
sežkov športnikov in gasilskih društev, pa aktivnosti tretje generacije, ki se 
kljub koronavirusu ne da. Tudi turistična društva so pristavila svoj piskrček. 
Še posebej lepo je to vidno pri ocenjevanju urejenosti krajev naše občine. 
Seveda so v tej številki podrobno predstavljeni letošnji občinski nagrajenci, 
torej ljudje in skupine, ki so s svojim delom pripomogli k prepoznavnosti 
naše občine. To so ljudje, ki ob delu za druge pozabijo nase: žrtvujejo za-
sebnost, da omogočajo tekoče in lepše življenje vsem, ki živijo v njihovi 
skupnosti. Žrtvujejo družinsko življenje, pozabljajo nase, sprejemajo kritike, 
včasih tudi žalitve, da bi omogočili napredek in razvoj za vse.
Velikokrat ostajajo sami, nerazumljeni, kajti eni jih imajo za povzpetnike, 
drugi za hlapce, tretji pa za »norce«. Toda najbrž so to ljudje z občutkom za 
druge, z altruističnimi vizijami, z zanimivimi idejami, ki hočejo več kot samo 
urejen domači vrtiček in urejeno okolico hiše. Dobro, da nekdo prepozna 
njihov prispevek k skupnosti in se jim zahvali; tako se bodo trudili še naprej 
in tlakovali pot za nove rodove.
Hvala jim tudi v imenu Uredniškega odbora Občana!
Želimo vam prijetne jesenske dneve – naj bodo odeti v pahljačo pisanih 
barv. Želimo vam veliko sončnih žarkov, pečenih kostanjev in sladkega mo-
šta. Želimo pogum, da se izvlečemo iz primeža omejitev. Želimo obilico 
druženja s tistimi, ki jih imate radi. Naj bo srečno do decembra, ko bomo 
lahko praznovali tako, kot v starih zlatih časih. Naj bo lep vsak dan posebej. 
Uživajte v življenju!
V imenu Uredniškega odbora čestitam ob prazniku občine vsem občan-
kam in občanom, posebne čestitke pa veljajo letošnjim občinskim nagra-
jencem in nagrajencem ZKTD Občine Puconci.

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Vam, drage bralke in bralci!
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Spoštovane občanke in 
občani!

Človek je rojen, kot dobro-
nameren in svoboden, da 
razvije svoj potencial potre-
buje znanje, širino in dobro-
to. Je ustvarjalno bitje, ki ni 
ustvarjalen kot posameznik, 
marveč kot član družbe, v 
kateri živi. Način življenja pa 
nujno pogojuje povezanost 
posameznikov v razne oblike 
zaradi zadovoljevanja svojih 
potreb. Tudi lokalna skupnost 
predstavlja tisto družbeno 
skupino, ki zaradi skupnega 
življenja na določenem ge-
ografskem prostoru te stvari 
uresničuje. 
V občini Puconci razvijamo 
vse funkcije, ki jih nalaga lo-
kalna samouprava. Pri tem 
nas vodi vizija, ki nalaga ra-
zvoj vseh 23 naselij v občini 
in je hkrati usmerjena v skrb 
za vsakega občana posebej 

in vseh skupaj. Kljub temu, da 
časi niso ugodni za uresni-
čevanje ambicioznih ciljev in 
idej, ni razloga, da se izogne-
mo odgovornosti. Žal nam 
tudi leto 2021 prinaša nepri-
jetne okoliščine in postavlja 
vprašanja, na katera še nima-
mo odgovorov. Covid pred 
nas postavlja nove izzive in 
drugačno obnašanje v družbi.
V Občini Puconci se že od 
njenega nastanka trudimo, 
da našim občanom ustvarimo 
prijazno in kvalitetno okolje, 
v katerem bodo z veseljem 
in navdihom živeli ter delali. 
Na področju prometne in-
frastrukture in komunikacije 
je ena izmed večjih investi-
cij ureditev regionalne ceste 
Murska Sobota–Skakovci sko- 
zi naselje Gorica in Brezov-
ci, ki se je začela lansko leto 
in končala letos. Ureditev je 
zajemala rekonstrukcijo ce-
ste in novogradnjo mostov 
v Brezovcih, vključno z ure-
ditvijo podpornega zidu ob 
potoku, izgradnje pločnikov, 
javne razsvetljave in avto-
busnih počivališč. Vrednost 
investicije je 2.929.067,20 €, 
od tega občina sofinancira 
476.709,33 €. Obnova ceste 
Vidonci – Mačkovci poteka 
od križišča za Marof do nase-
lja Otovci. Znesek investicije 
znaša 214.500,00 €. Ravno 
tako se ureja celovita obnova 
Doma borcev na Vaneči v ho-
stel, delno iz sredstev LAS in 
delno iz sredstev občine.

Pripravljamo tudi več projek-
tov, in sicer Vrtec v Pucon-
cih, kjer imamo obljubljeno 
1.200.000 €, Dom starejših v 
Puconcih, Hiša prekmurske 
besede v Strukovcih, stolp v 
Bodoncih. Tudi za te projekte 
se bomo prijavili na razpise. 
Tik pred izgradnjo pa je vo-
dovod sistema B. Tako bomo 
v celoti dokončali vodovodno 
omrežje v naši občini. 
Zavedamo se, da uspešno 
delovanje lokalne skupnosti 
ne štejejo samo investicije. 
Najpomembnejši so ljudje, 
občanke in občani, brez ka-
terih si ne zamišljamo razvoja. 
Posebna zahvala gre tistim, ki 
so angažirani v društvih in nji-
hovih zvezah, ki krepijo ugled 
občine Puconci. Uspešno je 
tudi sodelovanje z občinskim 
svetom, delovnimi telesi, ka-
kor tudi s predstavniki KS in 
občinske uprave. 
Na preteklost moramo biti 
ponosni, na izzive sedanje-
ga časa se uspešno odziva-
mo in verjamemo v še boljšo 
prihodnost. Še enkrat se za-
hvaljujem vsem tistim, ki so 
kaj dobrega storili za občino 
Puconci.
Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitam ob občin-
skem prazniku, posebej pa še 
nagrajencem in dobitnikom 
priznanj Občine Puconci.

Vaš župan Ludvik Novak

Štiriindvajseti praznik Občine Puconci
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Priznanje  
Občine Puconci

Ženska sekcija NTK Kema 
Puconci

Ženski namizni tenis v Puconcih 
v zadnjih letih doživlja rezultat-
ski razcvet. Čeprav je klub v pre-
teklosti že doživljal lepe uspehe, 
v zadnjih nekaj letih v ospredje 
prihaja kakovosten rod mladih 
igralk, ki ob podpori starejših so-
dijo v sam vrh slovenskega nami-
znega tenisa.
Bera medalj ženskega namiznega 
tenisa se je v Puconcih sicer za-
čela že pred več kot 15 leti, ko je 
prvo žensko medaljo na državnih 
prvenstvih osvojila Maja Železen. 
Že leto kasneje ji je sledila Staša 
Matis s prvo posamično meda-
ljo na državnih prvenstvih, ki jo 
je osvojila pri mlajših kadetinjah. 
Kasneje je sodelovala pri skoraj 
vseh uspehih kluba pri dekletih in 
postala vzornica mlajšim igralkam 
ter zaenkrat edina, ki je osvojila 
medalje na državnih prvenstvih v 
vseh starostnih kategorijah.

Matisovi so se počasi pridružila 
tudi mlajša dekleta in skupaj so 
začele postavljati nove mejnike. 
Leta 2014, v postavi Staša Matis, 
Ana Kovačec, Nuša Vogrinčič in 
Maša Harkai, so prvič nastopale v 
državni ligi in osvojile tretje me-
sto. Leto kasneje so bile še me-
sto višje in si v sezoni 2016–17 
zagotovile nastopanje v 1. SNTL. 
Od takrat nastopajo v prvi državni 
ligi. Prvotni postavi se je pridružila 
trenutno ena najboljših mladink 
v državi, Blažka Harkai. Od takrat 
pa do danes so se večkrat uvrsti-
le med 4 najboljše in tudi trikrat 
sodelovale na finalnem turnirju 
štirih najboljših za Pokal Slovenije.
Novi rod mladih igralk predstavlja 
že omenjena Blažka Harkai, ki je v 
zadnjih letih osvajala številne me-
dalja na državnih prvenstvih, med 
drugim postala tudi večkrat dr-
žavna prvakinja. Je tudi prva igral-
ka kluba, ki je nosila dres državne 
reprezentance na Evropskem pr-
venstvu.
Kmalu so ji sledile nove, še mlajše 
igralke, Živa Dogar in Ema Crnko-
vič. Živa Dogar je bila druga klub-

ska igralka, ki je 2-krat zapored 
osvojila državni naslov v dvojicah 
pri mlajših kadetinjah. Leta 2021 
je kadetska ekipa deklic, v sesta-
vi Ema Crnkovič, Živa Dogar, Ana 
Gergek in Lana Maučec, osvojila 
1. mesto in s tem naslov Državnih 
prvakinj. Dodatno je skoraj enaka 
ekipa ob pomoči Blažke Harkai 
osvojila še 3. mesto na Mladin-
skem ekipnem državnem prven-
stvu.
Ema Crnkovič je z ekipo Slovenije 
postala ekipna balkanska prvakinja 
pri kadetinjah in ob koncu sezone 
kot druga iz kluba nastopila za Slo-
venijo na evropskem prvenstvu.
Za reprezentanco so v svoji igral-
ski karieri nastopale še Maja Žele-
zen, Staša Matis, Nuša Vogrinčič, 
Ana Kovačec in Živa Dogar.
Klub se lahko pohvali, da so vse 
uspehe dosegle v Puconcih vzgo-
jene igralke ob strokovnem delu 
Mirka Ungerja, ki je zraven vlože-
nega truda igralk najbolj zaslužen 
za navedene dosežke.

ZA IZJEMNE DOSEŽKE V NAMI-
ZNEM TENISU IN VELIK PRISPE-
VEK K PROMOCIJI OBČINE PU-
CONCI DOMA IN V TUJINI jim 
Občina Puconci podeljuje PRI-
ZNANJE.

Nagrajenci Občine Puconci
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Jožica Barbarič, Brezovci 19

V sredini leta 1996 se je pridružila 
ljubiteljicam petja v Puconcih, ki 
so v letu 1997 skupaj ustanovile 
Pevsko društvo Puconci. Pevke 
so se v letu 2003 odločile za ime 
Ženska vokalna skupina Zarja. Jo-
žica je v mozaik delovanja društva 
prispevala mnogo pomembnih 
kamenčkov. Nenazadnje je bila 
dolga leta tudi predsednica dru-

Štefan Časar, Otovci 39

Štefan Časar je bil rojen 30. 1. 1953 
v Otovcih 39. Ves čas živi na istem 
naslovu. Osnovno šolo je obisko-
val v Mačkovcih. Deset let je delal 
kot gradbeni delavec – zidar – pri 

štva. Za skupino, ki so postale 
prave prijateljice, ji ni bilo nikoli 
odveč karkoli narediti. Ker zna z 
besedami, je pisala predstavitve 
za medije in vezne tekste za pri-
reditve. Nepogrešljiva je bila pri 
organizaciji vaj, nastopov doma 
in v tujini kot tudi tradicionalne-
ga letnega in božičnega koncer-
ta. Dokler je skupina delovala v 
okviru Pevskega društva Puconci, 
je bila Jožica tudi članica pred-
sedstva Zveze. ŽVS Zarja je leta 
2017 začela delovati v okviru KTD 
Moščanci in Jožica je prevzela 
funkcijo predsednice nadzornega 
odbora ter vestno sodelovala na 
sejah upravnega odbora.
Vedno težje pa je prepevala v 
vokalni skupini, kar ji je onemo-
gočala bolezen. Nekaj let se je 
kljub bolezni trudila ostati aktivna 
pevka, v letu 2020 pa se je mora-
la, čeprav zelo težko, umakniti iz 
aktivnega delovanja v društvu in v 
Ženski vokalni skupini Zarja.

Ko le zmore, rada pride med svo-
je prijateljice petja, kot jih je vse-
lej zelo rada sama poimenovala. 
Vselej spremlja aktivnost skupine 
in je njihova največja podpornica.
S svojo ustvarjalnostjo in organi-
zacijskimi sposobnostmi je kljub 
finančnim težavam uspela ohra-
niti ustrezni nivo društvene de-
javnosti, poskrbela je za kvalite-
tno strokovno vodenje skupine 
in ustvarjala ustrezne pogoje za 
izvedbo vaj, nastopov doma in v 
tujini ter izvedbo vseh prireditev. 
Vemo, da je njeno veselje do pe-
tja nasilno prekinjeno, toda njena 
ustvarjalnost na kulturnem po-
dročju v preteklosti je vsekakor 
tolikšna, da je upravičena, da se 
ji občina oddolži s priznanjem za 
ustvarjalnost v kulturi.

ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DE- 
LO NA PODROČJU KULTURE IN  
NJENE PREPOZNAVNOSTI V ŠIR- 
ŠEM PROSTORU ji Občina Pu-
conci podeljuje PRIZNANJE.

dveh privatnih podjetjih. Želja po 
boljšem življenju ga je vodila v ru-
dnik v Velenju, kjer je ostal pet let.
Vrnil se v domači kraj in se zaposlil 
v Separaciji v Puconcih, kjer je pred 
petimi leti dočakal upokojitev.
Štefan je bil od mladih nog akti-
ven v lokalnem okolju. Bil je dele-
gat KS Mačkovci v skupščini obči-
ne Murska Sobota – na ta način je 
prispeval k razvoju domačih kra-
jev. Še posebej pa je pomembno 
Štefanovo delo na področju pro-
stovoljstva, gasilstva:
– leta 1969 je postal izprašani ga-

silec, 
– leta 1987 strojnik,
– leta 1988 nižji gasilski častnik,
– leta 1990 gasilski častnik in sod- 

nik,

– leta 1993 je postal poveljnik 
PGD Otovci in vodil društvo do 
leta 2013,

– leta 1997 je opravil izpit za viš-
jega častnika in prevzel povelj-
stvo sektorja Mačkovci.

Leta 2018 je po 50-tih letih aktiv-
nega dela predal poveljstvo sek-
torja.
Štefan Časar je prejemnik prizna-
nja Gasilske zveze Slovenije, ga-
silske plamenice I., II. in III. stop- 
nje ter značke gasilski veteran.

ZA DOLGOLETNO DELO NA  
PODROČJU PROSTOVOLJSTVA, 
GASILSTVA, ŠE POSEBEJ ZA OR-
GANIZACIJSKE IN VODSTVENE 
DOSEŽKE TER NESEBIČNO PO-
MOČ SOČLOVEKU mu Občina 
Puconci podeljuje PRIZNANJE. 
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Franc Cipot, Tešanovci 5

Franc Cipot, rojen leta 1954, sta-
nujoč v Tešanovcih, je svojo po-
slovno pot začel na Mestni občini 
Murska Sobota kot vodja oddelka 
za proračun in finance. Leta 1995 
je bil izvoljen za župana občine 
Moravske Toplice, katero je uspe-
šno vodil do leta 2008. Ker se je 
vedno bolj čutil gospodarstvenika 
kot politika, se je odločil, da je čas 
za spremembo.
Z letom 2009 je zasedel direktor-
ski stolček Centra za ravnanje z 
odpadki Puconci, ki je bil takrat še 
v fazi vzpostavitve in razen opre-
me ter prvega ustanovnega akta 
podjetje ni imelo nič, zato je bil 
prvega pol leta tudi edini zapo-
sleni.
Začetek je bil sigurno težak, saj 
je bil postavljen kot odgovor-
na oseba za področje ravnanja z 
odpadki v regiji pred prve naloge, 
ki so bile močno zaznamovane 
s sprejemanjem pomembnih in 
potrebnih odločitev na 27-ih ob-
činskih svetih. Ne glede na različ-
ne pristope in razumevanja v po-
sameznih okoljih je bil uspeh, da 
se je že konec leta 2009 sprejela 

skupno cena odlaganja komunal-
nih odpadkov in je preko Ministr-
stva za okolje in prostor bila tudi 
uveljavljena. To pa je bilo tudi na 
svoj način izhodišče za začetek 
gospodarjenja z odpadki v regiji v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
Skupaj z zelenimi rudarji, kot je 
svoje sodelavce preimenoval iz 
komunalnih delavcev, direktor 
Cipot, mu je uspelo, da je to re-
gijsko podjetje iz nič v dobrih de-
setih letih postalo srednje veliko 
podjetje, ki ima najvišjo bonitetno 
oceno po rezultatih poslovanja 
tako na ekonomskem kot na oko-
ljevarstvenem področju. Takšna 
rast podjetja pa je v najtežjih ča-
sih pomurske regije, ko so po vrsti 
propadali giganti (Mura, Pomurka, 
Panonka …) omogočila zaposlitev 
več kot 50 ljudem, kar je imelo 
in ima še vedno izjemen pomen 
na socialno stanje veliko družin 
tega ruralnega področja. Zato je 
vodenje podjetja v smeri hitrega 
razvoja dejavnosti, imelo tudi iz-
jemen širši družbeni pomen.
Ob tem je razvilo podjetje CE-
ROP eno od najboljših rešitev na 
področju obdelave in predela-
ve bioloških odpadkov, iz katerih 
nastajajo prvovrstni komposti s 
certifikati bio in eko, ki so primer-
ni tudi za ekološko pridelavo. In 
če se je še v letu 2008, pred za-
četkom delovanja podjetja CE-
ROP večino oziroma 99 % vseh 
odpadkov odlagalo, se danes po 
zahtevnih postopkih predelave 
odloži le cca. 15 % vseh odpad-
kov. To pa je rezultat, ki presega 
pričakovanja in cilje, ki so jih ob-
čine sprejele pred začetkom iz-
gradnje regijskega centra. 
Če zanemarimo različne »nena-
tančne« statistike v povezavi z 
odpadki in ostanemo pri global-
ni ugotovitvi, da trošimo bistve-

no več surovin, kot jih ta planet 
zmore, potem je jasno, da bodo 
odpadki zelo kmalu postali nova 
surovinska baza, pa če se bomo 
tega še tako otepali. V tem prepri-
čanju je dosedanji direktor CERO-
Pa, pred desetimi leti predlagal, 
da se kampus regijskega cen-
ta preimenuje v »ZELENI RUD- 
NIK POMURJA« in to ime se je v 
našem okolju med ljudmi dobro 
prijelo. 
Kot pravi gospod Cipot, so od-
padki svetovni problem in hkrati 
velika priložnost v smislu kro-
žnega gospodarjenja, zato je 
pomembno, da imaš na mestu 
vodje osrednje regijske inštitucije, 
kar CEROP nedvomno je, lastno 
vizijo in da si upaš zastavljati ter 
uresničevati visoko, včasih morda 
previsoko za ta čas, zastavljene 
cilje. 
Čeprav formalno po dobrih dva-
najstih letih odhaja iz podjetja 
CEROP, ki upravlja pomurski re-
gijski center za ravnanje z odpad-
ki, bo kot pravi ostal verjetno za 
vse življenje povezan s to tema-
tiko, ki ga tudi sicer kot človeka 
zelo zanima. Ta njegova naveza-
nost na zdravo okolje je botrovala 
tudi sloganu podjetja »Varujmo 
okolje, saj si ga izposojamo od 
generacij, ki prihajajo za nami«, 
ki ga je uporabljal že v razpravah 
o okoljskih vsebinah za časa šest-
najstletnega županovanja v Obči-
ni Moravske Toplice, še preden je 
postal direktor podjetja.

ZA IZJEMEN PRISPEVEK K RA-
ZVOJU DEJAVNOSTI RAVNANJA 
Z ODPADKI V REGIJI IN S TEM 
VAROVANJE NAŠEGA OKOLJA 
IN DOLGOLETNO USPEŠNO VO-
DENJE PODJETJA CEROP mu 
Občina Puconci podeljuje VELI-
KO ZAHVALNO LISTINO.

Velika zahvalna listina
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Članice A Prostovoljnega gasilskega 
društva Bodonci, Bodonci 77 a

Ekipa članic A PGD Bodonci je v skoraj nespreme-
njeni postavi od malih nog skupaj že 21 let. V gasil-
ske vrste so vstopile kot pionirke, nadaljevale pot kot 
mladinke, trenutno pa tekmujejo v kategoriji članic 
A. Že kot pionirke so blestele na tekmovalnem po-
dročju, v članskih vrstah pa spadajo med tiste ekipe, 
ki so po rezultatih na samem vrhu. 
Kot pionirke in mladinke so osvojile 13 prvih mest, 2 
naslova regijskih prvakinj. Kot članice pa so na raznih 
tekmovanjih osvojile 96 x 1. mesto, 48 prehodnih 

Nagrada Občine Puconci pokalov, od tega 11 prehodnih pokalov v trajno last, 
10 naslovov občinskih prvakinj, 6 naslovov regijskih 
prvakinj. Na državnem nivoju imajo: eno prvo me-
sto, eno drugo mesto in trikrat tretje mesto. Članice 
A PGD Bodonci so tudi zmagovalke prve pomurske 
zimske lige v spajanju sesalnega voda in prve po-
murske poletne lige. V zimski pomurski ligi so po-
stavile pomurski rekord v spajanju sesalnega voda v 
kategoriji članic, in sicer 17,51 sekunde. Pohvalijo se 
lahko tudi s tem, da so članice A PGD Bodonci edi-
na ženska ekipa, ki je v Korovcih osvojila prehodni 
pokal »Fuks grabe«. Prav tako pa imajo dve zmagi z 
obmejnih tekmovanj Slovenija–Avstrija.
Članice A PGD Bodonci so v pomurski regiji osvo-
jile vse kar se da, zato so se odločile, da naredijo 
korak več in so se prijavile na tekmovanje v državni 
ligi za Pokal gasilske zveze Slovenije. Postale so prva 
pomurska ženska ekipa, ki ji je uspelo zmagati na 
tekmi državne lige. Po letošnjem uspešnem držav-
nem tekmovanju imajo članice velik cilj in željo, ki se 
imenuje Olimpijada Celje 2022. Čakajo na naporne 
priprave in težke kvalifikacije za uvrstitev na olimpi-
jado. Od osmih ekip, ki se bodo potegovale za uvr-
stitev na olimpijado bosta dve tisti, ki bosta zastopali 
Slovenijo na olimpijadi v Celju, kjer bodo nastopile 
ekipe iz 30 držav. 
PGD Bodonci je društvo, ki ga ne krasita le talent in 
marljivost, temveč tudi pozitivna energija, usmerje-
nost k ciljem in navsezadnje predanost delu in uspe-
šnost. 

ZA ODLIČNE REZULTATE NA GASILSKIH TEKMO-
VANJIH ŠIROM CELOTNE SLOVENIJE IN PROMO-
CIJO OBČINE PUCONCI jim Občina Puconci pode-
ljuje NAGRADO v višini 500,00 EUR.

