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Življenje! Kaj je življenje? Zadnje čase veliko razmišljam 
o tem. To je nekaj, kar teče skozi nas. To je nekaj, kar 
prejmemo in oddajamo naprej. Mi smo samo ogrodje, 
skozi katerega življenje teče; nekateri mu pravijo ener-
gija.
To življenje nas potrebuje, da mu omogočimo obstoj 
in prehod v novo obliko, na novo bitje. Šele zdaj razu-
mem tudi smrt – ko svoje delo opravimo, ko življenje 
predamo naprej, smo opravili svoje poslanstvo. Tako 
to gre, da se nit ne prekine.
Seveda življenje vsakega spremljajo tudi drugi, sekun-
darni dejavniki. Ker je samo življenje pristno, samodej-

no, ne potrebuje našega angažmaja.
Te drugotne dejavnosti pa bogatijo naše življenje in ga delajo lepšega. Vsak 
namreč lahko počne, kar hoče, kar ga zanima, kar ga veseli. Seveda v mejah, 
kjer ne ovira drugih.
Za naš uredniški odbor je ta nadstandard tokrat 100. številka Občana, ki ji 
namenjamo še posebej prazničen videz. Radi bi, da bi bila neka prelomnica – 
pogled nazaj in usmerjenost naprej. Sto - to seveda ni majhna številka. Kaže, 
da je v ozadju mnogo truda, mnogo ljudi in mnogo zanimivosti in pomemb-
nih odločitev, ki so v dosedanjih številkah Občana ohranjene. Marsikaj od tega 
vam skušamo predstaviti.
Seveda ne moremo mimo tega, da smo lahko veseli in srečni tu, kjer smo, s 
tem, kar imamo! Lahko bi nam bilo mnogo huje: lahko bi morali bežati in iska-
ti novo domovino; lahko bi morali opazovati, kako ubijajo nas in naše bližnje , 
lahko bi nas preganjali, mučili. K sreči nam tega ni treba, ne moremo pa mižati 
in se delati, da ni nič. V takih trenutkih, ki se lahko zgodijo vsakemu in povsod 
na svetu, ker si pač nekdo zamisli, da je večvreden od drugih in da ima pravico 
odločati o življenju drugih, moramo biti solidarni, sočutni in odprti za druge. 
Upam, da v teh trenutkih vsi čutite to bolečino Ukrajincev in hvaležnost, da 
sami lahko živimo v miru.
Občan ohranja stvari za nazaj. Je nova priložnost, da ovrednotimo vsa po-
dročja v naši občini v zadnjega četrtstoletja. V preteklost se ne moremo vrniti, 
lahko pa nam je spodbuda in kažipot za naprej. Na nek način je tudi zahvala 
vsem, ki so kakorkoli pomagali soustvarjati vse dosedanje številke Občana – 
in seveda tudi povabilo za sodelovanje v bodoče.
Hvala vsem, ki Občana prebirate – tudi za vse pohvale, kritike, spodbude. Le 
z vašo pomočjo smo lahko še boljši.
Ko boste prejeli to posebno izdajo Občana, se začne velika noč!
To je čas prebujanja, novega življenja, pomladi. To je čas, ko se odpremo za 
nov začetek. Izkoristite to. Skupaj s prvomajskimi prazniki izkoristite te čudo-
vite dneve, naberite si novih moči, uživajte v naravi, na vrtu, med cvetočim 
drevjem, kajti zima se poslavlja, dnevi so vedno daljši in toplejši, tudi korona-
virus malce popušča.
Res smo na nekem novem začetku, ki ga lahko izkoristimo sebi v prid – z 
malo več truda za samooskrbno življenje, da nas naraščajoče cene ne bodo 
preveč udarile po žepu. Vse je v naših rokah, za vse lahko poskrbimo tudi 
sami … Le veseliti se je potrebno vsega, kar nam življenje prinese. 
Naj bo velika noč družinski praznik. Uživajmo v jajcih, hrenu, šunki in potici, 
najdimo duševni mir. Naj bodo velikonočni prazniki tudi začetek nove poti!

Za Uredniški odbor Jožef Rituper 

Vam, drage bralke in bralci!
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Čestitka ob velikonočnih 
praznikih
Vsem občankam in občanom Občine Puconci želimo vesele velikonočne 
praznike, mir in razumevanje.
Naj vas spremlja velikonočno sporočilo, da je življenje močnejše od smrti in 
ljubezen od sovraštva.

Župan Občine Puconci z občinskim svetom in občinsko upravo

Nebeški Oče, podaril si nam le-
poto življenja, mnogo možnosti 
ter vso lepoto stvarstva. Vse, kar 
diha, naj slavi Boga, nam veli pi-
sec Psalma in tudi neživo izkazuje 
čast svojemu Stvarniku. Tudi mi Ti 
pravimo hvala za vse, slava Ti in 
čast na veke, naš Bog! Hvala za 
ves dar življenja ter za vse, kar si 
nam podaril!
Neskončno je darov, daril, besed 
in ljubezni, ki prihaja od Tebe, 
Najvišji.
V ta čudovit svet pa vedno znova 
posegata zlo in slabo, tudi da bi 
pozabili Nate, na Tvoje vrednote, 
na vse, kar nam podarjaš! Prosi-
mo te za to, za vse tisto, kar po-
trebuje ta svet, vsak kraj, človek, 
ljudje, saj smo vsi povezani med 

seboj. Vsi živimo na isti zemlji in 
pod istim nebom. 
Kakor nas uči Kristus, naj smo tudi 
mi solidarni z ljudmi potrebnimi 
pomoči.
Kakor nas uči, naj oznanjamo ve-
selo novico, evangelij vsem lju-
dem, katerim primanjkuje upanje 
in nov pogled na vso življenje. 
Kakor Kristus, naj si cenimo vso 
Božjo besedo.
Kakor Kristus, naj oznanjamo vse, 
kar si storil, naposled pa poslal za 
nas Njega samega, na katerega 
križ polagamo vse.
Kakor je in nas uči Kristus, naj smo 
vztrajni v skrbi za sočloveka, za 
Tvojo besedo, za skupnost in svet.
Kakor Kristus, naj radi molimo 
zase, za skupnost, za vse. 

Kakor nas uči in si želi Kristus, naj 
polagamo vse v Tvoje roke in na 
Njegov križ.
Kakor sam Kristus, naj širimo ve-
selje, upanje, ves mir srca in sveta.
Kakor nam veli Kristus, naj smo 
Luč sveta in sol zemlje.
Kakor si nam poslal Odrešenika, 
naj hodimo še naprej vztrajno in 
stanovitno po tej poti odrešenja, 
po poti našega Gospoda Jezusa 
Kristusa.
Naš Bog, objemaj ta svet s svojim 
mirom in dobroto, s svojo zvesto-
bo in z Lučjo, katero si že poslal 
po Kristusu med ljudi širom sveta, 
tudi v te kraje. Amen.

Katja Ajdnik

Molitev postnega časa

Velika noč!
V življenju doživljamo mnoge velike petke, ki pa nas 
ne smejo ustaviti na poto k veliki noči. Jezusovo 
delo in poslanstvo se ne konča na veliki petek, am-
pak doživi vso lepoto v veliko nočnem jutru. Obha-
janje velikonočnih skrivnosti naj vaša srca napolni z 

radostjo velikonočnega jutra in skrivnost velike noči 
naj vas krpi in opogumlja v vsakdanjem življenju. Kri-
stus je vstal, Kristus živi. Aleluja, aleluja!

Ivan Krajnc, župnik
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Naš Bog, ob zahvali za vse te želimo prositi za mnogo, a zelo pomembno!

Pošlji v srca vseh ljudi – ves mir.

Pošlji mir med ljudi.

Naš Bog, pošiljaj Tvoj mir, ki previšuje vsak um, vse skrbi in tegobe.

Naš Bog, pošlji polno razumevanja in sočutja med vsa človeška bitja.

Naš Bog, pošlji spoštovanje miru vsakega in vsakemu človeku.

Pošlji mir, kateri naj obkroža vsakega človeka in je Tvoj dar človeku.

Naš Bog, mir si položil v svet od stvarjenja naprej.

Naš Bog, mirno in miroljubno si tudi poslal na svet Kristusa.

Mirno in miroljubno je tudi odšel na križ in naredil, za kar je prišel, da nam pokaže Tvojo pot življenja,  
ki je obarvana z Tvojo ljubeznijo, z vero Vate ter z mirom, z potrpežljivim spoštovanjem vsega.

Naš Bog, za ves mir te prosimo.

Za mir vsakemu človeku, da bo srečno potoval – živel svoje življenje na tem svetu.

Mir pošiljaj vsem, ki jih ženejo moderne skrbi in skušnjave ter pasti.

Mir pošiljaj vsem, ki so odšli stran od Tebe in Tvojega miru.

Pošiljaj mir še posebej tja, kjer ga ni! Pošiljaj ga vsepovsod!