Priznanje  
župana občine

Čebelarstvo Car,  
Brezovci 41 g

Medena zgodba Čebelarstva Car 
sega v začetke devetdesetih let. 
Ljubezen do čebel je g. Karel Car 
začel s štirimi panji. Na svojih iz-
kušnjah se je hitro učil in že na-
slednje leta je povečeval čebelje 

družine. Večino svojega znanja 
o čebelarjenju je prejel od očeta 
tudi sin Darko. Veliko je pomagal 
svojemu očetu in tako bil posre-
dno vpleten v delo s čebelami. V 
otroških letih je večinoma poma-
gal pri točenju medu, kasneje v 
najstniških letih je že pomagal pri 
zahtevnejših čebelarskih opravilih 
v panju. Večletne izkušnje očeta 
g. Karel s tega področja so mu 
veliko pomagale, da lahko nada-

ljuje čebelarsko delo. Čebelarstvo 
v osnovi še vedno ostaja enako. 
Se pa je način čebelarjenja z leti 
vsekakor moderniziral. Enostav-
nost dela z nakladnimi panji jih je 
tako navdušila, da so panje zame-
njali z nakladnimi. Njegov odnos 
do čebel je bil vedno preudaren, 
tako da so pri panjih iskali tiste re-
šitve, ki bi bile najboljše za čebele, 
šele potem pa tiste, ki bi olajšale 
čebelarjevo delo. Vse negativne 
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strani nakladnega panja so skuša-
li odstraniti z inovacijami, kar jim 
je v veliki meri uspelo. Z nabavo 
tovornjaka prevažajo čebele na 
pašo na Koroško, Kozjak in tudi 
na Pohorje. Vsako leto se udele-
žujejo ocenjevanj medu na sejmu 
Agra in na mednarodnem ocenje-
vanje medu v Semiču. Med Čebe-
larstva Car je vpisan tudi v register 
pridelovalcev slovenskega medu 
z zaščiteno geografsko označbo 
SZGO registrirane pri Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije. Na to 
so seveda ponosni, hkrati pa jih 
priznanja opominjajo, da ostajajo 
zvesti sebi, svojemu delu in skrbi 
za kakovostne izdelke saj gre pri 

čebelarstvu za individualno delo 
in takšna objektivna potrditev 
kakovosti svojega dela predsta-
vlja veliko vzpodbudo za naprej, 
hkrati pa seveda tudi obvezo, da 
pri svojem delu ne popuščajo in 
skušajo svoje delo samo še nad-
graditi. Poleg tega se s tem po-
večuje krog zvestih strank, med 
katerimi redni uporabniki medu 
tudi že zelo dobro vedo kakšen 
je kvaliteten med. Konkurenca je 
seveda močna, vendar se zaveda-
jo svojih kvalitet in sposobnosti.
Kot meni g. Darko, ki je tudi pred-
sednik Čebelarskega društva Pu-
conci, je za kakovostno in kvali-
tetno delo potrebno tako znanje, 
izkušnje, kot tudi veselje do de-

javnosti, s katero se ukvarjaš. Če-
bele so ga navdušile že ob prvem 
srečanju in so enostavno del nje-
govega življenja. Potrditve, da so 
njihovi izdelki kvalitetni in vrhun-
ske kakovosti ter da so uporabniki 
nad njimi navdušeni, jih samo še 
dodatno motivirajo, da nadaljuje-
jo s svojim delom in še naprej vla-
gajo trud, veselje v svoje življenj-
ske sopotnice – čebele.

ZA OHRANJANJE TRADICIJE 
ČEBELARSTVA, KI JE POMEMB-
NO ZA KMETIJSKO PRIDELAVO 
IN OKOLJE mu župan Občine 
Puconci podeljuje PRIZNANJE 
ŽUPANA.

Komisija v sestavi: Karel Žekš, 
predsednik ocenjevalne komisije; 
Vesna Maučec, članica ocenje-
valne komisije; Irena Horvat, čla-
nica ocenjevalne komisije 
Kraj in datum: Puconci, 1.10.2021

Čiste in urejene javne  
površine v občini Puconci 
v okviru projekta  
Turistične zveze Slovenije

»Moja dežela lepa in gostoljubna«
Ocenjevanje: Komisija ocenjuje 
in izbira najlepši kraj v občini Pu-
conci. Ocenjuje se čistost in ure-
jenost javnih površin okrog javnih 
objektov: vaško-gasilskih domov, 

pokopališč, avtobusnih in žele-
zniških postaj, spominskih obele-
žij, kapel, igrišč, športnih centrov, 
ekoloških otokov ... in javnih poti 
in vaških trgov.
Ocenjevalna komisija v sestavi 
Karel Žekš, Vesna Maučec in Irena 
Horvat se je sestala 3-krat. Sreča-
nja z ogledi so bili izvedeni: 12. 7. 
2021, 20. 9. 2021 in 27. 9. 2021. 
Na podlagi prvega ogleda je bil 
narejen ožji izbor vasi: 
1. Vaneča 
2. Pečarovci 
3. Puconci
4. Šalamenci 
5. Bodonci 
6. Vadarci 

Da bi izbrali tri najlepše ureje-
ne vasi v občini Puconci smo 
27. septembra 2021 izvedli še en 
ogled in tako potrdili tri najbolj 
urejene vasi. 
1. mesto Pečarovci
2. mesto Vadarci
3. mesto Bodonci
Prav tako smo se dogovorili, da 
predlagamo, da se podeli poseb-
no priznanje za izvirno turistično 
ponudbo POČITNIŠKIM HIŠICAM 
ČARNA. 

Hišice Čarna

Hišice Čarna je čudovito zatoči-
šče v vasi Vaneča, kjer je gostom 

Poročilo ocenjevalne komisije za projekt:  

»Čiste in urejene javne površine občine 
Puconci v okviru projekta Turistične zveze 
Slovenije »Moja dežela lepa in gostoljubna« 
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na voljo trajnostno zasnovana hiša, kjer se združita 
gorička vedrina, intimen kraj harmonije in kjer se kra-
jina, narava in svetloba zlijejo v popolno ravnovesje. 
Hišica nudi sproščujoč oddih v zasebnem ograje-
nem vrtu. Tam se lahko prepustite čarom narave, 
ki poskrbijo za razvajanje vaših čutil. Zjutraj pustite, 
da vas prebudita sonce in petje ptic. Dan pričnite 
z zdravim zajtrkom, sestavljenim iz svežih, lokalnih 
živil in tradicionalnih dobrot. Čez dan se bosi spre-
hodite po zasebnem vrtu, naužijte se svežega zra-
ka, vonja zelišč, zvečer opazujte zvezdno nebo in se 
razvajajte v vodni kopeli.

TKŠD Pečarovci vsako leto pripravijo razstavo »Ges 
mon najvekše in najvekšo«. Razstavljeni izdelki ome-
njene razstave krasijo veliko glineno Pütro in tako 
opozarjajo na enega izmed prepoznanih dogodkov 
v vasi Pečarovci.
Polegi izdelkov razstave »Ges mon najvekše in naj-
vekšo« si lahko obiskovalci ogledajo tudi razstavljeni 
PEČÖROVSKI LEN. 

Obrazložitve 
Vse obiskane vasi v občini Puconci ustrezajo kriteri-
jem urejenih vasi. Vasi imajo urejene javne površine, 
kot so športna igrišča, prostor okrog gasilskih do-
mov, pokopališča, avtobusna postajališča in druge 
javne površine. Kljub t.i. KORONSKEMU času ugota-
vljamo, da so vse vasi uspele obdržati osnovni nivo 
urejenih vasi in javnih površin. 

Prvo mesto – PEČAROVCI
V vasi PEČAROVCI so vse javne površine (gasilski 
dom, športna igrišča, pozdravne table …) v času 
ogledov bile zgledno urejene. 
Ne glede nato po kateri cesti vas pot zanese v Pe-
čarovce, na vhodu v vas vedno pozdravijo urejene 
table s cvetočimi rožami, za katere skrbijo pridne 
članice TKŠD Pečarovci. Konstanta skrb za rože je 
tista, ki prispeva k zdravim in urejenim rožam. Rože 
so ob vsakem obisku bile lepe, zdrave in cvetoče, 
kar kaže nato, da se za njih res redno in dosledno 
skrbi, kar zahteva ogromno prostovoljskega dela, 
časa in truda.

Drugo mesto – VADARCI
V vasi VADARCI so vse javne površine (gasilski dom, 
športna igrišča, pozdravne table ...) v času ogledov 
bile zgledno urejene. 
VADARCI so največji napredek na področju ureje-
nosti javnih površin naredili ravno v letu 2020. Tudi 
v letu 2021 so poskrbeli, da vsakega obiskovalca ob 
vstopu v VADARCE pozdravi cvetoča pozdravna ta-
bla. 
Poleg cvetočih pozdravnih tabel in izvirno urejenih 
betonskih cvetličnih korit, so nas letos še dodatno 
pozdravila dekorativna kolesa okrašena z rožami. 
Ponovno vse pohvale za izvirno idejo.
Izpostaviti in pohvaliti pa je potrebno tudi povezo-
vanje vasi VADARCI z romskim zaselkom VADARCI, 
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kar daje vasi še dodatni pečat urejenosti. Rumeno 
kolo, ki krasi VADARCE na kar štirih mestih, smo našli 
tudi v Romskem zaselku. 

Tretje mesto – BODONCI
V vasi BODONCI so vse javne površine (gasilski dom, 
športna igrišča, pozdravne table.) v času ogledov 
bile zgledno urejene. 
Vožnja skozi vas Bodonci daje obiskovalcu vtis lepo 
urejenega podeželskega kraja. 

Lično urejena dekoracija ob gasilskem domu je stal-
nica, ki nas je na ocenjevalni poti pozdravila tudi le-
tos. 
Tudi vaščani Bodoncev z urejenostjo svojih zelenic 
ob glavnih cestah prispevajo k lepši urejenosti vasi. 
Na tem mestu bi še posebej izpostavili gostilno NA 
JASI, ki je v težkih KORONSKIH časih poskrbela za 
urejenost gostinskega lokala in okolice. 

Predlog za leto 2022
Ponovno opozarjamo in predlagamo, da se pred-
sednike KS, predsednike vseh društev povabi, da se 
lotijo ureditve vaških središč v skladu s svojo zgod-
bo, po kateri je vas najbolj prepoznavna. Osredo-
točijo se naj na zgodbo svoje vasi in poskušajo to 
zgodbo predstaviti skozi dekoracijo, oglasne deske, 
pozdravne table, avtobusna postajališča … Saj vse to 
urejamo z namenom prepoznavnosti naših vasi in 
občine Puconci z željo, da nas ob naših dogodkih 
obišče čim več turistov. 
Prav tako pozdravljamo povabilo ZKTD Občine Pu-
conci vsem predsednikom KS, da opozorijo na no-
vosti, skrite kotičke, ki si naj jih ocenjevalna komisija 
ogleda. 

Kulturno turistično društvo Dolina 

Društvo deluje od leta 2001. V tem času so vnesli v 
vas razgibanost, obogatili so kulturni utrip kraja, se 
skupaj z vaščani veselili na družabnih in rekreativnih 

programih. Vsa leta se vključujejo tudi v promocijske 
aktivnosti Zveze in tako posredujejo ustvarjalnost 
kraja v širše okolje. Bili so tudi organizatorji priredi-
tev Zveze in poskrbeli, da je kraj Dolina postal bolj 
prepoznaven v sami občini in širše. S petjem ljud-
skih pesmi ohranja skupina Žlahtna kapljica pevsko 
dediščino Prekmurja. Na različne načine vključujejo 
mlade v društveno aktivnost in nudijo možnost spo-
znavanja zanimivosti ostalih delov Slovenije.
Za 20 let stalnega in uspešnega delovanja jim Zveza 
KTD Občine Puconci podeljuje PRIZNANJE. 

Viktor Vlaj, Puconci 29

Je eden od pobudnikov ustanovitve KTD Puconci. 
Kot usposobljeni gostinski delavec je pred 20 leti 
skupaj z Jančijem Kuharjem oblikoval idejo o or-
ganizaciji Kulinarične razstave za zlato kijanco. Pet 

Priznanje ZKTD Občine Puconci
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let pozneje se je društvo odločilo, 
da glede na trend kuhanja tradi-
cionalnih jedi organizirajo kulina-
rično tekmovanje – Dödolijado. 
Viktor Vlaj je kot izkušeni gosti-
nec postavil temelje tako razstavi 
za zlato kijanco, kot tekmovanju 
v kuhanju dödolov v Puconcih 
in sam tudi sodeloval v strokov-
ni izvedbi prireditve. Prireditev je 
postala prepoznavna ne samo 
v občinskem, temveč v širšem 
slovenskem prostoru in tudi čez 
mejo, za kar gre zahvala dolgole-
tnemu članu KTD Puconci Viktor-
ju Vlaju.
Za pomemben prispevek za 
ohranitev tradicionalne kulina-
rične ponudbe in k prepoznav-
nosti Občine Puconci mu Zveza 
KTD Občine Puconci podeljuje 
PRIZNANJE.

Gizela Kuzma, Beznovci 7

Kot ustanovna članica TD Vrtnica 
Beznovci v letu 1996 aktivno de-
luje še sedaj. Je tudi pobudnica 
ustanovitve skupine pevk ljudskih 
pesmi Vrtnica. Aktivno deluje v 
vseh društvenih aktivnostih, tudi 
v promocijskih predstavitvah za 
Občino Puconci in Zvezo KTD. 
Članstvo in vaščane razvaja tudi 

naklonjeno, toda pesem je tista, 
ki jo vselej znova pripelje med 
njene Vrtnice. Pesem je tista, ki jo 
razveseli in ji daje moči, stkane so 
tudi prijateljske vezi vseh pevk, ki 
jih Majda ohranja tudi tedaj, ko ni 
fizično z njimi.
Za ohranjanje ljudskega pevske-
ga izročila in za dolgoletno pri-
zadevno sodelovanje v pevski 
skupini in v društvu, ji Zveza KTD 
podeljuje priznanje.

s svojimi sladkimi dobrotami, ko ji 
čas dopušča pa se loti tudi izdela-
ve rož iz krep papirja, še posebej 
vrtnic, ki so simbol društva, kate-
rega članica je. Za promocijske 
namene poskrbi tudi za likerje iz 
vrtnic in tako skupaj z vrtnico iz 
krep papirja simbolično predsta-
vlja domače društvo. 
Je prizadevna članica pevske sku-
pine Vrtnice, ki ohranjajo pevsko 
kulturno dediščino in jo posredu-
jejo mlajšim rodovom.
Za ohranjanje pevskega in roko-
delskega ljudskega izročila in za 
prispevek k prepoznavnosti Ob-
čine Puconci ji Zveza KTD pode-
ljuje PRIZNANJE.

Marija Kamenšek, Bodonci 13

Bila je med prvimi člani TD Vrtni-
ca Beznovci in od leta 1997 ne-
pogrešljiva članica pevk ljudskih 
pesmi Vrtnica Beznovci. Pred 
leti je prepevala tudi v Mešanem 
pevskem zboru Štefan Kovač 
Murska Sobota in tako podajala 
svoj pevski talent ljubiteljem pe-
tja. Pripadnost pevski skupini je 
vedno znova potrjevala s stalno 
prisotnosti na usposabljanjih, na 
nastopih doma in v krajih izven 
Občine Puconci. Žal ji zdravje ni 

Melita Žižek, Pečarovci 105

Kultura ji je bila položena v zi-
belko in z njo, še posebej z igral-
stvom, se je ukvarjala že pred 
uradno včlanitvijo v TKŠD Peča-
rovci. Odlikujejo jo odgovornost, 
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natančnost in iskanje najboljših 
rešitev za vse društvene dejav-
nosti, kar je zadosten razlog, da 
je nepogrešljiva članica društva. 
Njeno aktivno delovanje v ljubi-
teljski gledališki skupini Zgrebaši ji 
je bilo poplačano s pridobljenimi 
nazivi najboljše ženske vloge na 
festivalih skečev Prefrigani zgre-
baš. Sodelovanje v promocijskih 
skupinah za prepoznavnost Ob-
čine Puconci, skrb za urejenost 
domačega kraja, zbiranje ekspo-
natov za predstavitev pečaro-
vske zgodovine, je poleg igralstva 

pomembni del njene društvene 
ustvarjalnosti.
Za uspešno kulturno ustvar-
jalnost, dolgoletno delo in za 
pomemben prispevek k prepo-
znavnosti občine ji Zveza KTD 
podeljuje priznanje.

Krajevna skupnost  
Puconci

Krajevna skupnost Puconci je 
lastnica kulturne dvorane, ki je 
najustreznejši prostor za izvedbo 

različnih programov in prireditev. 
Posamezna društva in občinske 
zveze brez zadržkov koristijo ta 
prostor z vsemi tehničnimi mo-
žnostmi, še posebej pa se v njih 
izvajajo programi društev s sede-
žem v Puconcih. 
Zveza kulturnih in turističnih 
društev Občine Puconci zato 
podeljuje ZAHVALO KRAJEVNI 
SKUPNOSTI PUCONCI za zago-
tavljanje ustreznih prostorskih 
pogojev za izvajanje dejavnosti 
Zveze in društev območja Obči-
ne Puconci.

V četrtek, 26. avgusta 2021, so na 
domačiji Marof v Mačkovcih bila 
podeljena priznanja in plakete 
najboljšim športnikom in kultur-
no – turističnim prostovoljcem, 
ki so v letu 2019 in 2020 dosegli 
najboljše rezultate. Podeljena so 

prijetno povezovanje sta poskr-
bela Jožef in Monika iz TKŠD Pe-
čarovcev. 

Naj športnice in športniki  
Občine Puconci za leto 
2019

Naj mladinska ekipa: NTK 

KEMA PUCONCI

– 1. mesto kadeti ekipno, finale 
državno prvenstvo za kadete, 
Murska Sobota 26.–27. 1. 2019

– 4. mesto kadetinje ekipno, fi-
nale državno prvenstvo za ka-
dete, Murska Sobota 26.–27. 1. 
2019

– 4. mesto mladinke ekipno, fi-
nale mednarodno prvenstvo za 
mladinke, Ravne na Koroškem 
12.–13. 1. 2019

– 5. mesto mladinci ekipno, fina-
le mednarodno prvenstvo za 

Najboljši s področja kulture, turizma in 
športa zbrani na enem mestu

bila tudi priznanja najbolj ureje-
nim krajem v letu 2020. V krat-
kem kulturnem programu so se 
predstavili: vokalna skupina Zarja, 
ljudske pevke Vrtnice, folklorna 
skupina KTD Moščanci in Mladi 
upi iz Vadarcev. Za sproščeno in 
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mladinke, Ravne na Koroškem 
12. in 13. 1. 2019

– 1. mesto mladinke ekipno, 
mednarodno prvenstvo Varaž-
dina, Varaždin 8.–10. 11. 2019

Naj ekipa

1. NTK Kema Puconci – ženske
– 4. mesto 1. SNTL sezona 

2018–2019
Ženska ekipa se je prvič v 
zgodovini kluba uvrstila v 
polfinale play off-a med 
4 najboljše ekipe v državi. 
Ekipa sodi med mlajše eki-
pe v ligi in ena rednih ekip 
v 1. SNTL, ni nastala samo z 
igralci iz lastnega pomladka 
kluba.

– 4. mesto finale pokala Slove-
nije 2019–2020, Maribor 14. 9. 
2019

2. NTK Kema Puconci – moški
– 4. mesto 1. SNTL sezona 2018–

2019
Moška ekipa NTK Kema Pu-
conci je v sezoni 2018–2019 
dosegla odlično 4. mesto kot 
ena od treh najmlajših ekip v 
1. SNTL in edina v tej ligi, ki je 

in posega po najvišjih mestih. 
Leta 2016 so tako bili zmago-
valci pokala Občine Puconci in 
2017 zmagovalci Zimske lige. V 
sezonah 2016/17 in 2018/19 pa 
so postali prvaki skupine A. Le-
tos pa so bili tudi prvaki Zimske 
lige OZ KMN Puconci. Športno 
društvo Puževci je tudi gonilo 
razvoja vasi Puževci, saj zdru-
žuje vse generacije in je eno 
redkih društev oziroma no-
gometnih klubov sestavljenih 
samo iz domačinov.

Naj športniki

1. Boštjan MAČEK 
Rezultati v 2019:
– 7. mesto svetovni pokal – 

člani, Changwon J. Korea
– 12. mesto svetovni pokal – 

člani, Al Ain UAE
– 3. mesto GP Beograd, me-

morial Milan Šotra – člani, 
Beograd Srbija 

– 2. mesto GP Beograd, me-
morial Milan Šotra – ekipno 
člani reprezentance SLO, 
Beograd Srbija

– 6. mesto GP Beretta – člani, 
Novigrad Hrvaška

nastopala z igralci iz lastnega 
pomladka kluba brez okrepitev.

3. ŠD Puževci
Športno društvo Puževci je 
društvo z dolgoletnim delova-
njem in z uspešnimi dosežki na 
športno-rekreacijskem podro-
čju. Športno društvo Puževci je 
zato v letu 2019 prejelo nagra-
do Občine Puconci. Leta 2018 
je praznovalo 30 let. Društvo 
uspešno tekmuje s člansko 
ekipo v Občinski zvezi Klubov 
malega nogometa Puconci 
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– 4. mesto Evropsko prvenstvo 
– mešane dvojice, Lonato 
Italija 

– 2. mesto pokal Slovenije – 
člani, Rakičan Slovenija

– 6. mesto državno prvenstvo 
– člani Rakičan Slovenija

Je pomemben član kluba, saj 
s svojimi dosežki pomaga k 
uspehom kluba ter k prepo-
znavnosti kluba v svoji okolici 
in drugod. Je izredno motiviran 
in ambiciozen športnik, ki ga 
poleg volje po uspehu odlikuje 
še požrtvovalnost, vztrajnost, 
motiviranost in kolektivni špor-
tni duh.

2. Tomaž PELCAR 
Tomaž sodi že nekaj zadnjih let 
med najboljše člane v Sloveni-
ji. Še posebej je zablestel v letu 
2019, saj je ekipo NTK Kema 
Puconci s svojimi zmagami po-
peljal med najboljše 4 ekipe v 
državi.
Najpomembnejši rezultat v 
2019:
– 2. mesto člani posamično, 1. 

OT RS za člane, Logatec 23. 
9. 2019

– 3. mesto člani posamično, 2. 
OT RS za člane, Muta 10. 11. 
2019

hajajoča tekmovanja. Kot član 
slovenske mladinske reprezen-
tance je nastopal v mesecu ju-
liju 2019 v italijanskem Lonatu 
in dosegel življenjski uspeh, 3. 
mesto na Svetovnem prvenstvu 
v streljanju na glinaste golobe 
TRAP med mladinci. Ima sta-
tus kategoriziranega športnika 
OKS perspektivnega razreda in 
je eden najboljših članov v mla-
dinski reprezentanci. Nastopa 
tudi v ligaškem tekmovanju v 
mladinski kategoriji ter občasno 
tudi kot član članske ekipe do-
mačega društva.

Naj športnice

1. Blažka HARKAI 
Blažka že nekaj zadnjih let sodi 
med najboljše igralke do 14 let 
v Sloveniji. Redno nastopa za 
kadetsko reprezentanco Slo-
venije na evropskim prvenstvih 
in mednarodnih tekmovanjih. 
Krona njenih rezultatov v letu 
2019 je osvojitev državnega 
naslova v posamični konkuren-
ci pri kadetinjah.
Najpomembnejši rezultat v letu 
2019:
– 1. mesto kadetinje posamič-

no, državno prvenstvo za 

– 3. mesto člani posamično, 1. 
TOP 8 RS za člane, Ravne na 
Koroškem 8. 12. 2019

– 4. najboljši igralec v 1.SNTL 
za sezono 2018–2019 z 39 
zmagami in 11 porazi

3. Rene MAČEK 
Rezultati v 2019:
– 3. mesto svetovno prvenstvo 

– mladinci, Lonato Italija
– 4. mesto svetovno prvenstvo 

– mladinci ekipno, Lonato 
Italija

– 2. mesto GP Ciper - mladin-
ci, Larnaca Ciper 

– 1. mesto državno prvenstvo 
– mladinci, Rakičan Slovenija

S strelstvom se je začel ukvar-
jati pred petimi leti, strast pa 
je dobil od očeta Boštjana, ki 
tudi osvaja odličja na največjih 
tekmovanjih. V svoji kratki tek-
movalni sezoni je že dvakrat 
dosegel naslov mladinskega 
državnega prvaka, enkrat je bil 
tretji. Svoje najboljše rezultate 
je dosegel v letu 2019, ko je že 
ob začetku tekmovalne sezone 
na mednarodni tekmi na Cipru 
v močni kategoriji mladincev 
dosegel 2. mesto, kar ga je le 
še vzpodbudilo k dodatnim in 
dodelanim treningom in pri-
pravam na najmočnejša pri-
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kadetinje, Komenda 6.–7. 4. 
2019

– 3. mesto kadetinje dvojice, 
državno prvenstvo za kade-
tinje, Komenda 6.–7. 4. 2019

– 3. mesto mešane dvojice, 
državno prvenstvo za kade-
tinje, Komenda 6.–7. 4. 2019

– 3. mesto mladinke dvojice, 
državno prvenstvo za mla-
dinke, Izola 16.–17. 3. 2019

– 5. mesto mladinke posa-
mično, državno prvenstvo 
za mladinke, Izola 16.–17. 3. 
2019

– 2. mesto top 8 RS za kadeti-
nje, Prebold 19. 5. 2019

Nastop na evropskem prven-
stvu za kadetsko reprezentan-
co Slovenije, Ostrava – Češka.