Ohranjaj nas v miru evangelija, v miru Tvoje besede človeku in človeštvu.

Naš Bog, mnogi si želimo vsega miru na svetu, okrog in za vsakega!

Pomagaj nam pri tem delu in molitvah za mir!

V imenu miroljubnega in krotkega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je prišel za človeka in človeštvo,  
za mir med Bogom in človekom, za mir med ljudmi. Amen.

Katja Ajdnik

Praznik velika noč je najstarejši krščanski praznik. 
Kristjani se ob velikonočnih praznikih spominjamo 
že več tisoč let čudežne rešitve Božjega ljudstva iz 
egiptovskega suženjstva. Tisto noč je Bog za vedno 
rešil svoje ljudstvo iz dolgoletne agonije, trpinčenja 
in nespodobnega življenja na povsem neobičajen 
način (2. Mojzesova knjiga 12). Na letošnje veliko-
nočne praznike se znova spominjamo, kako je Bog 
čudežno posredoval in pred dva tisoč leti iz nebes 
poslal Jezusa Kristusa, da bi tudi nas – sodobne 

ljudi – rešil agonije, trpeče in mučne poti. Namreč 
ne fizičnega suženjstva, ampak duhovnega suženj-
stva grešnemu življenju, kar pomeni večno smrt. Naj 
bodo letošnji velikonočni prazniki prežeti z radostjo, 
veseljem, mirom, upanjem in hvaležnostjo, kajti vera 
v Jezusa Kristusa odpira vsaka vrata »sužnosti«. 
Blagoslovljene in resnično doživete velikonočne 
praznike! 
»Ker Jezus živi, lahko živimo tudi mi!«

Binkoštna Cerkev Vadarci

Molimo za MIR 

Velikonočna poslanica
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Stoti številki občinskega glasila OBČAN  
na pot

Ob ustanovitvi Občine Puconci 
v letu 1995 smo se na sejah ob-
činskega sveta pogovarjali tudi o 
tem, kako čim bolj o delovanju 
občine seznaniti naše občane. 
Izoblikoval se je predlog za in-
formativni list OBČAN, ki je začel 
izhajati leta 1996. S strani župana 
gospoda Ludvika Novaka in ob-
činskega sveta mi je bila zaupana 
naloga odgovorne urednice tega 
glasila. V uredniškem odboru so 
bili poleg mene še Helena Sočič, 
učiteljica iz Osnovne šole Pu-
conci, in Marta Horvat, zaposlena 
v občinski upravi. Helena Sočič 
je skrbela za lektoriranje, Marta 
Horvat, pa da je bilo s strani ob-
činske uprave vključeno čim več 
vsebin.
Ob prevzemu naloge smo se čla-
nice uredniškega odbora lotile 
naloge, ki nikakor ni bila lahka. 
Sama izkušenj s tem nisem ime-
la, iskale pa smo vzorce po drugih 
občinah. Delo naše mlade občine 
je bilo v nastajanju, vsi smo se še 

učili, kako delovati v dobro naših 
občanov, predvsem pa za razvoj 
občine. Pri vsebini Občana nas je 
tako vodila želja, da pripravimo 
tako vsebino, ki jo bodo ljudje radi 
brali in predvsem tako vsebino, 
ki bo odražala delo občine, delo 
občinskega sveta in ostalih orga-
nov. 
Za pripravo glasila nismo imeli in 
še niti danes nimamo profesio-
nalcev, ki bi pripravljali vsebino in 
sam tekst. Vsebino smo zastavile 
tako, da bi bilo v Občanu zaje-
to vse, kar se v občini dogaja in 
to od delovanja uprave, delova-
nja predšolske vzgoje, delovanja 
osnovnega šolstva, kmetijstva, 
gospodarstva, komunalne infra-
strukture, varstva pred požari, 
zdravja, kulture, športa, delovanja 
društev iz vseh področij in podob-
no. Za članke v glasilu smo prite-
gnili zaposlene na občinski upravi, 
svetnike ter vse ostale, ki so želeli 
kaj napisati. Prve številke so bile 
skromne, je pa vsebina od šte-
vilke do številke bila zanimivejša. 
Pozneje smo vključevali v vsebino 
še druge zanimivosti, predvsem 
pa smo začeli predstavljati po-
membne dosežke posameznikov. 
Predstavljali smo častne občane 
občine, ostale nagrajence, pred-
stavljali smo učence, ki so šolanje 
končali z odličnim uspehom, zla-
te maturante in druge občane s 
pomembnimi dosežki v njihovem 
šolanju in karieri na sploh. Mimo 
nas niso šli dosežki na področju 
športa, kulture in podobno. Prav 
tako smo predstavljali vse vasi v 
Občini Puconci, verske skupnosti 
in njihovo delovanje.

Glasilo občine Puconci prihaja v 
vsako hišo v občini in občani so 
ga radi prebirali, kar je bilo razvi-
dno iz povratnih informacij, ko so 
komentirali naše vsebine, nas po-
hvalili ali včasih tudi pokritizirali. 
Samo tako je lahko šel razvoj gla-
sila naprej, se dograjevala vsebina 
in s tem je bilo glasilo vedno bolj 
zanimivo. 
Pri svojem delu sem se srečeva-
la tudi s profesionalci s področja 
novinarstva, ki so naš koncept 
občinskih novin pohvalili in to mi 
je bilo v zadovoljstvo ter mi isto-
časno dalo voljo za delo v naprej. 
Hvala vsem, ki ste me pri mojem 
delu podpirali in prispevali svoje 
članke za to, da so bila glasila ve-
dno bolj zanimiva. 
Skozi mandate se je uredniški od-
bor spreminjal, nastale so nove 
vsebine, bolj zanimive za bralce. 
Vključevali smo tudi prozna in 
pesniška dela naših občanov, kri-
žanke itd. 
Moja zadnja številka Občana, ki 
sem ga urejala, je bila številka 55, 
potem pa je prevzel delo odgo-
vornega urednika glasila Jožef 
Rituper, ki ga ureja še danes. Tudi 
sama danes še kaj napišem in to 
predvsem o delu društev upoko-
jencev in o tem, kar se tiče sta-
rejših. Vsem, ki danes pripravljajo 
Občana, še posebej pa odgovor-
nemu uredniku, želim uspešno 
delo predvsem z vidika pravilnega 
in sprotnega informiranja naših 
občanov.

Prva odgovorna urednica Občana:
Vijola Bertalanič
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Občan, glasilo Občine Puconci, 
izhaja nepretrgoma od leta 1996. 
Vse do leta 2011 je uspešno opra-
vljala naloge odgovorne uredni-
ce Vijola Bertalanič. Po zaključku 
njenega mandata je bil imenovan 
za novega odgovornega urednika 
Jožef Rituper. Te naloge opravlja 
še danes.
Prosila sem ga, da nam odgovori 
na nekaj vprašanj o svojem delu 
odgovornega urednika glasila 
Občan.

Po uspešnem vodenju prve od-
govorne urednice do leta 2011 
ste bili istega leta imenovani za 
odgovornega urednika glasila 
Občan Občine Puconci. Ste bili 
polni idej, kako voditi uredniko-
vanje, da bo Občan bran in zani-
miv za širši spekter bralcev?

Za vsako delo, ki sem se ga lotil 
v življenju, sem izoblikoval smer-
nice in poskušal zmeraj stvari po-
staviti tako, da se je vedelo, kdo 

mora kaj narediti, kako in do ka-
terega roka. Če je to postavljeno, 
potem je že veliko dela opravlje-
nega. Potrebno je samo izbrati 
najboljše ideje in jih udejaniti. Ko-
ličina idej pa pri meni nikoli ni bila 
problem.

Ste si s sodelovanjem uredniške-
ga odbora zastavili cilje, kako in 
katere vsebine boste nudili bral-
cem?

Temelj uspešnega dela je kohe-
zija med deležniki – torej dobro 
sodelovanje, izkoristiti pri vsakem 
najboljše, kar lahko da in da ob 
tem čuti pripadnost, odgovornost 
in zadovoljstvo. Z uredniškim od-
borom (mimogrede so v njem 
same dame), smo zelo hitro do-
rekli način dela. Najprej smo ana-
lizirali vsebine za pet let nazaj, se 
dogovorili o izboljšavah in temah, 
ki bi bile zanimive za občane.

Predstaviti občino in njen utrip v 
določenem času ni lahka naloga. 
Vedno vam uspe pridobiti zani-
mive članke, raznolike vsebine. 
Veliko jih napišete sami?

Vsaka številka Občana mora biti 
dokument časa – ohranjeno 
mora biti v besedi in sliki vse, kar 
je z vidika zgodovine pomembno. 
To je skelet. Dodamo pa še vse, 
da nastane lepo telo. Čim več 
zanimivih, praktičnih, tudi mal-
ce izzivalnih vsebin. Če je gradi-
va dovolj, se povlečem nazaj, če 
pa je potrebo, zaviham rokave in 
nabrusim pero. Včasih je tega po-
trebno storiti kar precej.