2. Jasmina MAČEK 
Rezultati v 2019:
– 8. mesto svetovni pokal – 

članice, Acapulco Mexico
– 9. mesto Evropske igre – 

članice, Minsk Belorusija 

– 4. mesto mladinke posamič-
no, 1. TOP 8 RS za mladinke, 
Puconci 31. 11. 2019

– 5. mesto članice U-21 dvo-
jice, državno prvenstvo za 
članice U-21, Prebold 5. 5. 
2019

– 5. mesto mladinke posamič-
no, mednarodno prvenstvo 
Zagreba, 24.–25. 5. 2019

– 9. mesto članice posamično, 
državno prvenstvo za člani-
ce, Raket 2.–3. 3. 2019

Perspektivni športniki

1. Luna KOČAR
Luna Kočar, rojena leta 2005, 
je članica Društva za športno 
rekreacijo Murska Sobota. Tek-
muje v kategoriji starejših deklic 
v različnih gimnastičnih disci-
plinah na domačih in medna-
rodnih tekmovanjih: skoki na 
veliki prožni ponjavi – olim-
pijska disciplina; skoki z male 
prožne ponjave in v akrobatiki.
Trenira trikrat tedensko po dve 
uri in pol v telovadnici Partiza-
na v Murski Soboti.

– 1. mesto GP Beretta – člani-
ce, Novigrad Hrvaška

– 4. mesto evropsko prvenstvo 
– mešane dvojice, Lonato 
Italija

Jasmina Maček, doma iz Bo-
doncev, je strelka na glinaste 
golobe – disciplina TRAP. Je 
članica slovenske ženske re-
prezentance. 
Nastopa tudi na ligaških tek-
movanjih, kjer moški in ženske 
tekmujejo v isti konkurenci. 

3. Ana KOVAČEC 
Ana sodi med najboljše mla-
dinke v Sloveniji in nastopa za 
mladinsko reprezentanco Slo-
venije na mednarodnih tekmo-
vanjih. Ana pa je v letu 2019 na-
stopala tudi za žensko člansko 
ekipo NTK Kema Puconci v 1. 
SNTL, ki se je prvič v zgodovini 
kluba uvrstila med najboljše 4 
ekipe v državi.
Najpomembnejši rezultati v 
2019:
– 3. mesto mladinke posamič-

no, 2. OT RS za mladinke, 
Logatec 3. 11. 2019
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Je članica mladinske A repre-
zentance v skokih na veliki pro-
žni ponjavi za leto 2020.

Tekmovalni rezultati Lune Ko-
čar v letu 2019:

Skoki na veliki prožni ponjavi
Domača tekmovanja
– 2. mesto – Državno prven-

stvo, Murska Sobota, 13. 4. 
2019 

– 2. mesto – Pokal Slovenije, 
Renče, 30. 11. 2019

– 2. mesto – Odprto prvenstvo 
Bežigrada, Ljubljana, 11. 5. 
2019;

– 2. mesto – Odprto prvenstvo 
Renč, Renče, 30. 11. 2019

Mednarodna tekmovanja
– 12. mesto – 12. Sauerkra-

ut Pokal, Butelborn, D, 8. 6. 
2019

Skoki z male prožne ponjave 
Domača tekmovanja
Domača tekmovanja
– 5. mesto – Državno prven-

stvo, Koper, 2. 2. 2019 

Mednarodna tekmovanja
– 3. mesto – Odprto prvenstvo 

Srbije, Beograd, 9. 11. 2019

na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih: skoki na veliki 
prožni ponjavi - olimpijska di-
sciplina; skoki z male prožne 
ponjave in v akrobatiki. Treni-
ra trikrat tedensko po dve uri 
in pol v telovadnici Partizana v 
Murski Soboti.

Skoki na veliki prožni ponjavi
Domača tekmovanja
– 3. mesto – Pokal Slovenije, 

Renče, 30. 11. 2019
– 3. mesto – Odprto prvenstvo 

Bežigrada, Ljubljana, 11. 5. 
2019

– 3. mesto – Odprto prvenstvo 
Renč, Renče, 30. 11. 2019

Mednarodna tekmovanja
– 34. mesto – 12. Sauerkra-

ut Pokal, Butelborn, D, 8. 6. 
2019

Skoki z male prožne ponjave
Domača tekmovanja
– 8. mesto – Državno prven-

stvo, Koper, 2. 2. 2019

Mednarodna tekmovanja
– 2. mesto – Odprto prvenstvo 

Srbije, Beograd, 9. 11. 2019

Akrobatika
– 10. mesto – Državno prven-

stvo, Koper, 23. 11. 2019

2. Lena KOČAR 
Lena Kočar, rojena 2005, je čla-
nica Društva za športno rekre-
acijo Murska Sobota. Tekmuje v 
kategoriji starejših deklic v raz-
ličnih gimnastičnih disciplinah 
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4. Nela ŠKRABAN 
Nela Škraban, rojena 13. 8. 
2005, predstavlja za klub ŽOK 
Puconci velik potencial, saj z 
svojo telesno višino in tehniko 
obvladovanja tehničnih prvin 
odbojke demonstrira ves vlo-
žen trenerski trud prejšnjih 7 
do 8 let, ko je ves čas pridno 
hodila na treninge in srkala od-
bojkarsko znanje. Je športno in 
zdravo ambiciozna ter željna 
dokazovanja na športnih te-
renih, samozavestna in vztraj-
na za dosego cilja, ki si ga je v 
okoliščinah in razmerah, ki so 
ji dane, zastavila. V svoji požr-
tvovalnosti velikokrat prese-
ga meje svoje mladosti, kar jo 
uvršča ob bok veliko starejšim 
igralkam. Ima potencial, ki bo 
ob vztrajnem delu in samoob-
vladovanju čez leta viden mo-
goče celo v kakšni močnejši 
prvoligaški ekipi ženske odboj-
ke v Sloveniji, mogoče celo re-
prezentanci.

5. Rok MIHALIČ 
– 1. mesto evropsko prvenstvo 

breakdance ekipa, Rimini, 
maj 2019

– 2. mesto svetovno prvenstvo 
breakdance ekipa, Bremer-
haven, oktober 2019

– 1. mesto `dance of´ medna-
rodni turnir posamično, no-
vember 2019

– 1. mesto `dance of´ medna-
rodni turnir ekipno, novem-
ber 2019

– 2. mesto državno prvenstvo 
breakdance ekipa, junij 2019

– 1. mesto 2. pokalni turnir 
breakdance ekipa, Ljubljana, 
februar 2019

David Pelc,  
Športna zveza Puconci

Akrobatika 
– 16. mesto – Državno prven-

stvo, Koper, 23. 11. 2019

3. Nina RAKAR 
Nina Rakar, rojena 2. 3. 2006, 
je izredno zavzeta mlada in 
perspektivna športnica, čla-
nica prve postave kadetinj in 
prve postave članic ekipe Ro-
to-Kema Puconci, ki v sezoni 
2019–2020 igra v 1B ligi Re-
publike Slovenije. Nina Rakar 
kljub svoji mladosti izžareva in 
udejanja vse plemenite zna-
čilnosti vrhunskega športni-
ka. Prisotna na vseh treningih 
in na vseh tekmah, vztrajna in 
napredujoča v trenažnih pro-
cesih, pozorna na vsako bese-
do in prikazano vajo trenerja. 
Disciplinirana in prijazna pred-
stavlja izredno pomemben te-
melj nadaljnjega razvoja ekipe 
ŽOK Puconci in širše, saj je v 
letu 2020 s strani kluba pre-
dlagana v regijsko reprezen-
tanco kadetinj severovzhodne 

Slovenije Poleg navedenih vr-
lin je potrebno izpostaviti, da 
predstavlja velik generacijski 
vzor in motivacijo za celotno 
občino Puconci, OŠ Puconci, 
katero obiskuje, in Pomursko 
regijo. Za klub predstavlja sve-
tlo prihodnost, saj se zaveda, 
da vse kar doseže, doseže z 
ekipo in za ekipo ter ne zgolj 
za sebe. S tem kaže še eno iz-
med najpomembnejših vrlin 
medsebojnih odnosov in od-
nosov posameznika z okoljem 
v katerem prebiva – to je vrlina 
in značaj skromnosti in hvale-
žnosti. V svoji zavzetosti pre-
sega meje svoje mladosti, kar 
jo uvršča ob bok veliko starej-
šim igralkam. Ima potencial, ki 
bo ob vztrajnem delu in samo-
obvladovanju čez leta zagoto-
vo viden v kakšni močnejši pr-
voligaški ekipi ženske odbojke 
v Sloveniji in upamo ter verja-
memo, tudi v reprezentanci.
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Seje Občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi

20. redna seja, 17. junija 2021

SKLEP št. 187: 
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s 
finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021.

SKLEP št. 188: 
o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

I.
Cene zbiranja odpadkov, ki ga opravlja javno podjetje Cerop d.o.o., so naslednje:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,11223 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,16967 EUR/kg

II.
K cenam izvajanja javnih služb iz točke I. tega sklepa se doda še davek na dodano vrednost. 

III.
Sklep stopi v veljavo z dnem njegovega sprejetja, cene iz točke I. tega sklepa se začnejo uporabljati s prvim 
dnem naslednjega meseca po sprejemu tega sklepa. 

IV.
Na podlagi sklenjene Pogodbe o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenja okolja ali nevar-
nosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih z dne 5. 10. 2010 je izvajanje gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva v naseljih Puconci in Vaneča 
brezplačno.

SKLEP št. 189: 
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme letno poročilo, družbe Püngrad JKP d.o.o., Bodonci 127 a, 9265 

Bodonci, za leto 2020. 
2. Dobiček družbe za leto 2020 znaša 5.707,00 EUR, ostane nerazporejen in se nameni za naložbe družbe. 
3. Občinski svet Občine Puconci sprejme Poslovno-finančni načrt družbe Püngrad JKP d.o.o., Bodonci 127 

a, 9265 Bodonci, za leto 2021. 

SKLEP št. 190:
1. Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021.
2. Občinski svet Občine Puconci sprejme Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci.

SKLEP
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Puconci 

1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
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storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) 
in so v pristojnosti občine.

2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je se-
stavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne 
vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne 
odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno. 

3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 16,68 EUR/mesec. 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s 
spodnjo preglednico:

DN≤20 1 16,68

20<DN<40 3 50,03

40≤DN<50 10 166,77

50≤DN<65 15 250,15

65≤DN<80 30 500,31

80≤DN<100 50 833,85

100≤DN<150 100 1.667,69

150≤DN 200 3.335,39

Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,3512 EUR/m3.

Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 3,85 EUR/mesec. Omre-
žnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:

premer faktor omrežnine omrežnina/mesec

DN≤20 1 3,85

20<DN<40 3 11,55

40≤DN<50 10 38,49

50≤DN<65 15 57,73

65≤DN<80 30 115,46

80≤DN<100 50 192,43

100≤DN<150 100 384,85

150≤DN 200 769,70

Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 1,1847 EUR/m3.
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Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.

4. člen
Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, 
se obračunavajo v višini 70 %.

5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati 
Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpa-
dne vode v Občini Puconci (št. sklepa 014-0011/2020, Uradni list RS, št. 98/2020). 

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se upora-
bljajo od 1. julija 2021 dalje. 

SKLEP št. 191:
o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci 

1. člen
S tem sklepom se določa cena grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Pucon-
ci, izračunana na podlagi 25. in 32. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 
50/2018).

2. člen
Cena grobnine po posameznih velikostih grobov so: 

faktor Predlagana cena

Enojni 1 16,00 EUR

Dvojni 1,5 24,00 EUR

Povečan grobni prostor 2,25 36,00 EUR

Otroški 0,75 12,00 EUR

Žarni 0,75 12,00 EUR

Cena storitve uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci znaša 47,42 EUR.
Vse cene so brez vračunanega DDV.

3. člen
Nadomestilo za raztros pepela pokojnikov znaša:
– prispevek za uporabo zemljišča  40,00 EUR
– prostor za napis    20,00 EUR
– uporaba poslovilne vežice   20,00 EUR
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4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na 
pokopališčih v Občini Puconci za leto 2020 (Uradni list RS, št. 98/2020).

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se upora-
bljajo za obračun storitev od 1. 1. 2021 dalje. 

SKLEP št. 192:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Plan letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Puconci 
za leto 2021.

SKLEP št. 193:
V komisijo za izvedbo tajnega glasovanja se imenujejo:
1. Jožef Ficko, predsedujoči
2. dr. Sanda Vrhovac
3. Tanja Marič.

SKLEP št. 194:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Spremembo Statuta Občine Puconci.

SKLEP št. 195:
o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje

1. člen
S tem sklepom se poslovni prostor, ID znak: del stavbe št. 77-585-2 in ID znak: del stavbe 77-585-3 ter so-
lastniški delež na skupnih in posebnih delih stavbe št. 585, katera stoji na zemljišču s parc. št. 1945/2, k. o. 
77 – Puconci, z naslovom Puconci 150, prenese v upravljanje Zdravstvenemu domu Murska Sobota.
Občina Puconci prenaša v upravljanje v prvem odstavku opredeljene poslovne prostore po tem sklepu 
Zdravstvenemu domu Murska Sobota za namen opravljanja zdravstvene dejavnosti javnega zavoda oziroma 
za vzpostavitev delovanja splošne in zobozdravstvene ambulante. 

2. člen
Na dan 31. 12. 2020 znaša knjigovodska vrednost nepremičnega premoženja 32.422,50 EUR.

3. člen
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom stvarnega premoženja iz 1. člena tega sklepa v upravljanje, se med 
Občino Puconci in Zdravstvenim domom Murska Sobota, uredijo s pogodbo.

SKLEP št. 196:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Puconci za 
leto 2020.

SKLEP št. 197:
Občinski svet Občine Puconci daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa 
Osnovne šole Puconci, Puconci 178, in sicer:
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Naziv delovnega mesta Delež delovnega mesta

hišnik - šofer 0,40 delovnega mesta

varnostnik IV 1,00 delovnega mesta

II.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa velja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

SKLEP št. 198:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano sistemizacijo delovnih mest Osnovne šole Puconci za 
zaposlene v vrtcu za šolsko leto 2021/2022.

SKLEP št. 199:
Občinski svet Občine Puconci za šolsko leto 2021/2022 odobri povečanje števila otrok glede na veljaven 
normativ za največ 2 otroka v naslednjih oddelkih Vrtca pri OŠ Puconci:
– v 3 oddelkih v enoti Puconci, 
– v 2 oddelkih v enoti Brezovci.
V primeru, da v šolskem letu 2021/2022 število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca pri OŠ Puconci 
presega z zakonom določen normativ, vrtec lahko uporabi fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem oddel-
ku še enega ali dva otroka več kot je najvišje dovoljeno število, vendar le v primerih, ko je to utemeljeno in 
nujno potrebno.

SKLEP št. 200:
o uporabi manjše notranje igralne površine Vrtca pri Osnovni šoli Puconci

I.
S tem sklepom se določa manjša notranja igralna površina Vrtca pri Osnovni šoli Puconci na otroka, kot to 
določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), in sicer:
– 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti,
– 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
– 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

II.
Odstopanje od normativa iz prejšnje točke tega sklepa velja za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023.

III.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Puconci, veljati pa začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristoj-
nega za področje predšolske vzgoje.

SKLEP št. 201:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci v predla-

gani vsebini predloga.
2. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci iz 1. točke tega sklepa se objavi v Uradnem listu 

RS.
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SKLEP o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 498,45 EUR.

2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 456,65 EUR. Razlika cene v višini 41,80 EUR 
do polne ekonomske cene 498,45 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je 
Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za 
zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne 
stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo. 
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in 
imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega proble-
ma, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim 
si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi 
priložiti naslednja dokazila:
kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na ob-
močju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
namensko kreditno pogodbo in
potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za so-
cialno delo.

5. člen
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine 
meseca junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske 
cene, oproščeni plačila oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena živila za 
čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Ura-
dni list RS, št. 119/20).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 
2021 dalje.

SKLEP št. 202:
V Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota se, kot predstavnik ustanovitelja ime-
nuje Zdenka Zrinski, stanujoča Šalamenci 48 a, 9201 Puconci.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena 
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 21. seji, dne 30. 9. 2021 
sprejel

Odlok o rebalansu proračuna  
Občine Puconci št. 2/2021

1. člen

V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

                  v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto                    Rebalans 2/2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.496.201

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.322.721

70 DAVČNI PRIHODKI 5.268.854

700 Davki na dohodek in dobiček 4.676.682

703 Davki na premoženje 394.860

704 Domači davki na blago in storitve 197.312

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.053.867

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 584.467

711 Takse in pristojbine 7.000

712 Globe in druge denarne kazni 9.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.000

714 Drugi nedavčni prihodki 428.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI 596.353

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 596.353

73 PREJETE DONACIJE 8.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.569.127

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.223.831

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 345.296
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.785.709

40 TEKOČI ODHODKI 2.885.309

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 458.398

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.622

402 Izdatki za blago in storitve 2.210.319

403 Plačila domačih obresti 29.200

409 Rezerve 120.770

41 TEKOČI TRANSFERI 2.846.523

410 Subvencije 187.043

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.575.100

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 290.115

413 Drugi tekoči domači transferi 794.265

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.564.232

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.564.232

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 489.645

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 142.376

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 347.269

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -289.508

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto                    Rebalans 2/2021

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 

        osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto                    Rebalans 2/2021

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.831.830

50 ZADOLŽEVANJE 1.831.830

500 Domače zadolževanje 1.831.830

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.812.938

55 ODPLAČILA DOLGA 1.812.938

550 Odplačila domačega dolga 1.812.938

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 270.616

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 18.892

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 289.508

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 270.616

2. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni 2. odstavek 13. člena Odloka o proračunu 
Občine Puconci za leto 2021, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije za leto 2021 se zagotavljajo v višini 26.254,54 evrov.«

3. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni 19. člena Odloka o proračunu Občine Pu-
conci za leto 2021, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za pro-
račun leta 2021 lahko zadolži do višini 350.000,00 evrov.

4. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga (refinanciranje) se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 
1.481.829,72 evrov.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0010/2021 Občina Puconci
Puconci, 30. 9. 2021 Ludvik Novak, župan
 Ludvik Novak l.r.
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Obrazložitev rebalansa proračuna  
Občine Puconci št. 2/2021

Podlaga za predlagani rebalans proračuna Občine Puconci št. 2/2021 je trenutno veljavni proračun Občine 
Puconci za leto 2021, ki temelji na Odloku o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2021, sprejetem na 
18. seji Občinskega sveta Občine Puconci dne 6. 5. 2021. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 74/2021, dne 
14. 5. 2021, velja pa od 15. 5. 2021 dalje.

V predlogu rebalansa proračuna št. 2/2021 so upoštevane tako spremembe prihodkov proračuna kot tudi 
dodatni in novi odhodki, s čimer se zagotavljajo sredstva za namene, za katere niso bila načrtovana oz. so 
bila načrtovana v neustreznem obsegu.

Rebalans proračuna Občine Puconci št. 2/2021 je pripravljen skupaj s prihodki in odhodki krajevnih skupno-
sti, ki so zajeti v finančnih načrtih KS. 

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 št. 2/2021 predvidevamo prihodke vseh proračunskih uporabnikov v 
višini 8.496.201,51 EUR (tj. 6,18 % povečanje napram veljavnemu proračunu).

II. Odhodki

Celotni odhodki po rebalansu proračuna št. 2/2021 se predvidevajo v višini 8.785.709,22 EUR (tj. 10,64 % 
povečanje napram veljavnemu proračunu).

III. Proračunski presežek

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 289.507,71 EUR. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

Z rebalansom ne planiramo sprememb.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje

S tem rebalansom planiramo refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Obseg zadolževanja 
občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna smo določili v odloku, s katerim se sprejme občinski 
proračun.

Na podlagi 10. c člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) lahko Občina s črpanjem posojil pridobiva sred-
stva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem:
– zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
– izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.

Občina planira zadolžitev za poplačilo obstoječih dolgov iz obeh razlogov. S poplačilom glavnic dolgoroč-
nih kreditov pri poslovnih bankah se bo zmanjšal občinski dolg. Prav tako se bo znižala obrestna mera in iz 
variabilnih prešla na fiksno.

Bistven pomen refinanciranja kreditov je torej v tem, da bomo šest starih, neugodnih kreditov zamenjali z 
enim samim ugodnejšim.

Za na novo uvrščene investicije in lastne deleže pri tekočih investicijah planiramo še novo zadolževanje v 
višini 350.000,00 EUR.

VIII. Odplačila dolga

550101 Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti
 Refinanciranje:   1.481.829,72 EUR
 Glavnice obstoječih kreditov:  227.090,16 EUR

S planiranim refinanciranjem bodo odplačane vse glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih ban-
kah, to je skupaj: 1.708.919,88 EUR.
Odplačilo glavnice po novem kreditu bo predvideno v proračunu za leto 2022 v višini cca. 182.000,00 EUR.

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 18.891,82 EUR.

XI. Neto financiranje

Z rebalansom izkazuje znesek v višini 289.507,71 EUR.

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

Stanje sredstev na računih smo uskladili že z rebalansom št. 1/2021 in sicer na z zaključnim računom ugo-
tovljeno in potrjeno stanje na dan 31. 12. 2020 v višini 270.615,89 EUR.
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Kamorkoli se čez dan odpravi-
te, na cilj pridete bolj sprošče-
ni, zdravi in zadovoljni, če svojo 
pot opravite peš, s kolesom ali 
pa denimo z rolerji. Zakaj? Ker je 
potovanje brez avtomobila ve-
dno povezano z gibanjem tele-
sa, s svežim zrakom in z boljšim 
stikom z okolico. Aktivna mobil-
nost tako nadomešča potrebo po 
sproščanju in rekreaciji, hkrati pa 
je tudi poceni in tako rekoč ide-
alna za krajše razdalje (hoja do 2 
km, klasično kolo do 5 km, ele-
ktrično še veliko več). Prednosti 
aktivne mobilnosti smo najbolje 
spoznali v času epidemije koro-
navirusa, ko je aktivna mobilnost 
zacvetela tudi po naših cestah.
Mednarodna pobuda Evropski te-
den mobilnosti vsako leto med 
16. in 22. septembrom nagovarja 
obiskovalce središč mest, krajev 
in vasi, da bi bil promet prijetnejši 
brez izpušnih plinov, ter nas opo-
zarja na skupnostno odgovornost 
do čistejšega okolja in svojega 
zdravja. Podnaslov letošnjega 
tedna mobilnosti je Živi zdravo.  
Potuj trajnostno.
Občina Puconci se je odločila, 
da sodeluje v največji mednaro-
dni kampanji za spodbujanje traj-
nostne mobilnosti tj. Evropskem 

tednu mobilnosti (ETM). Tako 
smo letos z različnimi dogodki 
po dnevih promovirali prevečkrat 
prezrte oblike trajnostne mobil-
nosti, hojo in vožnjo s kolesom.
Za celotno družbo in vsakega po-
sameznika je ključno, da spremeni 
način razmišljanja o telesni dejav-
nosti kot o nečem nepotrebnem. 
Vsakdanjik zahteva čedalje manj 
telesnega napora, kar pomemb-
no zmanjšuje celotno porabo 
energije v primerjavi s predho-
dnimi generacijami. Za zdravje 
je poleg doseganja priporočil za 
telesno dejavnost pomembno, 
da skrajšamo čas sedenja na naj-
manjšo možno mero in ga čim 
pogosteje prekinjamo. Kronične 
bolezni predstavljajo glavni vzrok 
obolevnosti in umrljivosti v Re-
publiki Sloveniji, saj je več kot 70 
% smrti posledica najpogostejših 
kroničnih bolezni. Slovenija sodi 
v skupino držav, kjer se je števi-
lo ljudi, ki so debeli, v zadnjih tri-
desetih letih podvojilo. Telesno 
maso, večjo od priporočene, ima 
več kot dve tretjini moških in sla-
ba polovica žensk. Še večji izziv 
predstavlja silovit porast debelosti 
pri otrocih in mladostnikih v za-
dnjem tridesetletju. Stanje je slab-
še pri vseh starostnih skupinah z 

nižjim socialnoekonomskim sta-
tusom. Pri slednjih je še večji izziv 
doseči priporočila glede potreb-
ne količine in intenzitete telesne 
dejavnosti za ohranjanje zdravja, 
zato si je potrebno prizadevati za 
pritegnitev ranljivih skupin prebi-
valstva v posodobljene programe 
krepitve zdravja v celotnem ži-
vljenjskem obdobju, prednostno 
v času začetka življenja (za no-
sečnice, doječe matere, dojenč-
ke in majhne otroke) ter v jeseni 
življenja (za starejšo populacijo). 
Preko zdravstvenega sistema oz. 
centrov za krepitev zdravja in 
zdravstveno-vzgojnih centrov so 
na razpolago številne možnosti. 
Brezplačne ali cenovno ugodne 
možnosti gibanja v naravnem 
okolju (hoja, tek, kolesarjenje, po-
hodništvo ipd.) in dejavnosti, ki jih 
ponujajo športna društva, društva 
bolnikov, društva upokojencev 
in druga društva ravno tako po-
membno pripomorejo k splo-
šnemu zdravju prebivalstva, zato 
je smiselno, da jih podprete. Tudi 
aktivna mobilnost je eden izmed 
načinov, ki lahko pomembno 
prispeva k povečanju celokupne 
dnevne priporočene dejavnosti, 
in je eden izmed načinov krepi-
tve zdravja, obenem pa podpira 
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druge pomembne družbene cilje, kot so izboljšanje 
kakovosti življenja in bivalnega okolja ter varnosti v 
prometu, zato so vsa vlaganja vanjo neprecenljiva 
investicija v zdravo prihodnost.
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo spod-
bujali trajnostne oblike mobilnosti ter organizirali 
zabavne in športno ter poučno obarvane dogodke v 
sodelovanju z našimi društvi, organizacijami, šolami, 
vrtci, policijo, gasilci, NIJZ, CKZ ter posamezniki.
V četrtek. 16. 9. 2021, je Občina v sodelovanju s CKZ 
Murska Sobota izvedla delavnico na temo»Ostanimo 
mobilni« glede ozaveščanja starejše populacije z 
aktivnim načinom življenja za ohranjanje mobilno-
sti v vsakdanjem življenju. Uslužbenci CKZ- ja so z 
udeleženci izvedli različne aktivnosti: meritve krv-
nega tlaka, teste hoje, vaje za ohranjanje gibljivosti 
in ohranjanja mišične mase, prikaz nordijske hoje. 
Udeležencem so bile prav tako predstavljene vaja za 
krepitev telesa in ohranjanje gibljivosti na zunanjih 
fitnes napravah v Puconcih.

V ponedeljek, 20. 9. 2021, je Občina Puconci v so-
delovanju s podružnično OŠ Bodonci in društvom 
AMD Štefan Kovač izvedla v Bodoncih otvoritev po-
stajališča za električna kolesa in prikaz ter delovanje 
električnih koles za lažje premagovanje naklonov v 
naši občini ter za promocijo trajnostne oblike mo-
bilnosti. Udeleženci so seveda lahko kolesa tudi ta-
koj preizkusili
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V torek, 21. 9. 2021, je občina v sodelovanju z dru-
štvom Dimek organizirala delavnico s prikazom po-
pravila kolesa. Udeleženci so lahko pripeljali svoja 
kolesa, se zmenili za popravilo ali pa kakšno ma-

lenkost sami uredili. Poleg prikaza popravila so bila 
razstavljena tudi restavrirana kolesa, s katerimi so se 
obiskovalci lahko tudi zapeljali.

Zaključek oz. vrhunec aktivnosti je bil v sredo, 22. 9. 2021, ko je bil na DAN BREZ AVTOMOBILA zaprt del 
ceste v centru Puconcev (od hišne št. 22 do 80) v času od 6. do 15. ure. Ulica je bila zaprta za ves promet, 
namesto pločevine, so otroci v spremstvu svojih učiteljic in vzgojiteljic napolnili ulico s številnimi zanimi-
vostmi in aktivnostmi, ki so občanom predstavile in približale trajnostno mobilnost.

Razvojni zavod Občine Puconci
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V našo deželo je spet prišla jesen. 
Z otroki vsakodnevno opazuje-
mo naravo in njeno spreminja-
nje. Uživamo v njeni barvitosti in 
plodnosti, saj nam prinaša veli-
ko gozdnih in poljskih plodov. V 
našem vrtcu smo se pripravljali 
na praznovanje prihoda jeseni, ki 
je bila posvečena naravi, njenim 
dobrotam in pridelkom. Na prvi 

jesenski dan smo z otroki izdelali 
teto Jesen, narejeno iz različnih 
jesenskih plodov. Otroci so lič-
kali in luščili koruzo. Skupaj smo 
iz buče, kostanja, koruze, krom-
pirja, koruznih storžev in želo-
dov izdelali simpatično in barvito 
teto Jesen. Sledilo je rajanje okoli 
naše »Jeseni« in petje jesenskih 
pesmic. Prebrali smo čudovi-

to ilustrirano in napisano zgod-
bo Gospa Jesen od Žive Viviane 
Dorie, ki je poskrbela, da so naša 
mesteca in vasi odete v jesen. Z 
njenimi darovi bomo v vrtcu še 
veliko ustvarjali, raziskovali, igra-
li in se naučili marsikaj novega in 
zanimivega.

Ksenija Donko

Teta jesen na obisku v našem vrtcu

V jesenskem času otroci spozna-
vajo pestrost narave in prav tako 
pestrost plodov, med njimi tudi 
buče. Za otroke ni boljše igrače 
od naravnega materiala. Otroci 
so buče nosili, jih primerjali, vo-
zili v samokolnicah in kotalili. V 
sončnem dopoldnevu so jih čistili 

Buče v vrtcu 
Mačkovci
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oz. odstranjevali semena. Semena so z velikim vese-
ljem še umili, nato stresli na pripravljeno rešeto in jih 
sušili na soncu. Otroška domišljija ne pozna meja in 
tako so si iz očiščenih buč naredili čutno pot. Igrali 
pa so se tudi igrico »Kdo ostane brez buče?«.

Kolektiv vrtca Mačkovci

Otroci vrtca Puconci so se tudi letos udeležili prire-
ditve ob Evropskem tednu mobilnosti, ki je potekala 
od 16. 9. do 22. 9. 2021, in sicer zaključne prireditve 
– Dan brez avtomobila. Cesta je bila zaprta za pro-
met in namenjena različnim aktivnostim.

Tako so si otroci najprej ogledali gasilsko vozilo in 
opremo. Najpogumnejši so lahko v vozilo tudi sedli 
in prižgali sireno. Zanimiv jim je bil tudi prikaz »gaše-
nja« z gasilsko brento – kar so tudi preizkusili.
S kredo so poslikali cesto. Motiv risanja je bil, kako 
lahko bolje skrbimo za okolje in se vozimo s kole-
som, vlakom, avtobusom ali pa se na pot odpravi-
mo peš. Nekateri otroci so razmišljali tudi o poletu 
z balonom.

Peš v vrtec
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Udeležili smo se tudi predstavitve poklica – policist. 

Policistka nam je razkazala policijsko vozilo in poli-

cijsko opremo. Preizkusili smo se tudi v spretnostni 

vožnji s skiroji in poganjalci na pripravljenem poli-

gonu. 

Izjemoma ta dan so bile na cesto postavljene mize s 

pobarvankami. Otroci so si lahko sami izbrali svojo, 

kjer je bilo na zanimiv, otrokom prijazen način prika-
zano, kako se moramo odgovorno in varno obnašati 
v prometu.
Za konec pa so se še zaigrali na napihljivih igralih, 
kjer so se lahko sprostili.
Imeli smo se zelo lepo in se tudi nekaj naučili.

Kolektiv vrtca Puconci

Vrtec Brezovci se je v začetku 
vrtčevskega leta 2021 vključil v 
projekt »Varno v vrtec in šolo – 
Začetek šole«, ki je del širšega 
programa Šola sobivanja in zdru-
žuje projekte z različnih področij 
trajnostnega razvoja. 
Organizator projekta je društvo 
Sobivanje, projekt pa podpira 
tudi Agencija za varnost prometa 
(AVP). 
Namen projekta je otroke spod-
bujati k razmišljanju o varnosti v 
prometu na splošno ter o varnosti 
na poti v vrtec ter v okolici otro-
škega igrišča. 
Projekt poteka v dveh delih, in si-
cer od 10. 9. 2021 do 15. 11. 2021 
in od 15. 4. 2022 do 31. 5. 2022. 

Varno v vrtec

Z otroci smo se v vrtcu že po-
govarjali o prometu, si preko IKT 
tehnologije ogledali varne poti, 
se seznanili z obnašanjem pešca 
v prometu, se igrali simbolno igro 

– PROMET, spoznali različne pro-
metne znake, opravili sprehod po 
vasi Brezovci po novih pločnikih 
ter si posamezne prometne zna-
ke ogledali od blizu. 
Otroci so ustvarjali tudi v risbi in 
sliki ter predstavili prometni re-
žim v okolici vrtca ter varne poti 
in opozorila na morebitne nevar-
nosti. 
V prihodnjih dneh nas bo obi-
skala tudi policistka iz PP Murska 
Sobota, ki nam bo na konkreten 
način predstavila delo policista 
ter nas varno popeljala po vasi 
Brezovci. 
V spomladanskem delu pa bodo 
sledila nadaljnja navodila za delo 
v naprej.

Kolektiv vrtca Brezovci
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V Vrtcu pri OŠ Puconci spodbujamo seznanjanje 
otrok s kulturno dediščino okolja, v katerem živimo. 
Naša okolica nam ponuja obilo snovi za spoznava-
nja, in ena izmed njih so nedvomno stare obrti ter 
veščine, ki so se ohranile vse do danes. 
Ko se v Prekmurju pogovarjamo o tradicionalnih 
obrteh, ki so zaznamovale naše kraje, ne moremo 
mimo lončarstva. Lončarstvo v naših krajih je bilo 
zelo razširjeno, saj je naša zemlja polna ilovice, ki so 
jo predniki uporabljali za izdelovanje posod za vsak-
danjo uporabo. Leta 2021 je Slovenija postala evrop-
ska gastronomska regija. Gastronomiji je posvečena 
tudi letošnja tema Evropskega tedna kulturne dedi-
ščine, ki jo prav tako obeležujemo v našem vrtcu, 
zato se nam je zdelo primerno, da spoznamo tudi 
tipične lončarske izdelke naših krajev namenjene 
kulinariki. Lončari so izdelovali lončeno posodo za 
pripravo mnogih jedi, tako vsakdanjih kot praznič-
nih; poleg različnih skled (tudi takšnih, iz katere je 
jedla vsa družina naenkrat, kar je za današnje otroke 
zelo nenavadno), so izdelovali tudi pekače za poga-
če, lončene lonce za kuhanje bograča, visoke vrče 
za mleko in nenazadnje pütre, tipični prekmurski iz-
delek. 
V naši občini imamo srečo, da je lončarska obrt po 
zaslugi dveh aktivnih lončarjev, še vedno živa! Naš 
vrtec je obiskal lemerski lončar Štefan Zelko. Obiskal 
je prav vse 4 enote našega vrtca, tako da smo mu za 
njegov čas in dobro voljo zelo hvaležni. 
Otrokom je najprej predstavil tradicionalne lončar-
ske izdelke, lončarsko vreteno in najpomembnejšo 

stvar – glino. Glina je za otroke zelo privlačen ma-
terial, čeprav dandanes bolj poznajo plastelin. Naš 
lončar se je izkazal z izredno pedagoško žilico, saj 
je na otrokom razumljiv način razlagal postopek, jim 
demonstriral potek in jih s vprašanji držal vpletene, 
tako da so bili otroci ob opazovanju ves čas aktivni. 
Najprej jim je pokazal izdelavo ptičke – tradicional-
no glinene piščalke. Izdelal nam jih je kar nekaj, tako 
da zdaj z nestrpnostjo pričakujemo, kdaj se bodo 
posušile, da jih bomo lahko spekli in poslikali ter ne-
nazadnje tudi uporabljali. Sledila je izdelava pütre, 
nekoč nepogrešljive spremljevalke kmečkih opravil 
pri nas. Otrokom je razložil zakaj in na kakšen način 
so jo uporabljali (večje za transport vode, manjše za 
delo na polju in ostalih opravilih). Škoda, da se njena 
uporaba več ne prakticira, saj gotovo niso obreme-
njevale naše okolje, kot ga dandanes najrazličnejše 
(večne) plastenke. Izdelal nam je še skledo, ki jo je 
okrasil z glinenimi barvami in tipičnimi vzorci. Nato 
je vsak otrok, ki je to želel, na lončarskem vretenu 
izdelal svojo lončeno posodico v obliki srčka (ali kla-
sično okroglo). Posodice so okrasili s pravimi gline-
nimi, ki so jih nanašali s čopiči, ko se je posodica še 
vrtela na vretenu. Zelo zabavno! Mojster lončar nam 
je še obljubil, da bo posodice, ko se posušijo, izžgal, 
tako da bodo posodice lahko še dolgo uporabne. 
Obisk je minil v sproščenem vzdušju, otroci so bili 
navdušeni nad spoznanjem, kako lahko (skoraj) sami 
iz kepe »blata« (tako so namreč otroci glino sprva 
poimenovali) izdelajo tako lep in uporaben izdelek. 
Današnji otroci namreč odraščajo v dobi intenziv-
nega potrošništva, ko je v trgovinah na voljo nešte-
to izdelkov, ki jih potrebujemo oz. ne potrebujemo 
in so tako izgubili stik z delovnimi procesi. Zato je 
pomembno, da tovrstne obrti ohranjamo žive, ko-

Lončar na obisku
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likor se le-da. Vrednost mojstrstva gospoda Zelka 
so prepoznale najpomembnejše kulturne institucije 
v državi (in tudi širše), saj z njim sodeluje Sloven-
ski narodni muzej, Slovenski etnografski muzej, prav 
tako ga v svojo sredo vabijo tudi številne izobraže-
valne ustanove po vsej državi, Zavod za kulturno de-

diščino Slovenije pa ga opiše kot enega najboljših 
slovenskih tradicionalnih lončarjev (vir: http://www.
zkds.si/?q=node/35). Veseli in počaščeni smo, da je 
mojster takšnega kova, obiskal tudi nas. 

Andreja Huber, vzgojiteljica 

Mineva že 30 let od osamosvo-
jitvene vojne v Sloveniji. V tem 
času se je marsikaj spremenilo, 
toda ljubezen do domovine je 
ostala enaka. Slovenija je 30 let 
del nas in brez nje si ne predsta-
vljamo življenja. 
V mesecu juniju 2021 je v Vili 
Podrožnik potekala slavnostna 
zaključna prireditev programa 
Mladi raziskovalci zgodovine, v 
sklopu katerega so na pobudo 
predsednika RS, Boruta Pahorja, 

V okviru EKO šole smo sodelo-
vali v projektu Odpadkom daje-
mo novo življenje. Učenci 4. in 5. 

mladi zgodovinarji v šolskem letu 
2020/2021 raziskovali na temo 
Osamosvajanje Slovenije in do-
gajanje v mojem kraju. Program 
je potekal pod okriljem Zveze pri-
jateljev Mladine Slovenija. 
Avtorice raziskovalne naloge z 
naslovom Slovenija z nami že 30 
let so Rebeka Sukič, Ema Gumilar, 
Živa Čerpnjak in Julija Recek, ki 
so za raziskovalno nalogo prejele 
zlato priznanje. 

Vojne vedno znova za sabo pu-
stijo velike dogodke, solzne oči 
in tudi zmago, a hkrati na drugi 
strani tudi poraz. Toda za našo 
osamosvojitveno vojno je veljala 
samo beseda zmaga. Namen raz-
iskovalne naloge je bil raziskati, 
kako je potekala vojna za Slove-
nijo leta 1991 v našem domačem 
okolju. Vojna je trajala le 10 dni, 
vendar so ti dnevi spremenili naša 
življenja. Naloga je sestavljena iz 
teoretičnega in raziskovalnega 
dela. Vsebina teoretičnega dela 
se nanaša na opis idej za samo-
stojno državo Slovenijo in opis 
osamosvojitvene vojne za Slove-
nijo v Pomurju po dnevih. V vse-
bini je tudi opis zbirnega centra 
vojnih ujetnikov v Puconcih, ki 
se je nahajal v nekdanjih prosto-
rih OŠ Puconci. Vse pridobljene 
informacije so podkrepljene še z 
raziskovalnim delom, pri čemer 
so z intervjujem vojaka in analizo 
časopisa Vestnik pridobljene za-
nimive ugotovitve.
Iskrene čestitke avtoricam za 
odlični uspeh in naši državi Slo-
veniji za 30 let!

Nina Vidonja, mentorica

Mladi raziskovalci zgodovine

Odpadkom novo življenje
razreda so izdelovali didaktične 
pripomočke iz naravnega in od-
padnega materiala, ki so jih z ve-

seljem uporabljali. Učenka Nella 
Gjergjek je napisala EKO pesem 
in z njo osvojila 2. mesto v svoji 
tekmovalni kategoriji. 

Alenka Kelemen in Štefka Ratnik, 
mentorici
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Eko himna
NEKJE V VESOLJU, NEKJE V OKOLJU,
NAŠA ZEMLJA JE DOMA.

NA ZEMLJI MNOGO JE LJUDI,
KI RECIKLIRAJO STVARI.
ODPADNI PAPIR ZBIRAJO
IN S TEM ZEMLJO UMIRJAJO.

KO LOČIŠ STEKLO IN PAPIR,
PLASTIKO IN KARTON,
JE TO ZA ZEMLJO NAJLEPŠI BONTON.

SO PA LJUDJE, KI NE LOČUJEJO,
KI ZEMLJO ONESNAŽUJEJO
IN S TEM PLANETU IN LJUDEM ŠKODUJEJO.

BI SE MORALI NAUČITI,
DA ZEMLJA NI SMETIŠČE,
DA TO NAŠE JE SVETIŠČE.

DA ZA STEKLO JE POKROV ZELEN,
ZA EMBALAŽO PA RUMEN.
MODER ZA PAPIR,
PA BO NA ZEMLJI MIR.

KAJ PA TI? A LOČUJEŠ STVARI?

Nela Gjergjek, 5.c
OŠ Puconci, POŠ Mačkovci

Teden mobilnosti v Bodoncih
Učenci 5. d razreda so se v te-
dnu mobilnosti udeležili otvoritve 
novo postavljene postaje z elek-
tričnimi kolesi pri pošti v Bodon-
cih. Po otvoritvi je sledila predsta-
vitev uporabe električnih koles. 
Žal nam je zjutraj še malce naga-
jalo vreme. 
Policisti pa so v avli šole vsem 
učencem predstavili svoje delo in 
razkazali policijsko opremo. Veli-
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ko pozornosti so poželi policijski 
psi. 
Ob koncu dne so sledile delav-
nice s kolesi na igrišču šole za 
učence 5. razreda, kjer so med 
drugim tekmovali tudi v spretno-
stni vožnji. 

Franc Kous

23. in 24. septembra smo na OŠ 
Puconci izvedli športna dneva za 
vse naše učence in s tem dru-
go leto zapored počastili DAN 
ŠPORTA, ki ga od lanskega leta 
naprej vsako leto praznujemo 
23. septembra. Osrednji dogo-
dek športnega dneva je bil tra-
dicionalni jesenski kros, športni 
klubi pa so poskrbeli za različne 
športne delavnice, na katerih so 
učenci lahko preskusili v različnih 
športih. Po nasmeških na obra-
zih otrok lahko sklepamo, da so 
otroci na športnih delavnicah na-
ravnost uživali.
V dveh dneh je svoje športne pa-
noge predstavilo kar 9 športnih 

klubov. Nogomet so dečkom 
predstavili fantje iz domačega 
Nogometnega kluba Kema Pu-
conci, dekletom pa igralke iz ŽNK 
Pomurje Beltinci. Odbojko, na-
mizni tenis in hokej so predstavili 
zdaj že zelo uveljavljeni občinski 
športni klubi ŽOK Murexin-Kema 
Puconci, NTK Kema Puconci in 
HK Triglav Predanovci. Rokobor-
bo je učencem predstavilo Roko-
borsko društvo Sobota, rokomet 
pa Rokometni klub Pomurje iz 
Murske Sobote. Kolesarstvo kot 
športno panogo so predstavi-
li fantje iz KK Tropovci, nordijsko 
hojo pa predstavniki iz Centra za 
krepitev zdravja Zdravstvenega 

doma Murska Sobota. Učenci so 
se imeli priložnost preskusiti tudi 
v balinanju. To športno panogo je 
predstavljal gospod Štefan Sočič, 
predsednik Krajevne skupnosti 
Puconci.

Dan športa na OŠ Puconci
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Tradicionalno je osrednji dogo-
dek 1. športnega dneva jesenski 
kros. Letos Olimpijski komite na 
žalost ni poskrbel za simbolična 
darila za učence, vendar pa to nič 
ni vplivalo na motivacijo učen-
cev, da na progi dajo vse od sebe. 
Učenci od 1. do 5. razreda so se 
pomerili na 500 metrski, učenci 
od 6. do 9. razreda pa na 1000 
metrski progi. Proga je bila razgi-
bana, sedaj že drugo leto zapored 
speljana skozi šolski sadovnjak. 
Še vedno se držimo covid ukre-
pov, zato so učenci tekli kros po 
razredih, učenci in učenke skupaj. 
Dobitnikov priznanj je bilo mno-

go, zato tudi veliko veselja na po-
delitvenem odru. Nekaj pa je bilo 
tudi poražencev, ki so zaploskali 
zmagovalcem in pri sebi sklenili, 
da bodo naslednje leto iskali novo 
priložnost za uvrstitev na zmago-
valni oder. Pri dečkih je na 1000 
metrski progi najboljši čas posta-
vil Jan Horvat iz 9.a razreda, pri 
dekletih je to uspelo Lari Pavšič 
iz 8.b razreda. Naj omenimo, da 
je Jan zmagal na vseh 9. krosih v 
svojem osnovnošolskem izobra-
ževanju. Za dosežek mu iskreno 
čestitamo. Na 500 metrski progi 
sta tako kot prejšnje šolsko leto 

blestela Rene Bačič in Ela Hodo-
šček iz 5.b razreda. 
Na OŠ Puconci športu posve-
čamo veliko pozornosti. Zato je 
praznik športa tudi NAŠ praznik. 
Upamo, da smo s športnim dne-
vom navdušili kakšnega mlade-
ga nadobudneža za ukvarjanje s 
športno panogo, v kateri bo v pri-
hodnosti morda, državni, svetov-
ni ali celo olimpijski prvak. Želje 
in cilji so visoki. Vendar pa nekje 
je potrebno začeti. Predstavitev 
športne panoge in obisk prvega 
treninga se nam zdi dober zače-
tek.