Ste zelo delavni in odgovorni do 
svojih nalog? Ali vam težave, na 

katere naletite med urednikova-
njem posamezne številke, pre-
stavljajo poseben izziv in željo, 
da vam uspe?

Zame je najbolje opravljeno delo 
le tisto, ki je popolno. To seveda 
velikokrat zahteva veliko intelek-
tualne energije, ki se, ob reševa-
nju težav, sprosti v obliki adrena-
lina. Prijatelji mi pravijo, da takrat 
delam najbolje. Upam, da se to 
opazi tudi v Občanu.

Kako se lotite načrtovanja nove 
številke? Tudi zaključevanje je 
stresno, saj pogosto članki pri-
hajajo v zadnjem trenutku, pa 
vendar jih ne odklonite?

Končni rezultat načrtovanja je 
nova številka Občana. Dober pro-
dukt pa je odvisen od mnogih 
dejavnikov – eden od teh je tudi 
aktualnost. Zaradi tega vključimo 
vsak prispevek; tudi če prispe za-
dnjo sekundo. Osnovno ogrodje 
običajno nastane pol leta pred 
izidom – takrat določimo nosilne 
vsebine in dogodke, ki jih mora-
mo zabeležiti. Nato nadgrajujemo 
z vsebinami, vezanimi na vsa po-
dročja delovanja v občini Pucon-
ci. Zaključimo z začimbami – čim 
več posebnega, zanimivega …

Kaj pri člankih občanov še pose-
bej pogrešate? Kakšne vsebine si 
želite?

Več, če že ne kritičnih, vsaj ana-
litičnih vsebin. Takšni zapisi, se-
veda ne kritikantski, bi doprinesli 
k bolj stvarni podobi vsebin. Pre-
večkrat so zapisi le formulacija in 
naštevanje podatkov. Seveda smo 
hvaležni za vsak zapis. Pravim le, 

Razgovor z odgovornim urednikom  
Jožefom Rituperjem
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Spominjam se prvih izvodov občinskega glasila Ob-
čan pred 26-imi leti, ki so med nas občane prinesli 
novice o delu v naših krajih in življenju ljudi. Ker zelo 
rada pišem, so me članki pritegnili in navdušili, tako 
da sem kakšnega prispevala tudi sama. 
Ponosna sem, da sem del tistih, ki skrbijo, da se po-
datki kronološko ohranjajo, da sem članica kakovo-

stnega in ustvarjalnega uredniškega odbora ter da 
rada pišem o pridnih, ustvarjalnih, poštenih in vese-
lih ljudeh, ki delujejo v naši občini ali iz nje izhajajo.
Občanu čestitam ob stotem izvodu in želim uspe-
šno delo tudi v prihodnje. 

Tanja Horvat, članica uredniškega odbora

Ko se Občan pojavi stotič ….

da bi se lahko mnogi opogumili 
in dali svoj prispevek, saj imamo v 
občini veliko ljudi, ki vedo o stva-
reh pisati s pravšnjo mero kritič-
nega duha.

V zadnjem času ste z racionali-
zacijo in odgovornim ravnanjem 
zmanjšali stroške posamezne 
številke, kar ni bistveno vplivalo 
na videz Občana?

Vsekakor bi ne bilo v nobenem 
primeru sprejemljivo, da bi fi-
nančno obremenitev občine na 
področju tiskanih medijev zmanj-
šali na račun kvalitete. Na to, kot 
urednik, tudi ne bi pristal. Smo pa 

z različnimi potezami res uspe-
li zmanjšati stroške za približ- 
no tretjino. Eden od dejavnikov, 
ki je to omogočil, je še zmeraj 
popolnoma brezplačno sodelo-
vanje piscev prispevkov.

100. številka je izjemen uspeh 
za vas, vašo predhodnico gospo 
Vijolo in vse uredniške odbore v 
času izhajanja Občana. Verjetno 
ste polni idej, kako naprej?

Velikokrat se zgodi, da po treh 
mandatih pojenja energija in se 
počasi ugaša plamen. A to ne po-
meni, da ni idej in želja spremljati 

rojstva vedno novih Občanov – 
na kakršenkoli način.
Hvala vsem, ki smo skupaj sou-
stvarjali zgodbo o Občanu. Oseb-
no intimno pa si želim, da bi, če 
ne drugače, s palico, prišel (ali bi 
me pripeljali) na torto ob prazno-
vanju izida 200. številke.

Gospod J. Rituper, odgovorni 
urednik glasila Občan, ob 100. 
številki vam čestitamo in se vam 
zahvaljujemo za vašo predanost 
in odgovorno urednikovanje Ob-
čana.

Pogovarjala sem se Silva Gutman

Uredniški odbor glasila Občan (2018 – 2022)
Stojijo od leve: Jožef Rituper, odgovorni urednik, Katarina Štefanec, Tanja Horvat, Monika Krančič, Silva Gutman, članice uredniškega 
odbora; Damir Bačič, tehnična pomoč.
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Zmagujmo skupaj

Kaj mora storiti država Slovenija, 
da bi dosegla tak razvoj in uspeh, 
kot ga ima Singapur in nam bli-
žnja Švica.
Razvoj v resnici predstavljajo lju-
dje.
Naravni viri in denar so le člove-
kovo orodje. Vsak posameznik 
mora zase ugotoviti, kje je res 
dober in potem ravnati tako, da 
deluje tam, kjer njegove pred-
nosti prinesejo dobre rezultate. 
Po čem se torej uspešno oko-
lje razlikuje od večine drugih. Po 
tem koliko znanja imajo ljudje in, 
ali delajo tiste stvari, kjer bodo 
njihove kompetenčne predno-
sti prinesle uspehe, in kjer bodo 
njihove šibkosti zanemarljive. Če 
želimo ujeti zamujeno, nimamo 
veliko časa. Razvojno iniciativo v 
družbi zagotavljata civilna družba 
in sistem izobraževanja. Priložno-
sti obstajajo v podjetjih in mikro 
okolju, manj pa na nivoju države 
kot take. Politika v državi lahko le 
k razvoju pomaga ali pa ga ovira. 

Zmagujeta samoiniciativnost v 
neodvisnih podjetjih in njihovo 
notranji razvojni zagon ter pod-
pora civilne družbe. Ta sprejema 
tako kulturo podjetij, ki promovi-
rajo sprejemljivo zeleno industri-
jo z nizkim ogljičnim odtisom in 
trajnostno sprejemljivo za okolje. 
Vedno bolj se čuti, da zmagujeta 
mikroindustrializacija in energet-
ska samozadostnost, za kar ima 
naše okolje gotovo priložnosti.
Pomembno je, da bomo znali te 
priložnosti izkoristiti v prid sebi in 
našemu okolju. 
Ljudje si želimo, da bi naše življe-
nje bilo čim bolj kakovostno, da 
bi živeli v miru, svobodi, v med-
sebojnem spoštovanju ne glede 
na razlike med nami, predvsem 
pa da bi bili zdravi. Vse te lepe 
želje niso odvisne samo od po-
sameznika, ampak v veliki meri 
od okolja, v katerem živimo: od 
članov družine, sosedov, vasi, 
krajevne skupnosti in občine. Po-
trebno je preseči razklanost, ki se 
izrazito kaže na nivoju naše drža-
ve, bistveno manj pa je prisotna 
med ljudmi. Odločilno je, da se 
izboljša razpoloženje na način, da 
se povpraša ljudi, se z njimi pogo-
varja, se jih seznanja in usmerja k 
ciljem, ki naj bi bili skupni za ve-
čino. Izkoristimo priložnosti in lo-
kalne potenciale, kot je naša ge-
ografska lega, dobra obdelovalna 
zemlja, termalna voda, kulturna 
dediščina, zdravo okolje in prija-
zni ljudje z znanjem in povezava-
mi. Nekatere smo znali izkoristiti, 
druge manj.
Sedaj smo pred volitvami, zato bo 
potreben premislek, kdo so tisti 
predstavniki, ki nam bodo dejan-

sko ustvarili pogoje za boljše ži-
vljenje. Naloge so številne, le po-
gumno se jih moremo lotiti. 

– Varstvo narave kot pomem-
ben dejavnik večje kakovosti 
življenja nam zagotavlja tudi 
Krajinski park Goričko, ki mora 
pozitivno vplivati na razvoj ma-
lega podjetništva, dohodkov-
no učinkovitega sonaravnega 
kmetovanja, turistične ponud-
be in storitev, ki bodo poveza-
ne s trženjem produktov v zve-
zi z naravo in podeželjem, tudi 
z oživljanjem starih sadovnja-
kov in z izgradnjo rastlinjakov 
za pridelavo zelenjave.

– Vodooskrba in kanalizacijski 
sistemi nam bodo omogočili 
skrb za čisto vodo, ki postaja v 
sušnih letih vse bolj odločujoči 
faktor za zdravo okolje. 