Športni pedagogi

Tudi letos smo v Turistično kultur-
no športnem društvu Pečarovci 
razpisali natečaj za največje pri-
delke in prav tako tudi za naj stva-
ritev narave.
Glede na letošnje neugodne vre-
menske pogoje, ki so se vrstili vse 
od pomladi, so nas lastniki razsta-
vljenih pridelkov pozitivno prese-
netili s tako množičnim odzivom. 
V petek zvečer smo sprejemali 
pridelke rekorderje in v soboto 
dopoldan pripravili razstavo. Le-
tos smo se odločili malo drugače 
in razstavo pripravili kar zunaj na 
prostem, zraven pütre ob vhodu v 
vas. Vsem pridelkom pa smo do-
dali še gospo jesen, ki je skrbno 
popazila na razstavo in lično kra-
sila vhod v naš kraj.
Vse lastnike največjih pridelkov 
smo povabili na razglasitev, ki je 
bila pod milim nebom in ob upo-
števanju vseh predpisov NJZ.
Letošnja rekorderka je buča, ki je 
tehtala 121 kilogramov in katero 

so kar z kombijem pripeljali iz Kri-
ževcev, njena lastnica pa je Lana 
Bobič.
Največji grozd je tehtal 1001,9 g, 
pridelal ga je gospod Jug Janez 
iz Gorice.
Iz Vaneče nam je gospod Knaus 
Karel pripeljal 7,8 kilogramsko kr-
milno peso.

Gospa Darinka Krenos iz Otovcev 

nam je prinesla krompir, ki je teh-

tal 628 g.

Največjo koruzo je pridelal Franc 

Podlesek iz Pečarovcev 445 g, 

največjo hruško 352 g, pa Ernest 

Rituper, prav tako iz Pečarovcev. 

Papriko, ki je tehtala kar 532 g, 

»Ges mon najvekše, najvekšo 2021«
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nam je prinesla gospa Irena Pod-
pečan iz Beznovcev.
Imeli smo velik izbor najrazlič-
nejših pridelkov v kategoriji naj 
stvaritev narave 2021. Komisi-
jo pa je prepričal paradižnik zelo 
neobičajne oblike, katerega nam 
je pripeljala gospa Zdenka Škrilec 
iz Lemerja. Lahko vam povemo, 

da je gospa Zdenka pripeljala kar 
celo paradižnikovo družino.
Vsem pridnim pridelovalcem se 
najlepše zahvaljujemo za vaše 
izjemne pridelke in vam želimo, 
da bi vam tudi v prihodnje uspelo 
pridelati veliko zdrave, dobre do-
mače hrane. Prav vsi se moramo 
zavedati, da je doma pridelana 

hrana zdrava. Četudi ni vedno 
najlepših oblik, je pa prav gotovo 
boljšega okusa kot tista iz trgovi-
ne.
Pri izvedbi natečaja nam je s svo-
jimi izdelki pomagal Cerop Pu-
conci.

Danica Kardoš

Komisija v sestavi: dr. Tanja Simo-
nič Korošak, Simona Potočnik, 
Jožica Kapun Maršik in voznica 
Stanka Dešnik je 13. julija obi-
skala 4 vrtove, en vrt z brajdo in 
dve brajdi posebej, skupaj torej 
domove sedmih prijaviteljev. Za-
hvaljujem se vsem sodelujočim 
in upam, da bo število prijavite-
ljev v letu 2022 še večje. Namen 
obiskovanja in ocenjevanja vrtov 
– ogračekov in brajde je videti 
stanje in način pridelave v hišnih 
vrtovih na Goričkem in spodbu-
jati lastnike k pridelavi hrane brez 
kemičnih sredstev, k zbiranju de-
ževnice, k skrbi za prostoživeče 
pomočnike pri varstvu zelenjave 

NAJ Ograček z brajdo 2021
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pred neželenimi gosti, kot so pti-
ce, in skrbi za opraševalce, kot so 
čebele samotarke, metulji in dru-
gi insekti. Poleg tega je pomemb-
na tudi oblika, funkcionalnost in 
ohranjanje krajinsko-arhitektur-
nih členov, ki so tradicionalni, 
npr. lesena ograja, brajda, visoko-
debelna sadna drevesa starih sort 
ipd.
Komisija je videno sicer točkova-
la, na koncu pa se je vseeno odlo-
čila, da vse prijavljene enakovre-
dno nagradi, s čimer se je strinjal 
tudi UP GDLPV.
Dovolite, da povem samo znači-
len stavek za posamezen ograček 

ali brajdo in povabim imenovane-
ga k prevzemu priznanja za sode-
lovanje in nagrade, ki jo podarja 
Goričko drujštvo za lepše vutro.

1. Simon Glavač je v Bodoncih 
podedoval kmetijo svoje tete, 
katere okolico zgledno ureja in 
je postavil domiselno ograjo iz 
lesenih palic.

2. Ograček Cvetke Kerec v Vi-
doncih je poseben za to, ker je 
v terasah na strmem pobočju. 
Raznolika zelenjava, sadni vrt 
in spremljajoče cvetice, gnez-
dilnice za ptice v sadnem vrtu 
pričajo o bogatem ogračeku.

3. Jožica in Oto Serec sta prijavila 
ograček z brajdo v Kraščih. Dve 
družini živita v dveh sosednjih 
hišah in vso zelenjavo pridela-
ta na pobočju s pogledom na 
Ledavsko jezero, medtem ko g. 
Oto vzorno skrbi za veliko braj-
do, preraslo s samorodnico. 

4. Igor Camplin ima kmetijo v 
Bogojini, ki je na južnem robu 
KPG. Poleg zadruge Žitek ureja 
kmetijo in ograček z inovativni-
mi visokimi gredami, pri katerih 
je domiselno uporabil odvrže-
ne lesene palete.

5. Španova kmetija v Moščancih 
ima vse, kar potrebujejo pri 
vzgoji in zdravljenju mladostni-
kov, ki jim ni postlano z družin-
skim udobjem. V ogračeku pri-
delujejo zase zelenjavo, sadje, 
grozdje in kozice.

6. Izletniška kmetija pri Kozeli-
novih v jugozahodnem vogalu 
KPG ima svoje znamenito vino 
gerlinčar – postrežejo pod le-
seno brajdo z bogato senco, ki 
jo daje listje samorodnice s po-
gledom prek Mure na radgon-
ski grad in čez.

7. NA JASI v Bodoncih doma-
čo hrano nudijo v ti. »pajdaški 
brajdi«, kjer raste več vrst sa-
morodnice prek ogrodja iz olu-
panih debel robinije – akacije. 
Zanimiv gostinski vrt je živahen 
predvsem poleti in še posebej 
danes, ko je trgatev in se dru-
žijo darovalci, pajdaši. Na tej 
brajdi raste tudi jurka, ki jo je 
vzgojil Anton Gomboc iz Ger-
lincev in so jo zasadili zaposleni 
v JZ KPG. Vse to so dokazi in 
kazalci, kako vse bolj povezani 
in sodelujoči so/smo ljudje na 
Goričkem med seboj – zato naj 
bo danes vse NAJ.
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Na 15. Grajskem bazarju na gradu 
Grad smo razglasili tudi NAJ trav-
nik v Krajinskem parku Goričko 
za leto 2021. V letošnjem izboru 
je sodelovalo 16 lastnikov travni-
kov, ki se nahajajo v 11 katastrskih 
občinah. Zmagovalec 11. izbo-
ra je postal travnik v lasti Franca 
Ažmana, ki ga lahko občudujemo 
na Bejčinem bregu v Budincih. 
Travnik spada med vrstno najbolj 
bogate travnike na Goričkem. Na 
suhih delih travnika rasteta zava-
rovani vrsti rastlin deltasti klinček 
in navadna kukavica, na mokrem 
delu pa občasno rumena masle-
nica. Košen je 2x letno, v začetku 
junija in septembra ni gnojen. Na 
tak način lastnik na travniku po-
maga ohranjati rastline, na katerih 
se prehranjujejo čmrlji, divje če-
bele in metulji. Na travniku rastejo 
posamezna drevesa in grmovje. 
Na njih občasno gnezdi ali iz njih 
lovi žuželke na travniku rjavi sra-

koper. V bližini gnezdita tudi veliki 
skovik oz. čuk ter smrdokavra oz. 
upkaš. Po videzu in pisanosti cve-
točih rastlin se zmagovalni travnik 

ne razlikuje bistveno od drugo oz. 
tretje uvrščenega travnika. Odlo-
čilna razlika pa je velikost travnika 
in domače živali. S površino 2,15 
ha gre za največji travnik v izbo-
ru za NAJ travnik, lastnik travnika 
pa krmo iz nagrajenega travni-
ka uporablja za prehrano krav in 
oslov, ki jih ima na pašniku v bliži-
ni stanovanjske hiše. 
Drugo mesto v izboru za NAJ 
travnik v Krajinskem parku Go-
ričko je zasedel travnik Janeza 
Gašparja iz Čepincev, tretje pa 
travnik v lasti Emila Novaka iz Iva-
novcev.
Iskrene čestitke najboljšim. Vsem 
skupaj pa zahvala, da v skladu z 
dobro kmetijsko prakso ohranjajo 
travnike. 

Besedilo in fotografije:  
Gregor Domanjko, Javni zavod  

Krajinski park Goričko

Razglasili NAJ travnik v Krajinskem parku 
Goričko v 2021
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Bili smo skupaj

Končno nam je uspelo v tretje, 
če ne upoštevamo junijske prve 
sobote 2021, ko je naša tradicija 
izvesti društveno prireditev Peli in 
plesali so jih mati moja in smo že 
v naprej vedeli, da ne bo nobene 
možnosti organizirati prireditev. 
V letu 2020 so bila že oblikova-
na vabila, dogovorjeni gostje, pri-
pravljeni osnutek programa. Pa 
smo morali za štiri stene lastnih 
domov. Prišla je jesen, upanje, da 
se predstavimo le člani društve-
nih skupin. Vabila so bila zunaj in 
šok. Spet smo se umaknili iz jav-
nega življenja, zaprti sicer nismo 
bili, smo pa z maskami posta-
li velikokrat neprepoznavni tudi 
med znanci. In začeli smo znova, 
z nekaj bojazni sicer, pa vseeno 
smo plesali, peli, se družili pod 
določenimi pogoji. 4. september 
2021 nam je kljub COVID razme-
ram in prilagoditvi prireditvenega 
prostora omogočil, da smo zape-
li, zaigrali, zaplesali in se veselili. 
Vselej zgovorna in besedno iz-

najdljiva Tinka nas je vodila skozi 
program društvenih skupin. Imeli 
smo seveda tudi goste, ki smo 
se jih še posebej razveselili, kajti 
otroci so tisti, ki jim lahko na pri-
jeten način vcepljamo ljubezen 
do kulture, do nastopanja, do 
društvenega sodelovanja. Zala, 
Nela in Alen so popestrili večer 
s svojo glasbo in nam zagotovili, 
da lahko nanje računamo še kdaj. 
In prav to je naš namen, približati 
naš program mladim, jih vključe-
vati in doseči, da z društveno ak-
tivnostjo odraščajo, da v njej uži-
vajo in kličejo k sodelovanju tudi 
druge.
Morda pa bodo tudi ti trije čez 
leta prejemniki priznanj JSKD, 
kot so bili lanski in letošnji preje-
mniki. Zaradi razmer, ki so nam v 
letu 2020 zagrenila življenje, smo 
uspeli šele na tej septembrski pri-
reditvi podeliti priznanja in značke 
JSKD za 5, 10, 15 let Maroltova za 
folklornike in za 20 let Galusova 
za pevke vokalne skupine.
In kdo so bili prejemniki:
V Letu 2000 je za 5 let delovanja 
v folklorni skupini prejel priznanje 
Sandi Srkoč, za 10 let Luka Hanže-

kovič in za 15 let Niko Pelc. Za 20 
let delovanja v folklorni skupini je 
KTD podelilo zahvalno listino ozi-
roma posnetke iz dvajsetletnega 
delovanja v skupini Mojci Hazl, ki 
je istočasno prejela tudi priznanje 
Zveze kulturnih turističnih društev 
Občine Puconci.
Za leto 2021 sta za 20 let prepe-
vanja v vokalni skupini Zarja pre-
jeli srebrno Galusovo priznanje 
Ema Jug in Silva Kološa. Istoča-
sno pa sta dobili tudi zahvalo v 
obliki slikovnega materiala iz nju-
nega dvajsetletnega in zanimive-
ga delovanja v skupini.
V letu 2021 sta dopolnili 20 let 
plesanja v FS tudi folklornici An-
dreja Kerčmar in Darja Kuronja in 
društvo je tudi njima je podelilo 
spominske posnetke iz obdobja 
njunih 20 folklornih let.
Priznanja sta podeljevala Nataša 
Brulc Šiftar, ki je s 1. 9. 2021 za-
čela z delom kot vodja Območne 
izpostave JSKD Murska Sobota 
in predsednik Zveze KTD Občine 
Puconci in PTZ Uroš Kamenšek. 
S svojo prisotnostjo in izraženimi 
čestitkami vsem jubilantom sta 
vsekakor dokazala, da je kultu-

Prejemniki priznanj 2020 in 2021Osnovnošolski gostje prireditve 
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ra tista, ki jima pomeni veliko, da 
razumeta pomen kulturne ustvar-
jalnosti za prepoznavnost obmo-
čja in obogatitev podeželskega 
prostora. Z izrečenimi čestitkami 
in poudarjeno zahvalo vsem kul-
turnim ustvarjalcem in izraženo 
pomen ohranitve ljudskega izro-
čila sta vsem nastopajočim zago-
tovila, da je njihovo udejstvova-
nje pravo z željo, da naj na začeti 
poti nadaljujejo in naj v kulturnem 
udejstvovanju prepoznajo užitek 
lastne življenjski poti.
Tudi sama osebno, kot predse-
dnica, sem izrekla vsem preje-
mnikom čestitke, zahvalo vsem, 
ki so pripravili program z željo, da 
te tradicije moščanske kulturne 
ustvarjalnosti ne izničimo. Veli-
ko nas je, ki predstavljamo to vas 
in bivamo drugje, kar pa nas ne 
odvrača od tega, da bogatimo ta 
gorički prostor s kulturo na dovolj 
visokem nivoju, ki pa mora zado-
voljiti tudi gledalce. To je naš na-
men, zato smo nemalokrat razo-
čarani, da te naše prizadevnosti v 
kulturi ne prepoznajo vaščani te 
vasi, da je ne prepoznajo morda 
še tisti, ki nam krojijo finančne 
deleže občinskega proračuna. 
Morda smo res v posebnem, CO-
VID obdobju, ki pa bo enkrat za 
vselej zaključen in takrat bomo 
spet na odru pri vaško gasilskem 
domu Moščanci. 
Boste morda takrat imeli večjo 
željo nam prisluhniti in nas po-
gledati, se z nami družiti, kajti glas 
o vasi in občini nosimo tudi v zelo 
oddaljene kraje Evrope in lepo 
bi bilo, da je naša pesem in ple-
sni korak v posebno veselje tudi 
vsem vam, dragi Moščančari in 
občani naše občine.

Marta Horvat

In v nadaljevanju besede naših 
dvajsetletnih društvenih kulturnic:

Moje dvajsetletno  
delovanje v kulturi

Kot desetletno dekle, sem se v 
letu 2010 priključila otroški fol-
klorni skupini KTD Moščanci. 
Glasba in ples mi nista tuja, saj 
prihajam iz glasbene družine. Z 
očetom sva veliko skupaj igrala 
in prepevala. Tudi pokojni dedek 
je bil harmonikaš, prav tako pa je 
tudi mama dolgo plesala pri do-
mači folklorni skupini, tako da 
sem petje in ples vzljubila že zelo 
zgodaj. Spomnim se enega izmed 
prvih nastopov, ko smo gostovali 
v sosednji Hrvaški. Moje počutje 
na dan nastopa ni bilo najboljše. 
Kuhala me je vročina in slabo sem 
se počutila, vendar je bila želja po 
nastopu in plesu tako velika, da 
sem se le tega vseeno udeležila 
in slabo počutje je izpuhtelo. Ples 
in glasba sta me od nekdaj spro-
ščala in mi vlivala dobro voljo in 
tako sem leti nadaljevala pri od-
rasli folklorni skupini. Za menoj je 
kar nekaj nastopov in gostovanj. 
Od Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
Makedonije. Ne pravijo zaman, 
da ples in glasba združujeta ljudi. 

V teh letih sodelovanja v društvu, 
sem spoznala ogromno ljudi. Z 
člani društva smo zelo poveza-
ni in moji spomini na druženja iz 
vseh dosedanjih gostovanj in na-
stopov so neopisljivi. 
Od jeseni leta 2009 do leta 2013 
sem bila tudi mentorica otroški 
folklorni skupini, s katero smo 
dosegali lepe rezultate na sreča-
njih JSKD. Zadnjih 10 let pojem 
tudi pri ljudskih pevkah Irmice, 
s katerimi prav tako na srečanjih 
dosegamo odlične rezultate. Po-
leg petja in plesa sem zasnovala 
tudi kar nekaj občinskih kulturnih 
prireditev ob kulturnem prazniku 
in v programu tudi vselej nasto-
pila. Včasih me ljudje sprašujejo, 
ali je po vseh teh letih na nastopih 
še vedno prisotna trema. Moram 
priznati da je trema vedno pri-
sotna, saj je za mene kakovost 
predstavljenega zelo pomembna, 
na odru pa potem vse skupaj izgi-
ne in začnem uživati. Brez plesa 
in petja si ne znam predstavljati 
življenja in zdi se mi tudi izredno 
pomembno, da mladi še pozna-
mo in ohranjamo ljudsko kultu-
ro, ter jo širimo naprej na mlajše 
generacije. Zahvaljujem se dru-
štvu in še posebej ZKTD občine 
Puconci, ki je mojo prizadevnost 
prepoznalo in mi podelilo prizna-
nje za dvajsetletno stalno in pri-
zadevno delovanje v kulturi. 
Ker v društvu želimo obogatiti 
naše kulturne skupine, bi ob tej 
priložnosti rada povabila vse, ki 
sta vam ples in glasba blizu, ne 
glede na starost, ter bi radi spo-
znali nove prijatelje in nastopali 
tako doma kot v tujini, da se nam 
pridružite. Z veseljem vas bomo 
sprejeli in poskrbeli, da bo vaše 
počutje med nami prijetno. Mojca Hazl



13. 10. 2021 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

45KULTURA

Pojem s srcem
Sem Silva Kološa, roj. 28. 12. 1959 
v Murski Soboti, stanujoča Bre-
zovci 1 b. 
Sama sebe težko opišem. Bolj bi 
me znale opisati zborovske prija-
teljice. Kaj naj povem?
S petjem sem se začela ukvarjati 
že kot osnovnošolka. Pela sem v 
mladinskem mešanem pevskem 
zboru, kjer nase je bilo čez 50. 
V srednjih letih sem 2x udeležila 
prireditve Mladi Pomurja pojejo, 
katera je potekala v hotelu Diana 
pred polno dvorano. V spomin sta 
mi priznanji.
Vmes sem se poročila, postala 
mama in poleg službe, gospo-
dinjstva in gradnje hiše ni bilo 
toliko časa. Ko smo se po nekaj 
letih preselili v hišo v Brezovce in 
sta otroka zrastla, sem ugotovila, 
da rabim čas za sebe. Tako sem 
se najprej priključila cerkvenemu 
pevskemu zboru Puconci.
Ker je občinski zbor potreboval 
pevke, sem se priključila takra-
tnemu občinskemu zboru, se-
danji VS Zarja. Pevke so me zelo 

lepo sprejele. Že od vsega začet-
ka pojem prvi sopran. Med pev-
kami sem priljubljena. Od vsega 
začetka vodim arhiv vseh naših 
dogodkov, nastopov, gostovanj. 
Angažiram se pri organizacijskih 
delih nastopov. 
Od marca 2019 sem članica UO 
KTD Moščanci, kjer aktivno sode-
lujem.
Sedaj sem upokojenka in tako mi 
ostane več časa za stvari, za kate-
re prej ni bilo časa. Obiskujem ku-
harske tečaje, ki jih organiziramo 
v KTD Moščanci. Tretje leto obi-
skujem tečaj angleškega jezika.
Od vsega opisanega, kar rada 
opravljam s srcem, najraje pa 
razvajam svojo družino, posebej 
vnukinjo Adrijano, s katero več-
krat kaj zapojeva. Upam, da bom 
še dolgo lahko članica VS Zarja. 
Zbor pa rabi nove mlade pevke in 
sveže glasove, saj nas je polovica 
zbora čez 60 let.

Še vedno imam voljo  
do petja

Ema Jug, roj. 15. 6. 1958 v Gede-
rovcih. 
Že v OŠ sem obiskovala pevski 
zbor.
Po poroki sem se preselila na Go-
rico. Po težkem 8-urnem delov-
niku v tovarni Mura ter tudi delu 
doma, sem našla tudi čas in po-
stala članica društva Ščipek Pu-
conci.
Vsako leto vas Gorica organizira 
piknik, na katerem se izkažem s 
cvrtjem langaša, za katerega pra-
vijo, da je najboljši. Večkrat sem 
šla poslušat občinski zbor in na 
prigovarjanje sovaščanke Mire 
sem tudi sama postala članica. 
Pojem 1. Sopran. Ne poznam not, 
a mi melodija hitro pride v uho in 

po nekaj vajah več ni težav, zato 
skoraj nikoli ne manjkam na vajah.
Sem družabna, v zboru priljublje-
na. Rada plešem in pripovedujem 
vice. S Silvo pa tudi kaj ušpičive, da 
je na vajah zelo veselo. Pri zboru 
sem doživela marsikaj nepozab-
nega, najbolj pa mi je v spominu 
ostalo, da sem ob prvem gosto-
vanju v tujini – v Avstriji, na sreče-
lovu dobila prvo nagrado – torto. 
Z zborom sem obiskala veliko prej 
neznanih in oddaljenih krajev. Ta 
doživetja mi bodo dolgo ostala v 
spominu. Noben naš nastop, no-
beno potovanje pa se ne začne z 
doma pripravljenim likerjem oz. 
podobnim – pri zboru temu pra-
vimo »kaladont«. 
 Ob nastopih poskrbim za okrasi-
tev odra in pogostitev. Sem upo-
kojenka in ker rada kuham ter pe-
čem, se rada udeležim kuharskih 
tečajev v Moščancih. 
Starost naredi svoje in glasilke 
več ne ubogajo tako kot nekoč. 
A volja do petja ostaja in upam, 
da bom še nekaj časa članica VS 
Zarja.Silva Kološa

Ema Jug
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Darja Kuronja

Patricija in Tilen v folklornem oblačilu iz obdobja pred in po letu 1930. 

Andreja Kerčmar

20 let plesa pri folklorni 
skupini Moščanci

Letos je zame prav posebno leto, 
saj mineva že 20 let članstva in 

plesa v folklorni skupini Moščan-
ci. Še danes se spominjam mojih 
prvih vaj, prvega nastopa ter vseh 
gostovanj, na katera smo bili po-
vabljeni. Nastopali smo po celi 
Sloveniji. Prepotovali smo kar ne-
kaj držav Evrope, ter bili tudi čez 
lužo v Kanadi. Zmeraj poskrbimo 
za dobro voljo in prijetno počutje. 
Ob spominu na ta gostovanja, me 
preplavijo sami lepi občutki na 
čudovite dogodke in vse dogodi-
vščine, ki so se nam zgodile. To so 
spomini, ki se jih ne pozabi. Med 
nami so se stkala tudi posebna 
prijateljstva, čeprav marsikdo se-
daj več ne pleše, še vedno ohra-
njamo posebne vezi. 
Če želite tudi Vi doživeti to ne-
pozabno izkušnjo in Vas zanima 
tradicija plesa, petja in dobra volja 
vas vabimo, da nas obiščete na 
plesnih vajah in se pridružite fol-
klorni skupini Moščanci.

Folklornica je tudi Andreja Ker-
čmar in od ustanovitve skupine 
pevk ljudskih pesmi Irmice tudi 
članica te skupine.