– Ponuditi mladim izobraženim 
družinam možnost izgradnje 
stanovanjskih hiš z vnosom 
modernih in energetsko učin-
kovitih načinov gradnje in s tem 
vračanje mladih izobražencev.

– Nadaljnjo gradnjo infrastruktu-
re, še posebej kolesarskih poti s 
skrbjo za varnost, z označbami 
in zemljevidom prijaznih točk 
kot vabilo za turiste.

– Oživeti domačo obrt in zago-
toviti njeno ohranitev z vzgojo 
mladih, ki bi prevzeli pomemb-
no dejavnost za identiteto naše 
občine.

– Skrb za višjo kvaliteto zdravja 
z namestitvijo defibrilatorjev v 
vsako vas in izgraditi optično 
omrežje in internetno poveza-
nost v vsak dom.
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Življenje je čas in priložnost

– Izkoristiti sončno energijo in 
druge naravne potenciale za 
zagotavljanje energetske sa-
mozadostnosti tako podjetij 
in gospodinjstev kot kmečkih 
gospodarstev usposobljenih 
za predelavo lastnih pridelkov, 
tako da jih stimuliramo z dode-
litvijo občinskih subvencij.

– Podpora kulturno turističnim, 
športnim in gasilskim društvom 
za množičnejše vključevanje 
ljudi in na zdravi tekmovalnosti 
povečati njihovo ustvarjalnost.

– Pomoč pri izgradnji sprostitve-
nih in rekreacijskih centrov.

– Organizirati čim več turnirjev, 
taborov, srečanj in dogodkov s 
specifično vsebino, ki določajo 
identiteto občine in zagotovijo 
čezmejno udeležbo.

– Dodelitev delov občinskih pro-
računskih sredstev, da občani 
sami odločijo namen porabe.

To je le nekaj aktivnosti, ki so pred 
nami, v naših glavah pa jih je go-
tovo več.
Prej ali slej nas bo čas naučil, da 
bomo sprejeli novo paradigmo 
združevanje nasprotij, še prej pa 
moramo znati prepoznati med-

sebojne razlike in se jih naučiti 
spoštovati.
Očitno je, da bi si človek kako-
vost življenja izboljšal, če bi imel 
kar največ svobode in kar najve-
čje priložnosti za svoj razvoj. Toda 
vsak posameznik mora nenehno 
skrbeti za soljudi in če to ovira 
njegovo svobodo in razvoj sta ob 
tem pomembna strpnost in spo-
štovanje drugačnosti in ustvarjaje 
razpoloženja za čim bolj učinko-
vito sodelovanje.
Razvoj lahko dosežemo, le če 
bomo znali složno in pogumno 
poiskati poti.

Rudi Cipot

»Vse ima svojo uro, vsako veselje 
ima svoj čas pod nebom.« 

(Prd. 3)

Vse je zajeto v čas od rojstva na-
prej do konca, tudi mi: jaz in ti. 
Čas pa pozna tudi mejnike kot so 
obletnice, ko se moramo zausta-
viti, pogledati in ovrednotiti svoje 
delo, kako smo razvijali v dobro 
skupnosti svoj talent, kaj smo do-
segli, da bi z upanjem in pono-
som vstopali naprej vsem izzivom 
časa. 
V vrtincu časa ob vseh nakopiče-
nih težavah, celo problemih, sko-
zi borbo vsakdana in v prizadeva-
nju po lepšem mineva naš čas in 
mi z njim. Leta se sesedajo, a mi 
puščamo za seboj svoje stopinje 
tako materialne kot duhovne. Na 
ta oder življenja sem bil posta-
vljen tudi jaz v moji duhovniški 
službi. Velika radost mi je bila po-
delitev priznanja (častni občan, za 

kar sem še zdaj hvaležen županu 
in občinski upravi za odlično so-
delovanje), ker se do tedaj kaj ta-
kega ni zgodilo … Vidik, da človek 
v iskanju z ozkosti materialnega 
življenja hoče prodreti v širino in 
globino duhovnega sveta, da bi 
vsaj malo zazrl in občutil to nevi-
dno božanstvo, za katerim hrepe-
ni. Brez tega človek ne more, to 
mu odpira »nov svet«. To iskanje 
ne sme zastati.
Simbol je vidni svet, ki nam raz-
odeva nevidni svet. Vidni je samo 
polovica stvarnosti, druga polovi-
ca stvarnosti je skrita. Če je vidni 
svet materija, je nevidni duh. Vse, 
kar počne, izhaja iz duha. »Mi-
sel je tista, ki vodi in usmerja vse 
stvari, človeka. Porazno je, če si 
ustvarjamo in vidimo le navidezni 
svet znotraj navideznega sveta 
in se s tem zadovoljimo …« Od-
govornost nas vodi k poštenosti, 
da smo producenti življenjskih 