Poletje se poslavlja, letošnje nas 
je sicer izdatno razvajalo s son-
cem, vendar so nad nami kljub 
temu viseli težki oblaki, ki so nosili 
koronavirus. Zaradi teh oblakov je 
bilo bistveno manj poletnega do-
gajanja in živžava. Zato je bilo to-
liko lepše preživeti sobotni večer, 
4. septembra 2021, pod napu-
ščem pri Vaško gasilskem domu 
v Moščancih. Člani Kulturno turi-
stičnega društva Moščanci so nas 
vabili z besedami »Veselo de, če 
bomo po dugon čase fküper fsi, 
ka mamo radi pesem, plesanje in 
domanjo rejč«. Predstavili so se z 
vsemi svojimi skupinami in šolarji 
OŠ Mačkovci in nam pripravili res 

Pa smo vküper – KTD Moščanci
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lep program, v katerem je vsakdo 
našel kaj zase. Folklorna skupina 
nas je presenetila z novimi ple-
si in temu primerno tudi novimi 
oblačili. Prav zanimivo je bilo vi-
deti novejše plese, iz časa okoli 
leta 1930, saj smo večinoma pri 
folklornih skupinah vajeni starej-
ših plesov. Marsikoga od gledal-
cev so zasrbele pete ob pogledu 
nasmejanih plesalcev in plesalk. 

Tudi šolarji so se odlično pripravili 
na svoje nastope in s tem pope-
strili večer. Kot pravijo »na mladih 
svet stoji«, zato je lepo videti, da 
kulturi ne bo hudega tudi v teh 
turbulentnih časih, saj se vzgaja 
podmladek in tako je tudi prav. 
Pevke ljudskih pesmi Irmice in 
članice ženske vokalne skupine 
Zarja so prikazale delček svojega 
ustvarjanja v teh težkih časih, zato 

je bilo še toliko lepše prisluhniti 
njihovemu ubranemu petju. 
Besede so skoraj odveč, edino 
veliki hvala z željo po skorajšnji 
ponovitvi tovrstnih užitkov.
Še naprej ustvarjajte s takim ža-
rom in zanosom kot do sedaj. 

Rajko Rogač,  
obiskovalec prireditve

je naslov nove predstave ljubiteljske gledališke sku-
pine Zgrebaši. Po precej dolgem premoru v ljubitelj-
ski kulturi, smo se člani gledališke skupine odločili, 
da predpremierno zaigramo novo predstavo avtor-
ja Rajka Stuparja in režiserke ter soavtorice Danice 
Kardoš. K sodelovanju smo povabili tudi pevce do-
mačega pevskega zbora Turistično kulturno špor-
tnega društva Pečarovci, ki so ob spremljavi har-
monike zapeli dve prekrasni pesmi. Dogodek se je 
zgodil 3. septembra na prekrasen petkov popoldan. 
Ker pa predstava govori o ženskah, ki na vse načine 
želijo, da njihova vas ostane varna in obraniti vse va-
ščane pred neprilikami, ki se nas lotevajo v zadnjem 
času, je bila najbolj primerna lokacija za izvedbo kar 
na prostem. Na »placi pri Sebeščanu« se je zbralo 
zelo lepo število obiskovalcev. Veseli smo bili ta-
kšnega odziva, kar nam pa daje dodatno motivacijo 
za delo v društvu in gledališki skupini. Naša želja je, 
da bi nam razmere omogočale, da igramo zopet na 
odrih in razveseljujemo našo zvesto publiko. 

Naj omenim, da smo člani društva pripravili tudi raz-
stavo Živi spomini v nekdanji Pečarovski šoli. Priza-
devamo in želimo si, da bi v prihodnje lahko šolske 
prostore uredili in šoli vrnili življenje. Kjer je volja, je 
pot. Vabljeni tudi v prihodnje v Pečarovce.

Zapisala Alenka Kodila

»Ženska varda ali kdo je tukaj zdaj nor«
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Goričko drüjštvo za lepše vütro 
je tudi v letu 2020 izdalo IZKA-
ZNICO pohodnika/pohodnice po  
Goričkem. V izkaznico je bilo 
vključenih 41 pohodov.
Enajsta sezona koordiniranih po-
hod po Goričkem se je začela 
huronsko – na vsakem pohodu 
smo zabeležili večje število po-
hodnikov. Nato pa se je zgodila 
pandemija in prekinitev za tri me-
sece. Opravili smo še nekaj poho-
dov – zadnji je bil konce septem-
bra Od Sebeščana k Sveti Trojici. 

Tako je bilo od načrtovanih 41 
opravljenih le 12 pohodov in en 
nadomestni (v Bogojini).
V nadaljevanju zapisa je nekaj sta-
tističnih podatkov:
– vseh pohodnikov: 1622 (pov-

prečno 135 na pohod);
– potrjenih izkaznic: 602 (pov-

prečno 50 na pohod);
– število izkaznic: 153
– vsak lastnik izkaznice je bil pov-

prečno na štirih pohodih;
– na samo enem pohodu (z izka-

znico) je bilo 44 pohodnikov;

– če statistično odmislimo poho-
dnike z eno udeležbo, ostane 
109 pohodnikov na 558 potrdi-
tev – torej nekaj čez 5 poho-
dov na posameznika;

– 54 pohodnikov je opravilo vsaj 
5 pohodov;

– vseh 12 pohodov in še na-
domestnega v Bogojini (torej 
dejansko 13), je opravilo pet 
pohodnikov, 12 pohodov so 
opravili trije pohodniki; 6 po-
hodnikov je opravilo 11 poho-
dov in 3 pohodniki 10 poho-
dov;

– Rudi CAR (Poznanovci), Franc 
GJERGJEK (Poznanovci), Šte-
fan PALATIN (Pečarovci), Zoltan 
PODNEVAR (Otovci) in Jožef 
VREČIČ (Dankovci) so dobitni-
ki BOČKORA za vse opravljene 
pohode v letu 2020.

Zaključna prireditev z razglasitvijo 
dosežkov je bila 7. avgusta 2021 
po pohodu 4. Pohod po vaseh KS 
Mačkovci. Hkrati smo predstavili 
smernice za pohode v letu 2022. 
Verjamemo, da se bodo vrnili stari 
zlati časi!

Jožef Rituper,  
koordinator pohodov

NAJ pohodniki / pohodnice 
po Goričkem 2020

Pohod po vaseh KS Mačkovci
Le malo je društev, ki združujejo 
zainteresirane iz 10 vasi. Takšno je 
Društvo upokojencev Mačkovci 
in tako raznolika je tudi dejavnost 
društva.
Osnovni namen je ohraniti sta-
rejše aktivne čim dlje časa. To 
omogoča program društva, ki ga 
podpirata dva stebra: druženje ter 
ustrezne aktivnosti tretje genera-
cije.

Zaradi epidemije je prvi steber v 
zadnjih dveh letih oslabljen, ke-
gljanje s kroglo na vrvici pa toli-
ko bolj prepoznavna dejavnost, 
ki tudi navzven kaže voljo in moč 
ter pravo usmerjenost članov.
Pa na pohode ne smemo po-
zabiti. Kar nekaj članov društva 
so stalni udeleženci pohodov, ki 
jih usmerjamo preko Izkaznice 
pohodnika/pohodnice po Go-
ričkem. Eden izmed pohodov je 

tudi Pohod po vaseh KS Mačkov-
ci. Prav simbolno je ime pohoda 
– hoditi po vaseh naše krajevne 
skupnosti, spoznavati znameni-
tosti, se srečevati s krajani ... V tej 
nameri je pohod dosegel namen.
Društvo upokojencev Mačkov-
ci je letos organiziralo pohod že 
četrtič. Vsakič je imel pohod dru-
go izhodišče in drugačno traso. 
Skoraj 50 pohodnikov se je zbralo 
pri VGD Moščanci. Krožna, 9 km 
dolga pot, je vodila med njiva-
mi, travniki, zavila vmes v gozd … 
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Lepo vreme, dobrote članic dru-
štva in dobro ohlajena pijača – 
vse to je pripomoglo, da smo bili 
pohodniki po treh urah raziskova-
nja vasi KS Mačkovci kar utrujeni, 
a židane volje.
Sledila je okrepčilna malica, nato 
pa razglasitev NAJ POHODNI-
KOV za leto 2020.
Prihodnje leto bo že peti pohod 
z istim imenom, z istim organiza-
torjem, z istimi nameni, a drugač-
no potjo in novimi izzivi. Pridruži-
te se nam!

Jožef Rituper

Pravijo, da številka 13 ali trinajstič 
ne prinaša nič dobrega. A kakor-
koli obračam stvari, iščem razlo-
ge, vzroke in posledice – skoraj 
ničesar najdenega ali občutenega 
ne potrjuje prve povedi.
Blagoslovljeni smo bili z lepim 
vremenom. Kot običajno so bile 
zjutraj ob petih na nebu še zvez-
de, vetrič je narahlo pihal in opa-
ziti je bilo tudi kakšno meglico. In 
seveda roso, ki je izdatno mokrila 
obutev.
Začelo se je kot običajno – zbrali 
smo se nižje od cerkve ob igrišču 

za mali nogomet. Močna jutranja 
kava in sladko pecivo sta pognala 
kri po žilah, pregnala zaspanost in 
prinesla židano voljo. 
Ob udarcih ure iz bližnje cerkve 
sv. Boštjana, smo se, kot že v prej-
šnjih letih, postavili pred objektive 
fotoaparatov in mobilnih telefo-
nov. Potrebno je vesoljnemu sve-
tu sporočiti, da smo na začetku 
poti – na stari romarski poti – od 
Sebeščana h Grade.
Krenili smo navzdol proti središču 
vasi. Ob poti se nam je pridružilo 
še nekaj tistih, ki so kakšno minu-

Že 13. od Sebeščana h Grade to potegnili s spanjem, a so bili ob 
zbadljivkah, seveda dobrodušnih, 
zelo hitro v ritmu. Pogledovali 
smo proti redkim lučem v neka-
terih hišah.
Zavili smo desno s ceste proti Bo-
doncem v smeri gozda proti Po-
znanovcem. Ob lovski preži, zaviti 
v tenčice pajčevine, smo obrnili 
obraze proti vzhodu, v smeri Se-
beščanske cerkve, in nastavili lica 
prvim sončnim žarkom. Kmalu 
zatem smo se izgubili v gozdu.
Po pol ure hoje smo se ustavili 
pri Horvat-Bačičevih. Zdi se mi, 
da vse, kar ponudijo, vsako leto 
samo še bolj spodbuja brbončice 
– dobro smo se okrepčali in ure-
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Medgeneracijski pohod DU Šalamenci

dili formalnosti v zvezi s pohodno 
izkaznico. Skupinska fotografija je 
poseben dogodek, ki vzame čas, 
načne potrpežljivost, a vsakič pri-
čara situacije, ki napolnijo foto-
grafirance z dobročutnostjo.
Drugi del poti je minil v istem 
tempu, drobnimi razpredanji o 
dosedanjih pohodih, o čudnem 
svetu koronavirusa ... Vmes so 
nas v avtomobilih prehiteli redki 
verniki, ki so hiteli h bogoslužju v 
romarski cerkvi pri Gradu.
Ustavili smo se zgoraj, pri gradu. 
Nekateri so se z gasilskim kombi-

jem takoj vrnili v Pečarovce, ostali 
smo šli po starodavnih kamnitih 
stopnicah h maši. Tradicionalnih 
nakupov na mnogih stojnicah ni-
smo opravili, saj je tudi te odnesla 
epidemija. Kot tudi koline v Po-
znanovcih.
Če je to vezano na trinajstico, tr-
ditev iz prve povedi drži.
A to je tudi vse. Naslednje leto 
bomo spet šli. Zdravstvene raz-
mere bodo drugačne. In spet nas 
bo blizu sto. Bodite del te množi-
ce in čutite duh časa.

Jožef Rituper

Pohod vseh generacij vaščanov Šalamencev smo 
opravili v soboto 28. 8. 2021 s pričetkom ob 10. uri. 
Zbrali smo se pred gasilskim domom. Najmlajši član 
je bil star 5 let, najstarejši pa 73 let. Zbralo se nas 
je 20 udeležencev. Najprej smo se okrepčali s kavo, 
nato pa se začeli pripravljati na pohod. Pohod smo 
razdelili na dva dela. Prvi del je potekal po gozdni 
poti od gasilskega doma proti Pečarovcem. Ker smo 
se odločili, da ne gremo v Pečarovce, smo prej zavili 
desno proti Vaneči. Pot je bila raznolika, kot pravijo 

na Goričkem, »malo breg, malo dau«. Prišli smo do 
izvira studenca »PERNJEK« in si ga ogledali. Nato 
smo pot nadaljevali proti cesti Vaneča. Ker se na 
tem predelu pričenjajo vinogradi, smo se na enem 
od njih zaustavili. Tu smo se okrepčali z domačo pi-
jačo, s slano pogačo in s sladkim grozdjem. Nato se 
je začel drugi del pohoda. Potekal je po cesti Vaneča 
– Šalamenci. V gasilski dom smo prispeli nekaj po 
12. uri, kjer nas je pričakala malica in osvežujoča pi-
jača. Zatem je sledilo druženje in sproščen pogovor. 
Dogovorili smo se, da naj bo ta pohod tradicionalen, 
vsako leto na drugem koncu vasi. Želja pa je, da se 
nam priključi več vaščanov, kajti če nas je več, je ve-
dno lepše.

Anica Fartelj 
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V soboto, 11. septembra, smo 
Športno društvo Kuštanovci or-
ganizirali že 10. Meklarski pohod. 
Ob lepem sončnem vremenu se je 
popoldne na pot odpravilo kar 42 
pohodnikov. Moram pa poudariti, 
da se je našega pohoda udeležilo 
kar veliko otrok, saj skrbimo, da bi 

se tudi naši otroci rekreirali. Imeli 
smo najmlajšo pohodnico iz naše 
vasi, Tiaro Zakoč, ki je dopolnila 7 
let in prehodila celotno pot, ki je 
bila približno 10 km. 
Po pozdravnem nagovoru pred-
sednika ŠD smo se pohodniki 
odpravili na pot. Pot nas je vodila 

iz Športnega centra v Kuštanov-
cih do vasi Moščanci, kjer smo 
se povzpeli po poti ljubezni in se 
spustili po poti med polji in goz-
dom do Dankovec, ter se po goz-
dni poti vrnili nazaj v Kuštanovce. 
Na travnati površini v Dankovcih 
so naši pridni vaščani pripravili 
postojanko, kjer smo se pohod- 
niki okrepčali in nato nadaljevali 
pot k cilju. Tam so nas pričakali 
domačini s pogostitvijo. 
Pohod je vključen tudi v knjižico 
pohodnika po Goričkem za leto 
2021 in v izkaznico pohodnika po 
Občini Puconci.
Sama sem z našimi pohodniki 
preživela lep in zanimiv popoldan 
in želela bi, da so tudi vsi naši po-
hodniki istega mnenja. Vsem po-
hodnikom se v imenu Športnega 
društva zahvaljujem za udeležbo 
in vas z veseljem vabim na pohod 
drugo leto.

Simona Serec

10. Meklarski pohod

Jutro 25. septembra ni navadno 
jutro v Pečarovcih. Je jutro, ki je 
med pohodniki zapisano z ve-
likimi črkami. Pohod, ki izmeri 
pogum, vzdržljivost in nabrano 
kondicijo skozi leto za vsakega 
posebej. Združuje različne gene-
racije. Najmlajši šteje 2 leti in naj-
starejši 74 let in vsi z istim ciljem, 
da bi nam uspelo. Ob 7.15 uri se 
naša avantura začne. Dobre volje 
ter z veliko smeha prehodimo z 
lahkotnimi koraki prvih 10 km do 
prve postojanke v Borejcih, kjer 
nas naša spremljevalna ekipa do-

bro okrepča za nadaljevanje poti 
do Radencev. Za prečkanje reke 
Ledava vsako leto poskrbi Ivan, ki 
v ta namen zgradi manjši most. 
Dobrodošel privarčevani kilome-
ter, ki je na koncu zlata vreden. 
Pot nadaljujemo do Petanjcev, 
ter zavijemo do reke Mure. Nekaj 
časa nas pot vodi ob njej, ki je pra-
vi naravni biser. »Tiho, tiho« nam 
šepeta, »čuvajte me takšno, kot 
sem zdaj.« Po prečkanju mosta v 
Radencih že vemo, da se približu-
jemo svojemu drugemu postanku, 
ki predstavlja polovico prehojene 

poti. Vidni sledovi utrujenosti se že 
pojavljajo na marsikaterem obra-
zu. V Boračevi pri lovskem domu 
je naš drugi postanek. Nekateri 
pohodniki zaključujejo pot na 20 
km. Dobro okrepčane in ponovno 
pripravljene za nadaljevanje poti 
nas prevzame vodnik Drago. Pot 
nadaljujemo proti Janževem vrhu, 
ki nam ponuja lep razgled vse do 
našega Goričkega. Grozdje, klo-
potci in veselja v vinogradih so 
znanilci, da je jesen tu. Naša pot se 
nadaljuje proti Negovi. Vedno tež-
ji koraki, žulji na nogah in ožgani 

Pogumnih 38 na 42.000 m dolgi poti 
Pečarovci – Sv. Trojica
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obrazi od sonca nas ne odvrača-
jo od želje, da dosežemo začrtani 
cilj. V Stavešincih opravimo svoj 
zadnji postanek na naši poti. Po 
krajšem oddihu nadaljujemo svojo 
pot proti Sveti Trojici v Slovenskih 
goricah. Pot, ki nas navdaja z upa-

njem in veseljem, da nam je uspe-
lo. Mogočni trije zvoniki, ki štrlijo 
tam v daljavi, nam osrečijo srca in 
razprejo krila, da bi najraje poleteli 
do njih. Cilj, ki smo si ga zastavili 
zjutraj v Pečarovcih, je pred nami. 
Ob 18.30 pridemo na dvorišče 

cerkve v Sveti Trojici. Ponosen, da 
sem zmogel. Vsako pogumno de-
janje se začne znotraj nas. Pogu-
mnih 38 ve, da je edina stvar, brez 
katere ne moreš živeti, neprema-
gan duh.

Štefan Palatin

Že 18. leto smo kljub vsem teža-
vam in zadržkom, ki smo jih mo-
rali upoštevati zaradi zdravja in 
varnosti nas in obiskovalcev, iz-
vedli nekoliko okrnjeno, na kon-
cu pa zelo uspešno Dödolijado. 
Predsednica KTD Vesna Maučec 
je vsaj mesec pred predvideno 
Dödolijado zelo aktivno spremlja-
la vsa trenutna zakonska določila, 
ali bo možno v okviru le-teh izve-
sti dogodek. Pa je šlo. 
Že v petek in soboto popoldan 
smo člani KTD označevali pro-
stor, pripeljali vso opremo in 

postavili prostor za izvedbo Dö-
dolijade. Prijavljenih je bilo sicer 
več ekip, prišlo pa jih je 6, ki so 
kuhali dödole, letos sicer v ne-
tekmovalnem programu. Vsaka 
ekipa je bila specifična, zaradi ne-
tekmovalnosti so lahko dödolom 
dodali osebno noto. Sodelovali 
so: KS PUCONCI, NTK KEMA PU-
CONCI, NK KEMA, PREBOJ, PGD 
PUCONCI, ROTO D.O.O. in KTD 
PUCONCI. Moramo pa izpostavi-
ti prodajalce, ki nas spremljajo že 
leta, posebej Medičarstvo Celec 
in ekosocialno kmetijo KORE-

NIKA, ki se vsakoletno pridružijo 
našem dogodku. Predstavili so se 
tudi Gorički Lajkaši s svojo ljudsko 
glasbo. 
Dobili smo se ob 7. uri zjutraj ter 
se po kavi in zajtrku lotili dela. Ju-
tro je bilo, kot so pozno poletna 
jutra, dan pa je obetal lepo vre-
me. Res je bilo prijetno in zelo to-
plo. Bilo nas je kar veliko, opravil 
pa tudi. Dan je bil pred nami, ne 
vedoč, ali bomo imeli obiskoval-
ce. Za njih smo pripravili poseben 
prostor po vseh trenutnih stan-
dardih. Člani KTD smo ponosni, 
da se je Kulturno turistično dru-
štvo pomladilo in je opazno vlogo 
v dogajanju letos prevzela mlajša 

Tradicionalna dödolijada in 
njena himna sta ponovno 
zaživeli v Puconcih
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ekipa, kar je zelo pozitivno in po-
membno za delovanje društva. 
Ob dogovorjenem času, ko pride-
jo obiskovalci, smo bili pripravlje-
ni. Otvoritveni govor sta opravila 
Štefan Sočič, predsednik KS, in 
Vesna Maučec, predsednica KTD 
Puconci. Moderator je bil Milan 
Zrinski. Dogodek je obiskal tudi 
župan Ludvik Novak. Seveda pa ni 
manjkala uvodna himna Dödolov, 
ki sta jo zapeli Katica Štefanec in 
Cvetka Sever oz. Püconski duo s 
spremljavo Gašperja na harmoni-
ki. Kot smo načrtovali, ni bilo ob 
istem času veliko gostov, skupno 
pa je bil dogodek zelo obiskan, 
kar nas je presenetilo. Ponudba 
Dödolov je bila raznolika, lahko 

so jedli dödole gostov, ki so ku-
hali, lahko pa dödole ekipe KTD, 
ki je bila večkrat zmagovalna na 
tekmovanju. Vsa ponudba dödo-
lov je pošla, nekateri so jedli na 
kraju dogodka, ostali pa so vze-
li dödole domov. Na Dödolijadi 
smo tako razdelili nekaj manj kot 
280 porcij dödolov. Bravo KTD 
PUCONCI. Druženje se je nada-
ljevalo do poznega popoldneva.
Občutimo ponos, da nam je 
uspelo in da bo Dödolijada, za 
katero smo se leta in leta trudili 
ter jo postavili kot prepoznavno 
kljub trenutni zdravstveni situaciji 
tudi v bodoče del nas in našega 
kraja. 

Silva Gutman

So trenutki, ki nas vrnejo v mla-
dost. Eni takšnih so se zgodili na 
Grajskem bazarju prvo soboto 
v oktobru na dvorišču gradu pri 
Gradu. Prireditev, ki sta jo soor-
ganizirala JZ Krajinski park Go-
ričko in Goričko drüjštvo za lepše 
vütro, je ponudila kar nekaj vse-
bin: sprehod z zeliščarjem Lo-

vrom Vehovarjem, predstavitev 
goričkih meštrov, razglasitev naj 
travnikov, vrtov in brajd Goričke-
ga.
Kot ščepec soli v juho je bila še 
FREČARIJA. Človeška strast po 
lovu, natančnosti, v sodobnem 
času pa tudi malo samovšečnosti, 
je prišla lepo do izraza.
Na FREČARIJO se je v nekaj mi-
nutah prijavila četrtina stotnije 
tekmovalcev in tekmovalk.

Razlika v letih je bila več kot se-

demdeset, oddaljenost krajev pre- 

bivanja pa tudi čez 300 km.

Po eni uri frčanja kamenja, lepih 

zadetkov in tudi nerazumljivih 

spodrsljajev, smo lahko razglasili 

najboljše. 

V konkurenci moških je tretje 

mesto dosegel Roger Humbel iz 

Budinec, drugo Štefan Palatin iz 

Pečarovcev, s precejšnjo pred-

Frečarija 2021
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nostjo pa je zmagal Aleš Blatnik iz 
Novega mesta.
V konkurenci strelk je bila tretja 
Anka Vidmar iz Kranja, druga Na-
taša Humbel iz Budincev, zmaga-
la pa je Klavdija Huber z Vaneče.

Frečarija je pokazala, da vemo še 
zmeraj biti tekmovalni, a da se ve-
selimo tudi uspeha drugih in jim 
to privoščimo.
Komur ni uspelo letos, naslednje 
leto bo na bazarju nova prilo-

žnost. Trenirajte in imejte veliko 
veselja ob tem. Vsekakor pa pazi-
te na oči in okna sosedov.

Jožef Rituper,  
vodja tekmovanja

Osnovno poslanstvo KTD PUCONCI je promocija 
kulturno – turističnih dogodkov občine Puconci. V 
ta namen smo se odločili, da svetovni dan turizma 
27. 9. 2021 obeležimo s promocijo Dödolov, Dödo-
lijade in ohranjanjem ljudskega izročila s Püconskim 
duom. 
V avli hotela RADIN B**** smo tako članom koro-
narnega kluba Gorenjska ponudili Püconske Dödo-

KTD Puconci v Zdravilišču Radenci 
ob svetovnem dnevu turizma

le, ki so jih splaknili z likerjem aronije. Püconski duo 
pa je poskrbel, da se je prekmurska pesem slišala po 
celem zdravilišču. Člani KK Gorenjska so s Katico in 
Cvetko tudi zapeli. 
Dogovorili smo se, da če jim bo čas dopuščal, se 
bodo v letu 2022 udeležili naše Dödolijade. 

Vesna Maučec, predsednica KTD Puconci
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Rok Mihalič je šestnajstletnik iz 
Bodoncev, ki obiskuje 2. letnik 
Srednje poklicne in tehniške šole 
v Murski Soboti, smer elektroteh-
nik, od začetka prvega razreda pa 
se ukvarja z breakdanceom. Za 
breakdance, ki ga trenira že enajst 
let, ga je navdušil sošolec Etjan, 
ki je po dveh treningih odnehal. 
Trenira v Plesni šoli Zeko, njegov 
trener pa je vodja plesne šole De-
jan Zečević in Aleš Ivanuša. Rok 
tekmuje v breakdanceu že sedem 
let. 
Njegov največji uspeh do sedaj 
je svetovni podprvaki v skupini 
in evropski podprvak samostoj-
no. Rok nastopa na tekmovanjih 
v skupini in sam. Rok pravi, da 
je najlepše tekmovati s skupino, 
ker imajo svojo glasbo in je to-
liko adrenalina, da telo samo od 
sebe dela to koreografijo, ki so se 
jo učili. Letno imajo pet kvalifika-
cij, eno državno, eno evropsko, 
eno svetovno ter še kakšna druga 
mednarodna tekmovanja in un-
derground tekmovanja.

Po uspehih ne evropskem 
prvenstvu, potekajo že 
priprave na svetovno  
prvenstvo

Tudi breakdance je bil v času co-
vida v mirovanju, saj ni bilo tek-
movanj. Letos so imeli mednaro-
dno tekmovanje v Medvodah in 
državno prvenstvo. Po dveh letih 
je bilo letošnje evropsko prven-
stvo na Poljskem prvo večje tek-
movanje. Trenutno se pripravlja-
jo na svetovno prvenstvo, ki bo 
novembra v Celju. Kako potekajo 
priprave? »Pripravljamo se s sku-
pinskimi treningi, kondicijskimi 
treningi in z normalnimi treningi,« 
pojasnjuje Rok. Rok bo na svetov-
nem prvenstvu nastopil solo in v 
skupini.
Treninge ima dvakrat na teden po 
uro in pol, pred tekmovanjem pa 
10 dni vsak dan. Večkrat se pe-
ljejo tudi v Ruše v gimnastično 
telovadnico, kjer vadijo salte in 
gimnastične trike, saj je tam te-

lovadnica temu primerna. Kako 
poteka trening? »Najprej se ogre-
jemo, potem naredimo plesni del 
treninga z elementi stoje in »Fo-
otwork« elementi na tleh. Potem 
pa treniramo »power moves«, to 
so težki elementi, vrtenja in po-
dobne prvine kot pri gimnastiki,« 
pojasnjuje Rok. Koreografijo na 
tekmovanjih si za skupine izmisli 
trener, včasih tudi kaj sami do-
dajo, za solo nastope pa si izmi-
slijo sami, ker je odvisno od tega 
kakšno glasbo dobijo in morajo 
prilagajati gibe glasbi. Pomembni 
deli breakdancea so: top rock – 
to so plesni koraki skoraj podob-
no kot hip hop, footwork ali stil, 
to so razne vragolije na tleh, ko 
si oprt na roke, noge pa izvajajo 
različne vzorce, tu je pomemben 
flow. Pomembni so Freezi – to 
so razne poze, ki jih zadržiš vsaj 
2 sekundi in je pomembno, da jih 
narediš na kak poudarek v glasbi. 
Power moves – to so razna vrte-
nja na glavi, rokah, hrbtu ... heli-
kopter, razni elementi, ko so roke 
na tleh, metem ko noge v zraku 
krožijo okrog. Sledijo še razne gi-
mnastične prvine – salte in pre-
meti.

Letošnje evropsko tekmovanje na Poljskem – Rok Mihalič evropski podprvak in evropski prvaki skupinsko

Rok Mihalič – evropski 
podprvak v breakdancu
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Kako poteka ocenjevanje? »Oce-
njujejo: tehniko, kako so gibi izve-
deni, če plešeš po glasbi, kompo-
zicijo – kako je sestavljen izhod 
in težavnost elementov, če so te-
koče povezani. Potem ocenjujejo 
»imidž«, kako delamo s publiko, 
kako smo oblečeni in naša mimi-
ka obraza. Ocenjujejo tudi battle, 
kako se odzivamo na nasprotnika. 
Vse skupaj da neko oceno,« poja-
snjuje mladi breakdancer. Pri ura-
dnih tekmovanjih so pravila malo 
bolj stroga. Najprej so starostne 
omejitve. Pri solo nastopu se vsi 
predstavijo, vsak ima 4 x po 40 
sekund časa, potem pa sodniki iz-
berejo najboljših 16, ki se pome-
rijo na izločilnih bojih. Tam ima 
vsak dva izhoda, v finalu pa tri. Pri 
skupinah so najprej predstavitve, 

vsaka skupina ima tri minute časa, 
da se predstavi na svojo glasbo, 
sodniki izberejo štiri, ki se potem 
battlajo za medalje.

Rok Mihalič, evropski podprvak

Rok pravi, da je pri breakdancu 
vse težko izvesti, ampak, ko se 
naučiš in potem samo vadiš, si 
vse male mišice zapomnijo, kako 
si naredil ta trik in ti je potem že 
vse, kar se naučiš, lahko. Najtežje 
se je samo učiti. »Ko se kaj učim, 
tega ne delam na tekmovanju, 
ker lahko izgubim točke. Najboljši 
sem pa v saltah,« dodaja Rok.
V prostem času Rok vozi krosar-
ja, hodi v fitnes in igra računalni-
ške igrice. Njegova največja želja 
je še vedno postati profesionalni 
plesalec breakdanca in misli, da 
je sedaj, ko je breakdance postal 
olimpijski šport, največja želja 
vsakega breakdancerja zmagati 
na olimpijskih igrah.

Janja Vlaj

V nedeljo, 19. 9. 2021, je PGD Pečarovci praznovalo 
častitljivi jubilej 90. obletnico delovanja društva. Ob 
tej priložnosti smo se člani društva spomnili zgodo-
vine delovanja društva, od nuje po ustanovitvi dru-
štva, članov in predsednikov, ki so se v vseh teh letih 
menjali in doprinesli k razvoju društva, do današnje-
ga dne, ko se društvo lahko pohvali s sodobno opre-
mljenostjo in aktivnim ter številnim članstvom v dru-
štvu. K sodobni opremljenosti spada tudi na novo 

90 let PGD Pečarovci
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20 let Kulturno-turističnega društva Dolina

Veški piknik Puconci 2021

Društvo je bilo ustanovljeno na 
ustanovnem občnem zboru 20. 
maja leta 2001. Temeljni namen 
ustanovitve društva je ohranja-
nje naravne in kulturne dedišči-
ne – negovanje starih običajev 
in aktivnosti domače obrti naših 
prednikov. Sekundarni namen je 
promocija našega kraja v okviru 
matične občine kot tudi širše.
Ob jubileju se radi sprehodimo 
po prehojeni poti. Ko se spomi-
njamo, kaj vse smo naredili. Z 
ustanovitvijo društva se je življe-
nje v vasi v marsičem spremeni-
lo. Društvo je prineslo v vas nov 
delovni utrip, povezanost vašča-
nov, sodelovanje pri organizaciji 

dogodkov in druženje. Organizi-
ramo prireditve kulturnega, turi-
stičnega in rekreativnega značaja. 
Ohranjamo ljudsko izročilo.
Z najmlajšimi v vasi se že 16 let ob 
pustnem času sprehodimo po vasi 
in s svojim obiskom razveselimo 
vaščane. Prav tako naše otroke 
obdarimo v mesecu decembru. 
V vseh teh letih smo imeli veli-
ko prireditev. Najbolj odmevna 
je bila Trgatev v Dolini, Zapojmo 
v Dolini, Martinov pohod Občine 
Puconci, Spoznaj svojega soseda 
in Tek po Poti sprostitve. Skupaj s 
KTD Vaneča že 20 let pripravlja-
mo praznovanje ob dnevu žena. 
Več let smo organizirala strokov-
no ekskurzijo in si ogledali zna-
menitosti Slovenije.
KTD Dolina je bilo organizator v 
sodelovanju z ZKTD Občine Pu-
conci osrednje prireditve leta 
2006 »V Dolini tihi« in leta 2018 
Obujanje spomina na trgatve-
no veselico v Dolini. V delovanju 
društva pa je potrebno še posebej 
izpostaviti pevke Žlahtna kapljica, 
ki od leta 2009 popestrijo kulturni 
utrip na domačih in tujih odrih.
Skrbimo za urejenost okolja v vasi 
ter sodelujemo z vsemi društvi v 

vasi. Sodelujemo z ostalimi dru-
štvi v občini, ZKTD Puconci, PTZ 
in TZS. 
Naše delo je postalo vidno in daje 
dober občutek, ko opazujemo, 
kako se življenje v vasi spreminja. 
Na poti do zastavljenih ciljev so 
bila potrebna odrekanja, strpnost, 
marljivost, sprejemanja drugač-
nosti in sodelovanja.
Vsem članicam, članom dru-
štva in krajanom sem hvaležna 
za njihov prispevek pri delovanju 
društva, njegov čas, ideje, ustvar-
jalnost, pomoč, sodelovanje pri 
izvajanju vseh naših nalog za na-
predek vasi. 

Irena Horvat

Prvo septembrsko nedeljo smo 
člani KTD PUCONCI v sodelova-

nju s KS PUOCNCI pripravili Ve-
ški piknik za vaščane Püconec. 

Tradicionalni veški piknik je letos 
praznoval 10. rojstni dan. Kljub 
KORONSKEMU ČASU smo uspeli 
organizirati piknik, kjer smo po-
skrbeli za zdravje, varnost in do-

pridobljena gasilska cisterna, ki je bila ob jubileju 

slavnostno predana svojemu namenu. S cisterno je 

bil izveden tudi prikaz gašenja požara, ki je sledil po 

predaji priznanj in zahval posameznikom, društvom 

ter sponzorjem, ki so pripomogli k izdaji biltena v 
počastitev in obeleženje jubileja.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«

Damir Bačič
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Obisk na Gorenjskem

bro počutje vseh obiskovalcev. 
To je potrdila tudi velika udeležba 
zadovoljnih obiskovalcev. 
Za kulinarično razvajanje z »GO-
LAŽEVO JUHO«, slastnim odoj-
kom, specialitetami z žara pa se 
moramo ponovno zahvaliti KS 
PUCONCI, ki je poskrbela, da je 
vsak obiskovalec piknika dobil 

svojo porcijo BREZPLAČNO. KTD 
PUCONCI pa smo poskrbeli, da 
je na sončno soboto pijača bila 
primerno ohlajena. Tudi letošnji 
piknik ni minil brez sladkih doma-
čih dobrot, za kar gre zahvala pri-
dnim gospodinjam, ki so napekle 
široko paleto nesramno dobrih 
slaščic in sladic. Ko pa se je dan 

prevesil v prelep popoldan, smo v 
naših trebuščkih našli še prostor 
za sveži langaš. 
Druženje na pikniku pa sta s pre-
krasnimi melodijami popestrila 
DUO NOSTALGIJA in tako obisko-
valcem omogočila, da so se po 2 
letih ponovno zavrteli na plesišču 
večnamenskega prostora. Seveda 
pa si veškega piknika ne moremo 
predstavljati brez našega Tonija 
Makaronija, ki je dogajanje pope-
stril s številnimi otroškimi delav-
nicami in seveda nepogrešljivim 
napihljivim igralom. 
Naši tradicionalni pikniki imajo 
že nekaj let zapored tudi dobro-
delno noto. Da bi zbrali čim več 
sredstev in obiskovalce še do-
datno spodbudili za druženje, je 
Lana Maučec, članica NTK KEMA, 
organizirala mini namiznoteniški 
turnir. V tekmovanju se je pome-
rilo 16 tekmovalcev, med katerimi 
si je lento nadel dolgoletni član 
NTK KEMA Fartek Jože. Zbrana 
sredstva bomo tako letos podarili 
namiznoteniškemu klubu KEMA. 
Hvala vsem prostovoljcem in do-
natorjem za pomoč pri izvedbi 
Veškega piknika 2021. 

Vesna Maučec,
KTD PUCONCI 

Člani Združenja za vrednote NOB 
– krajevni odbor Bodonci smo 
se v lepem poletnem dnevu 17. 
julija 2021 v zgodnjih jutranjih 
urah podali na enodnevni izlet 
na Gorenjsko. Vodila nas je naša 
vodička Anica. Naš cilj so bili kra-

ji ob Bohinjskem jezeru, Pokljuka 
in Dražgoše. Pot nas je vodila po 
avtocesti proti Ljubljani in nato 
proti Gorenjski. Na počivališču 
pred Lescami smo se okrepčali in 
se napotili naprej proti Blejskemu 
jezeru ter skozi mogočne gorenj-

ske gozdove do Pokljuke. Vse, ki 
smo se za izlet pripravili na vroč 
poletni dan, nas je na Pokljuki 
pričakalo hladno vreme s tem-
peraturo 14 ºC, tako da smo kar 
malo zmrzovali. Pričakala nas je 
domača vodička in nas popeljala 
po novem biatlonskem centru na 
Pokljuki. Predstavila nam je, kako 
se tam tekmuje. Videli smo mlade 
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in malo manj mlade tekmoval-
ce, ki so kljub slabemu vremenu 
trenirali. Opozorila nas je tudi na 
velik kup prekrit z lesnimi sekan-
ci. Spraševali smo se, kaj se skriva 
spodaj in začudeni smo bili, ko je 
povedala, da so tam shranili sneg 
za naslednjo sezono. Posedli smo 
po stolih, ki so na razpolago za 
gledalce ob tekmovanjih v Bia-
tlonu in si tako vsaj malo pričarali 
vzdušje, ki je na tem prostoru v 
zimskem času. 
Na terasi novega hotela, ki je na-
stal prav zaradi biatlonskih tek-
movanj, smo se posedli, ker nas 
je tam pričakal bohinjski kmet, ki 
nam je predstavil bohinjski sir, in 
sicer kako ga pridelujejo, proda-
jajo – skratka vse o tem izdelku. 
Ponudil nam je različne vrste sira, 
s katerim smo se malo pokrepčali, 
nekaj pa nakupili tudi za domov. 
Na poti proti Bohinjskemu jezeru 
smo se ustavili še v muzeju sirar-
stva iz tega področja, ki ima dol-
go tradicijo. Ko smo se v hotelu v 
Bohinjski Bistrici okrepčali, nas je 
pot vodila preko Soriške planine 
na drugo stran proti Dražgošam. 
Na vrhu planine je bil svež, hladen 

zrak, tako da smo se ustavili ter si 
ogledali okolico. 
Naprej nas je pot vodila do Dra-
žgoš. Dražgoše ležijo na južnih 
terasastih pobočjih Jelovice pod 
Dražgoško goro, na nadmorski 
višini od 700 do 980 m, oddaljene 
okoli 6 km od Železnikov ob cesti, 
ki povezuje Selško dolino s Kropo 
in Gorenjsko. Dražgoše so znane 
po Dražgoški bitki med Nemci in 
partizani Cankarjevega bataljo-
na med 9. in 11. januarjem 1942. 
Nemci so iz maščevanja vas po-
žgali, ustrelili 41 talcev, ostale pa 
izgnali. Na kraju, kjer je v bitki do 
zadnjega vztrajal Bičkov vod, so 
1976 postavili spomenik z razgle-
dnikom imenovan Bičkova ska-
la. Nemci so po koncu boja vas 
požgali, ustrelili talce, ostale pa 
izgnali. V spodnjem delu spome-
nika je prostor s spominsko plo-
ščo in z reliefi okrašeno bronasto 
kostnico s posmrtnimi ostanki 
dražgoških žrtev. Pri sestopu do 
spomenika je v polkrogu narejen 
mozaik Ive Šubica s prizori draž-
goške bitke in bitke na Mošenjski 
planini, kamor se je Cankarjev ba-
taljon umaknil. V začetku januarja 

se vsako leto v počastitev bitke 
odvijajo prireditve Po stezah par-
tizanske Jelovice.
Ogledali smo si spomenik, mo-
zaik Ive Šubica in prebrali odlo-
mek iz dela, ki opisuje dogodke v 
Dražgošah. V Domu Cankarjeve-
ga bataljona v Brunarici ob glavni 
cesti pa smo si ogledali spomin-
sko zbirko dokumentov in pred-
metov. 
Večina obiskovalcev nas je bila v 
teh krajih prvič in so na nas nare-
dili lep vtis. Kraji so zelo drugačni 
od našega Prekmurja, kjer imamo 
le manjše griče, tu pa smo se vo-
zili preko planin in velikokrat je bil 
pogled v dolino za nas kar zastra-
šujoč.
Ogledali smo si nekaj znamenito-
sti Gorenjske, še posebej so bile 
zanimive Dražgoše s svojim spo-
menikom iz druge svetovne voj-
ne, ki je eden izmed opomnikov, 
da se grozote te vojne ne smejo 
nikoli pozabiti. Domov smo se vr-
nili polni lepih vtisov o tem, kako 
je naša Slovenija lepa in raznolika 
z željo, da čim prej spet gremo na 
potep. 

Foto in besedilo: Vijola Bertalanič
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V soboto dne 4. 9. 2021 smo se 
Veterani O ZVVS Murska Sobota 
v zgodnjih jutranjih urah odpravili 
proti Velenju, kjer smo izvedli ce-
lodnevno ekskurzijo. Najprej smo 
obiskali Spominski center 1991, 
kjer so nas sprejeli Vinko Mihelak, 
kustus v muzeju Velenje, s strani O 
ZVVS Velenja pa član predsedstva 
Miran Ahtik in častni predsednik 
Alojz Slavko Hudarin. Predstavili 
so nam delovanje muzeja in orisa-
li dogodke, ki so se dogajali v teh 
krajih leta 1991. Med predstavitvi-
jo se nam je pridružila predsedni-
ca združenja borcev za vrednote 
NOB Velenje Andreja Katič, ki je v 

pozdravnem nagovoru poudarila 
pomen domoljubja in spoštova-
nja pretekle in polpretekle zgo-
dovine. Po projekciji filma smo si 
še ogledali razstavljene ekspona-
te v muzeju. Po ogledu muzeja se 
nam je pridružila še vodička Tina 
Felicijan, ki nam je cel dan nudila 
strokovno in logistično vodenje 
po Velenju po programu, ki ga je 
pripravila Adna Lainšček iz Zavo-
da za turizem Šaleške doline. Pot 
smo nato nadaljevali do muzeja 
Premogovništva Slovenije, kjer 
smo doživeli podzemno pusto-
lovščino. Nato je sledil sprehod 
skozi vrtičkarsko naselje Kunta 

– Kinte do Viste – parka z raz-
gledom in mimo Velenjske plaže 
do restavracije Bistro Bianca, kjer 
smo opravili kosilo. Po kosilu smo 
si v starem mestnem jedru ogle-
dali še Hišo mineralov in pot na-
daljevali do Topolšice, kjer smo si 
ogledali spominsko sobo Nemške 
kapitulacije, ki prikazuje dogodke 
o zadnjih dnevih druge svetovne 
vojne na Slovenskih tleh. Po kavi-
ci in pijači na terasi hotela Vesna 
smo se odpravili proti domu. 

Foto in besedilo: Janez Kološa,
O ZVVS Murska Sobota 

Strokovna ekskurzija O ZVVS  
Murska Sobota v Velenje

Andreja Katič, predsednica združenja 
borcev za vrednote NOB Velenje in Janez 
Kološa, sekretar O ZVVS Murska Sobota. Udeleženci strokovne ekskurzije pred odhodom v jamo.

Teden državnosti v Murski Soboti
V ponedeljek dne 21. 6. 2021 se 
je v Murski Soboti začel teden 
državnosti, ki je trajal do petka 

25. 6. 2021. Organizacijski odbor 
pod vodstvom Ladislava Lipiča 
predsednika ZVVS, je pripravil 

celo kopico različnih prireditev. 
V prispevku jih bom orisal le ne-
kaj.
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V ponedeljek dne 21. 6. 2021 je v 
središču Murske Sobote potekala 
Otvoritev ulične razstave z naslo-
vom OSAMOSVOJITEV SLOVENI-
JE IN VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991 V POMURJU. 
Prisotni so bili praporščaki iz ce-
lega Pomurja. Slavnostni nagovor 
je opravil predsednik ZVVS Ladi-
slav Lipič. Razstava že pridno kro-
ži po Pomurju.
V torek dne 22. 6. 2021 je bil iz-
veden pohod učencev in dijakov 
šol iz Murske Sobote. V poho-
dno traso so bila vključena Spo-
minska obeležja, ki se nanašajo 

na različna obdobja prekmurske 
zgodovine in nastajanje sloven-
ske državnosti s poudarkom na 
obeleževanju 30. obletnice sa-
mostojnosti Republike Slovenije. 
Sam pohod je vseboval 5 postan-
kov ob obeležjih, kjer je bilo pred-
stavljeno obeležje pa so učenci in 
dijaki prebrali nekaj svojih del. Na 
pohodu je sodelovalo devet šol s 
približno 250 udeleženci, ki so se 
na koncu pohoda priključili odkri-
tju Spominskega obeležja pri vo-
jašnici Murska Sobota. Slavnostni 
nagovor je imel župan MO Murska 
Sobota Aleksander Jevšek. Samo 

obeležje stoji na mestu dogod-
ka iz leta 1991 –raketiranje letal 
JLA na blokado vojašnice. Obe-
ležje sta svečano odkrila župan 
MO Murska Sobota Aleksander 
Jevšek in predsednik skupščine 
Murska Sobota iz leta 1991 Andrej 
Gerenčer. Po odkritju sta v bližini 
zasadila še lipo. Po zaključku sve-
čanosti so bili vsi udeleženci po-
vabljeni v vojašnico Murska So-
bota na ogled vojaške tehnike in 
okusno vojaško malico. Zvečer je 
v Pokrajinski in študijski knjižnici 
potekala predstavitev knjige TAJ-
NA SKLADIŠČA TO 1990–1991 V 
POMURJU IN OROŽJA NISMO 
ODDALI. Predstavitev je pripravi-
la zveza Veteranov vojne za Slo-
venijo in ustanova dr. Šiftarjeva 
Fundacija. Pri predstavitvi sta so-
delovala avtor knjige Vlado Žgeč 
in Ljubo Dražnik. Dogodek je mo-
deriral Marjan Šiftar. Udeležence 
sta pozdravila predsednik ZVVS 
Ladislav Lipič in direktorica PIŠK 
Klaudija Šek Škafar. Po predstavit- 
vi knjig so udeleženci pogledali 
razstavo Osamosvojitev Slovenije 
1991.
V sredo 23. 6. 2021 so potekale 
še občinske slovesnosti v občinah 
Rogaševci in Beltinci, kjer je bil 
slavnostni govornik predsednik 
ZVVS Ladislav Lipič.
V petek dne 25. 6. 2021 je v Mur-
ski Soboti na ploščadi pred Ban-
ko–Pošto potekal prikaz ma- 
terialno-tehničnih sredstev Slo-
venske Vojske, Slovenske Policije 
ter pripadnikov Civilne Zaščite in 
Gasilcev. V sklopu tega smo se 
predstavili tudi predstavniki Vete-
ranskih (ZVVS, SEVER) in Častni-
ških organizacij Pomurja. Zvečer 
pa je na prenovljeni ploščadi na 
Slovenski ulici v Murski Soboti še 
regijska slovesnost z naslovom 
DAN DRŽAVNOSTI – 30. let sa-

Pohod učencev po Murski Soboti.

Predstavniki ZVVS, SEVER in ZSČ na predstavitvi tehničnega zbora v Murski Soboti.
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mostojne države. Slavnostni go-
vornik je bil župan MO Murska 
Sobota Aleksander Jevšek. Ob 
prisotnosti praporjev Veteranskih 
in domoljubnih organizacij so v 
kulturnem programu nastopili 
Prekmurska Godba Bakovci z go-
sti, Murska Percussion Ensemble 
in vokalistka Tjaša Cigut. Več o 
vseh aktivnostih je vidno na sple-
tni strani www.murskasobota.
zvvs.si.

Foto in besedilo: Janez Kološa,
O ZVVS Murska Sobota Otvoritev spominskega obeležja vojašnica Murska Sobota.

Polaganje venca pri obeležju v Murski Soboti.
Obeležje v Beltincih in Praporščaka ZVVS Pomurje Matjaž Perša- 
O ZVVS Murska Sobota Milan Zorko.

Državni praznik združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom
V ponedeljek dne 16. 8. 2021 so se 
pred državnim praznikom združi-
tve prekmurskih Slovencev z ma-
tičnim narodom odvijale različne 
slovesnosti. Predstavniki KOD-
VOP-a smo se zbrali ob 16. uri 
pri spominskem obeležju v Mur-
ski Soboti, kjer sta prisotne poz-
dravila župan MO Murska Sobota 

Aleksander Jevšek in predsednik 
PDGM Marjan Farič. Ob prisotno-
sti postrojenih praporščakov sta 
venec položila predsednik PVD 
SEVER za Pomurje Drago Ribaš in 
predsednik PO ZVVS za Pomurje 
Ivan Smodiš. Ob 17. uri smo se 
zbrali še pred spominskim obe-
ležjem pri cerkvi v Beltincih. Po 

pozdravnem nagovoru župana 
občine Beltinci Marka Viraga in 
predsednika PDGM Marjana Fari-
ča sta na obeležje položila venec 
Drago Ribaš predsednik PVD SE-
VER za Pomurje in Ivan Smodiš 
predsednik PO ZVVS za Pomurje. 
Na prireditvi so bili prisotni tudi 
praporščaki KODVOP-a. Po tej 
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svečanosti smo se še udeležili še 
regijske slovesnosti, ki je potekala 
ob 19. uri na grajskem dvorišču, 
kjer je navzoče najprej pozdra-
vil župan občine Beltinci Marko 
Virag. Na slovesnosti, kjer so bili 
prisotni tudi predsednik vlade re-
publike Slovenije Janez Janša, 
predsednik državnega zbora re-
publike Slovenije Igor Zorčič, po-
slanci. Ob postroju velikega šte-
vila praporščakov je bil slavnostni 
govornik predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. V kultur-
nem programu so sodelovali na-
stopajoči iz občine Beltinci. Sve- Polaganje venca pri obeležju v Beltincih. 

čanost, ki je zelo dobro obiskana, 
se je zaključila s koncertom do-
mače skupine Prašnati. V torek 
dne 17. 8. 2021 na sam praznični 
dan smo se na mostu v Dokle-
žovju srečali delegaciji O ZVVS 
Ljutomer in podžupan občine 
Veržej Drago Legen ter delegacija 
O ZVVS Murska Sobota in župan 
občine Beltinci Marko Virag, kjer 
smo na obeležju z obnovljeno 
ploščo položili venec.

Foto in besedilo: Janez Kološa,
O ZVVS Murska Sobota 

17. veteranske športne igre O ZVVS  
Murska Sobota – Nemčavci
V soboto dne 28. 8.2021 smo se Veterani O ZVVS 
Murska Sobota zbrali v ŠRC Nemčavci, kjer smo iz-
vedli že 17. Veteranske športne igre O ZVVS Mur-
ska Sobota. Uvodni svečani del je bil posvečen 30. 
obletnici vojne za Slovenijo, kjer je predsednik O 
ZVVS Murska Sobota Ivan Smodiš orisal dogodke 
izpred 30 let. Podal je tudi obširno poročilo o de-
lovanju in finančnem stanju O ZVVS Murska Sobota 

v letih 2019, 2020 in 2021. Podeljene so bile bro-
naste plakete O ZVVS Murska Sobota za pomoč in 
delu v združenju. Prejemniki so bili Peter Bac, Šte-
fan Pintarič, Zlatko Paler, Franc Duh in Zdenka Fujs. 
Po uvodnem svečanem delu, kjer je sodelovalo 90 
članov in gostov, je sledila izvedba že 17. Veteran-
skih športnih iger. Sodelovalo je 8 ekip, 1 ekipa je 
sodelovala izven konkurence. Zmagovalec je posta-
la ekipa Kuzma 1 pred Hodošem in Puconci 1. Po 
panogah so bili zmagovalci naslednji: pikado Arpad 

Svečani uvodni del 17. Veteranskih športni iger  
(predsednik O ZVVS Murska Sobota Ivan Smodiš).

Razglasitev rezultatov ekipe.
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Uspešna izvedba 10. jubilejnega  
pohoda ob meji posvečenega  
Dnevu državnosti v Čepincih

Sever, streljanje z zračno puško Štefan Škaper, met 
bombe Bojan Metzkar in rusko kegljanje Štefan Šan-
tavec. Izvedbo srečanja so nam omogočili sponzorji 
Saubermacher – Komunala, KS Nemčavci Slovenska 
vojska – Vojašnica MS (materialno-tehnična sred-
stva). Za prehrano je poskrbela firma Frunca Street 
Food. Za dobro razpoloženje je poskrbel duo No-

stalgija. Medijsko podporo so omogočili Murski Val 
in TV AS 17. Veteranske športne igre O ZVVS Murska 
Sobota so se končale v poznih popoldanskih urah za 
razglasitvijo rezultatov. 

Foto in besedilo: Janez Kološa,
O ZVVS Murska Sobota 

V petek dne 25. junija na pra-
znični dan dneva Državnosti je 
v organizaciji Občine Šalovci, O 
ZVVS Murska Sobota, GD Če-
pinci in ZTŠK Šalovci potekal že 
tradicionalni 10. Pohod ob meji. 
Zbiranje se je začelo pri stražnici 
(Karavla) v Čepincih, kjer že dve 
leti domuje muzej Varuhi meje. 
Po skupinskem fotografiranju pri 
obeležju osamosvojitvene voj-
ne iz leta 1991 se je začel pohod. 
Pot je bila krožna, dolga 7 km in 
nas je vodila po stari graničarski 
poti do stare Budinske stražnice, 
do najsevernejše točke Slovenije 
in nazaj do muzeja Varuhi meje 
v Čepincih. Po zaključku pohoda 
je bila krajša slovesnost, na kateri 
je bil prisoten tudi praporščak O 
ZVVS Murska Sobota Milan Zorko. 

Slavnostni nagovor je imel župan 
občine Šalovci Iztok Fartek. Vse 
zbrane pa sta še pozdravila Kse-
nija Škrilec nekdanja veleposlani-
ca na Madžarskem in v Avstriji ter 
Ivan Smodiš predsednik O ZVVS 
Murska Sobota. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali učenci OŠ 
Šalovci. Po zaključku slovesnosti 

smo si pohodniki ogledali muzej, 
nato je sledila zelo okusna malica 
– pasulj. Na pohodu je bilo pri-
sotnih čez 100 pohodnikov, med 
njimi veliko mladih.

Foto in besedilo: Janez Kološa,
O ZVVS Murska Sobota 

Pohodniki pri Spominskem obeležju.

Ekskurzija Čebelarskega društva Puconci
Upravni odbor Čebelarskega 
društva Puconci si je v letu 2021 
zadal kar nekaj izzivov in nalog. 
Ena izmed nalog je bila organi-
zirati in izpeljati strokovno ek-

skurzijo Čebelarskega društva 
Puconci. 
Tretjega julija smo se zbudili v 
sončno sobotno jutro. Člani in 
članice Čebelarskega društva Pu-

conci smo se zbrali na parkirišču 
pred Osnovno šolo Puconci, se 
malo okrepčali, po okrepčilu pa 
se podali na avtobus in odpeljali v 
smeri Maribora. 
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Naša prva postojanka je bil Muzej 
hidroelektrarne Fala. Čebelarji in 
čebelarke smo bili navdušeni nad 
močjo vode, ki jo je človek, že 
pred davnimi časi začel izkoriščati 
v svoj prid. Ogled prvotne stroj-
nice in turbine je bil še posebej 
zanimiv. Po ogledu muzeja nas 
je pot vodila po Dravski dolini, do 
čebelarskega doma Čebelarskega 
društva Lovrenc na Pohorju, kjer 
so nas toplo sprejeli in nam raz-
kazali svoj čebelarski dom z oko-

lico. Za topel sprejem se zahva-
ljujem gospe predsednici Angeli. 
Gospa Angela nam je predstavila 
ČD Lovrenc na Pohorju in njihovo 
delovanje ter nekatere dobre če-
belarske prakse. Najlepše je bilo 
snidenje čebelarskih kolegov, ki 
se niso videli že več let. 
Pot nas je vodila naprej, na vrh 
Pohorja, na Kočo na Pesku, kjer 
smo se okrepčali z odličnim ko-
silom. Ko so bila podeljena vsa 
priznanja in izrečene vse čestit-

Člani ČD Puconci pred Čebelarskim domom ČD Lovrenc na Pohorju.

ke, smo se podali na razburljivo 
doživetje na Rogli, natančneje na 
Pot med krošnjami. Večina ude-
ležencev se je povzpela na stolp 
in uživala v prečudovitem razgle-
du bližnje in daljne okolice. Naj-
bolj pogumni so se za dodatno 
merico adrenalina, z razglednega 
stolpa spustili po toboganu. Po 
okrepčilu in ogledu turistične tr-
žnice, smo se polni novih izkušenj 
podali na pot proti domu. Nismo 
še prispeli na cilj, ko smo že kovali 
načrte za naslednji izlet, kateri pa 
naj za zdaj ostane še skrivnost.
Na tem mestu bi se rad zahvalil 
občanom Občine Puconci, ki so 
zasejali svoje površine z medovi-
timi rastlinami in omogočili če-
belam, da naberejo prepotrebno 
medičino. Letošnje leto je bilo 
eno izmed najslabših v več dese-
tletnem obdobju. Prosim, da to 
dobro prakso nadaljujemo tudi v 
bodoče.
S čebelarskim pozdravom, naj 
medi!

Darko Car, predsednik ČD Puconci Člani ČD Puconci med krošnjami na Pohorju.
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Člani društva in župan s slavljenko 

80. rojstni dan naše drage članice Irene Injac
Mati, sam bom vso pot prehodil.
Ne skrbi. A vseeno – pridi tedaj,
kadar bo kdo moje srce pohodil.
Dvigni ga, toplo besedo mu daj.

(Kajetan Kovič)

Prvi dan septembra je poseben dan za vse prvošolce 
in njihove starše, življenje vseh se po dopustu vrača 
v rutino delovnih dni, vpetih med konce tedna. In 
letošnji prvi september je poseben dan tudi za našo 
Ireno Injac, ki je na ta dan praznovala 80. rojstni dan. 
Leta hitro tečejo in nas bogatijo s spomini na preho-
jeno življenjsko pot in hkrati čas, ki prihaja, pred nas 
postavlja nove izzive.
Irena Injac, rojena Mörec, se je rodila v družini očeta 
Ludvika, ki je opravljal dela na železnici, in matere 
Karoline, ki je opravljala kmečka dela na domačiji. 
Bila je tretji otrok v družini, pred njo sta se starša 
razveselila sina Štefana in hčerke Gizele, po njenem 
rojstvu pa še sina Ludvika. Družina je prvotno žive-
la v starejši hiši in se kasneje preselila v hišo, kjer je 
danes dom Kočarjevih. Živeli so z Irenino babico in 
dedkom. Povojne čase je zaznamovalo obdobje re-
vščine. Irena se spominja, da je prvi zimski plašč do-
bila šele, ko je začela hoditi v šolo, najprej v doma-
čih Puconcih in nato še v srednjo ekonomsko šolo 
v Murski Soboti. Toda hkrati pravi, da nikoli niso bili 
lačni. Iz tega časa se spomni težkega dela na kme-
tiji, dela, ko je morala »odslužiti« določeno število 
delavcev na mlatilnem stroju. Dneve polne težkega 
fizičnega dela so si takrat popestrili na različne nači-

ne, Irena je bila članica dramskega društva in igrala v 
številnih igrah (Deseti brat …), bila je članica pevske-
ga zbora in potovala ter gostovala po številnih krajih 
takratne Jugoslavije, sodelovala je tudi v drugih dru-
štvih v domačih Puconcih.
V času po končanem šolanju je bilo težko najti služ-
bo, zato se je, kot mnogi drugi, podala s trebuhom 
za kruhom v sosednjo Avstrijo, kjer se je zaposlila kot 
delavka za šivalnim strojem v tovarni nogavic Kunert 
v Vorarlbergu. Tam je spoznala tudi svojega življenj-
skega partnerja Marka, s katerim sta se 1970 poročila 
in kasneje dobila hčerko Mijo. Toda niti v tujini ni vse 
zlato, kar se sveti, pravi Irena. Redno delo v tovarni 
je skoraj ves čas bivanja v Vorarlbergu dopolnjevala 
s popoldanskim delom, le tako se je lahko kaj pri-
varčevalo, da sta lahko s partnerjem sezidala hišo, 
v kateri bivata še danes. Toda vleklo jo je v domače 
kraje, zato se je po nekaj letih dela v Avstriji vrnila s 
hčerko, kasneje se ji je pridružil še soprog. 
V Puconcih se je zaposlila v takratni tovarni Kema 
in delala v računovodstvu vse do upokojitve. Popol-
dneve je posvečala delu na domači majhni kmetiji. V 
sedemdesetih letih je izgubila svoje bližnje, najprej 
sestro Gizelo, nato še očeta in mamo. Hčerka Mija 
se je po končani osnovni in srednji šoli vpisala na fa-
kulteto v Ljubljani. Po šolanju se je v glavnem mestu 
zaposlila in poročila. 
Po upokojitvi je Irena ostala aktivna. Bila je vestna 
računovodja Društva upokojencev Puconci. Je čla-
nica društva Ščipek, kjer z ostalimi pridno plete, 
kvačka, šiva okrasne prtičke, prav tako za to društvo Slavljenka z družino
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opravlja računovodska dela. Irena je aktivna tudi na 
drugih področjih. Že od nekdaj zelo rada bere, re-
šuje križanke in si čas krajša z udeležbo na socialnih 
omrežjih. 
Člani društva Ščipek se ji zahvaljujemo za ves trud, 
lepe besede, vedno nasmejan obraz, pozitivno ener-

gijo in čas, ki ga preživi z nami. Še naprej ji želimo 

veliko zdravja in druženja z nami v društvu.

Po izpovedi hčerke Mije  

zapisala Gabrijela Kočar,

Društvo Ščipek

V Društvu upokojencev Mačkovci 
radi spodbujamo pričakovanja – 
ta so zmeraj največja, ko se načr-
tujejo ekskurzije.
Letos je bila odločitev, ob vseh 
omejitvah zaradi koronavirusa, še 
toliko težja. A smo zbrali pogum 
in se odločili, da obiščemo skrite 
kotičke Zreškega Pohorja.
Vreme je bilo čudovito, avtobus 
poln raziskovalcev, v prtljažniku 
pa je tudi zmanjkovalo prostora.
Po dveh urah vožnje smo se usta-
vili v najvišje ležeči vasi v Sloveniji. 
Ogledali smo si Skomarsko hišo, 
cerkev sv. Lamberta in zbirko Ju-
rija Vodovnika, lokalnega pesni-
ka in zbiratelja. Navdušila sta nas 

filmčka o nabiranju mravljinčnih 
jajc, ki so jih prodajali pred dru-

go svetovno vojno lekarnarjem v 
Zrečah in Mariboru.
Po malici in krajšem prevozu smo 
se na Rogli sprehodili med kro-
šnjami smrek, nato pa porabili 
skoraj tri ure za počitek in kosilo 
pri Smogavcu.
S kar nekaj strahu smo spremlja-
li manevriranje spretnega šoferja 
po ozkih poteh v smeri Žič, kjer 
smo se podučili v Zeliščnem vrtu 
Majnika o blagodejnih učinkih ro-
žic in zelišč. S pokušino domačih 
čajev smo podkrepili slišano.
Pot do doma je nato minila hitro, 
a je bilo vseeno dovolj časa za 
načrtovanje naslednje poti. Mo-
goče še letos pozno jeseni.

Jožef Rituper

Potepanje po Zreškem Pohorju
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Zvok sirene reševalnega vozila po vasi je marsikate-
remu zaustavil korak. Pogledovali smo za njim, kje 
se bo ustavil. Spreleti te srh, ko vidiš, da nekdo po-
trebuje nujno medicinsko pomoč.
Drago si je legel k počitku, a potem … prišlo je do 
srčnega zastoja. Domači so zagnali vik in krik, glas 
na pomoč se je slišal po dvorišču. Sosedje so tekli 
tja. Sreča v nesreči. Maja in Melani, Dragojevi sose-
di, obe medicinski sestri, sta bili ta dopoldan doma. 
Pritekli sta na pomoč. In sedaj: » Zberi se, odmisli 
komu pomagaš, organiziraj se …« V ušesih so odme-
vale besede: »Pomagajta mu, Bog moj ...«
Ni bilo lahko, potrebno se je bilo zbrati in dati vse, 
kar znaš in zmoreš. Tekle so sekunde, minute, iz-
menjaje sta ga oživljali. V nevolji so pomislili na AED 
defibrilator, ki je nameščen v gasilskem domu. Član 
družine odhiti po njega, ga vrže na posteljo in reče: 
»Tu ga imata, zdaj pa delajta kak znata.« Po prvem, 
drugem poskusu nič. Po tretjem pa je telo dvignilo v 
zrak. Drago se je osvestil, spremenil barvo na obra-
zu in kmalu zadihal. Rešili sta ga! Prihod reševalcev 
pa je pomenil samo še to, da bo Drago okreval in 
srečno preživel to preizkušnjo. Po njihovih besedah, 
bi njihova pomoč prišla žal prepozno … če ne bi bilo 
vaju, Maja in Melani, ki sta opravili svoj največji preiz-
kus v življenju. In ko se zaveš pomena življenja, šele 
tedaj ga znaš ceniti.
Kadar je smrt največja nevarnost, takrat se oklepamo 
vsake rešilne bilke in želimo živeti vsak nov dan.
In sedaj tudi vidve s ponosom zreta nazaj, saj sta kot 
sosedova otroka radi posedali v njegovem naročju. 
Sedaj pa sta ga vidve z dotiki svojih rok ohranili pri 

Ponovno rojstvo

življenju. Skupaj se boste lahko dalje veselili, rekli ka-
kšno na ta račun in uživali drug ob drugem.
Kajti vidve sta angela v belem, tukaj sta med nami, 
na voljo vsem. Vemo, da tega vama ne morejo po-
plačati nobene materialne dobrine, ne zlato in ne 
srebro. Ostaja pa velika beseda HVALA, HVALA ZA 
POMOČ, ZA PONOVNO ROJSTVO našega Dragoja, 
za novi začetek konca prejšnjega življenja. 
Hvala tudi PGD Bodonci, da so nabavili AED defibri-
lator, kajti brez tega ne bi uspeli. 
Kot večkrat rečemo: »Na pravem mestu, ob pravem 
času in s pravimi ljudmi.«
Še enkrat in za vselej HVALA iz srca.

V imenu družine Lulik  
zapisala Mateja Poredoš

Evropska komisija vabi:  
Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in 
vključujoča oblika posvetovalne demokracije. Njen 
namen pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri 
oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja le-
tos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno predsed-
stvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet 

EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in 

ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim 

večje število ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj 

iz vseh družbenih okolij, še posebej lokalne skupno-
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sti, nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne 
ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
– Na spletni platformi objavite svoje zamisli in pre-

dloge na kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
- Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli 

in ideje pa računalnik avtomatično prevede v 
izbran EU jezik.

- Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spošto-
vanju temeljnih načel konference.

– Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ide-
je

– Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope
- Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali 

spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem kon-
ference. 

– Organizirajte in objavite lasten dogodek o priho-
dnosti Evrope
- Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov 

v živo ali prek spleta: pogovor, debata, sreča-
nje…

- Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane 
dogodke, ki se dotikajo tem, ki so pomembne 
za prihodnost Evrope.

- Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati 
listino konference o prihodnosti Evrope, ki do-

loča standarde za spoštljivo vseevropsko raz-
pravo.

– Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so 
jih udeleženci podali na dogodku
- Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo 

Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DI-
RECT informacijske točke v šestih slovenskih 
regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 

Ključne ideje in priporočila s platforme bodo pri-
spevala k omizjem z evropskimi državljankami in 
državljani ter plenarnim zasedanjem Evropskega 
parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in 
priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k obliko-
vanju zaključkov konference. 

Več na spletu:
– futureu.europa.eu (spletna platforma konference 

o prihodnosti Evrope)
– slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstav-

ništvo Evropske komisije v Sloveniji)
– europedirect.si (informacijske točke EUROPE 

DIRECT)

Tina Radaković, 
 Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Koledar prireditev

OKTOBER

• 17. 10. 2021 ob 12.00 – OSREDNJA 
PRIREDITEV ZKTD – Vaneča –  
ZKTD Puconci –  
Uroš Kamenšek: 041/377-161

NOVEMBER

• 5. 11. 2021 ob 20.00 –  
MARTINOVANJE – Otovci –  
Turistična kmetija Smodiš –  
Vlado Smodiš: 031/312-173

• 12. 11. 2021 ob 13.00 –  
MARTINOVANJE IN POKUŠNJA  
MLADIH VIN Z VINOGRADNIKI  
OBČINE PUCONCI - Puconci –  
KTD Puconci –  
Vesna Maučec: 031/871-355

• 13. 11. 2021 ob 10.00 – MARTINOV 
POHOD OBČINE PUCONCI –  
RZO Puconci: 02/545-96-70

• 21. 11. 2021 od 9.00 do 17.00 –  
ADVENTNA RAZSTAVA – Puconci – 
Društvo Ščipek Puconci –  
Cvetka Grah: 040/791-460

• 25. 11. 2021 ob 19.00 – DOBRODELNI  
KONCERT »PESEM ZA SVETLI  

TRENUTEK« - Kulturna dvorana  
Puconci – ZKTD Občine Puconci –  
Uroš Kamenšek: 041/377-161

• 27. 11. 2021 ob 10.00 – ADVENTNI  
POHOD – Šalamenci – TD Šalamenci –  
Danilo Janasik: 041/696-708

DECEMBER

• 12. 12. 2021 ob 14.00 – 16. KONCERT 
»NA PRAGU GORIČKEGA« 
TKŠD Pečarovci –  
Danica Kardoš: 031/301-277

• 17. 12. 2021 ob 18.00 –  
BOŽIČNI KONCERT–  
Puconci, Spominski dom Števana  
Küzmiča – KTD Moščanci –  
Polona Rogač: 070/784-062

• 26. 12. 2021 ob 10.00 –  
ŠTEFANOV POHOD – Lemerje –  
ŠKTD Hrast Lemerje –  
Sandra Gerenčer: 041/248-685

• 26. 12. 2021 ob 13.00 – SREČANJE  
KONJEREJCEV IN BLAGOSLOV  
KONJEV – Beznovci – TD Beznovci –  
Tanja Marič: 031/208-553

• 31. 12. 2021 ob 20.00 –  
SILVESTROVANJE – Otovci –  
Turistična kmetija Smodiš –  
Vlado Smodiš: 031/312-173

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:

1. Robi Kerec, Sv. Jurij 17a, 9262 Rogašovci

2. Marjana Železen, Bodonci 45, 9265 Bodonci

3. Olga Razpotnik, Kresnice 1a, 1281 Kresnice

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do 1. decembra 2021 na 
naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, s pripisom »KRIŽANKA«.