vrednot, ne le njihovi uživalci. S 
takšnim ravnanjem si pridobimo 
priznanje. Priča smo, ko člove-
štvo izgubi kontakt s pravičnostjo 
in odgovornostjo malikuje, zapira 
vrata napredku in duhu ustvarjal-
nosti. Tako sem videl sebe oseb-
no v svojem času delovanja, tako 
sem videl in vidim razvoj Občine 
tudi danes. Največ mi pomeni 
njeno prizadevanje reševanja so-
cialnih težav (vsakoletna priredi-
tev najbolj ogroženemu za svetli 
trenutek). Socialno vprašanje je 
moralno vprašanje. Nekateri člo-
vek ne najde v sebi dovolj moči za 
osebno rast, niti eksistenco, take-
ga moramo sprejeti takšnega kot 
je. (»Nismo samo matematične 
vsote, imamo čustva …«) Pomoč 
takemu je poslanstvo, dobrota, 
usmiljenost. V življenju človeka 
vseh izkušenj je vedno nekaj tako 
globokega človeškega, nezasle-
dljivega, kar presega vse mate-
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rialno in ponese človeka k tako 
plemenitemu dejanju. Harmoni-
ja župana s svetniki je prvi pogoj 
uspešnosti in v tem vztrajajte.
Voda (beri: vodovod) je vir življe-
nja, žeja po njej bo v naslednjih 
desetletjih najmočnejše orožje 
eksistence in to se rešuje, prav 
tako vsakdanji kruh …

Kultura in njena področja so tudi 

eno izmed dejstev, ki bogatijo 

življenje, na to ne smemo poza-

biti. »Ljudje bežijo pred zatohlo 

realnostjo, obračajo se v lastno 

notranjost, v duhovna iskanja in 

ustvarjanja, ki obnovijo duha pred 

pesimizmom.«

Hvaležen sem vsem, ki ste mi po-
darili priznanje, in vsem, ki se še 
spominjate mojih dni in dejanj 
za prepoznavnost in perspektivo 
občine. Bodite močni in odločni 
v strategiji razvoja in veliko blago-
slova naj bo pri tem! 

mag. Balažic Evgen

Pisalo se je leto 2012

10 let je od takrat. Morda dolgih, 
pa vendar aktivno bogatih. Pre-
pletali so se lepi in nelepi trenutki. 
Preživela sem jih, pa kljub prido-
bljenemu naziva ČASTNEGA OB-
ČANA OBČINE PUCONCI, nisem 
odnehala. Včasih pomislim, da mi 
je bil naziv podeljen prezgodaj. In 
ko sem ga dobila, sem pomisli-
la, kaj pa zdaj. Je to konec moje 
ljubiteljske ustvarjalnosti v kultu-
ri, turizmu, razvijanju podeželja. 
Danes jih štejem že čez 70, sem 
udeleženka srečanj starejših ob-
čanov in niti slučajno si nisem 
dovolila, da bi prenehala ljubitelj-
sko delovati na področjih, ki me 
osrečujejo in mi vlivajo še nekaj 
upanja, da bodo razmere boljše, 
primerne za razcvet vsega, kar si 
želimo kulturniki.
In kakšen občutek me je preveval 
takrat, ko sem prejela priznanje? 
Najprej sem bila presenečena nad 
odločitvijo, kajti mislila sem, da ta 
naziv prejmejo le tisti, ki glede na 
starost zaključujejo s kakšno de-
javnostjo. Pa vendarle sem bila 
vesela, kot sleherni, ki ga počasti-
jo z javno zahvalo za ustvarjalnost 
preteklih let. Ob vsem pa sem si 
zamislila, ali morda kdo pričakuje, 
da odneham, da je moj čas mi-
nil. Prevzela sem priznanje, imela 

pripravljen nagovor, ki je mora z 
nekaj kritičnimi besedami pred-
stavil ustvarjalna leta preteklega 
obdobja, ko se je vrstilo kar nekaj 
nizkih udarcev politike. Toda ta 
nagovor je ostal v moji torbici. Pa 
ja ni vredno, da ob takšnem vese-
lem dogodku obujam neprijetne 
spomine, ki jih že po naravi zelo 
rada pozabljam, sem pomislila v 
zadnjem trenutku. Prisotne sem 
nagovorila spontano, preprosto 
in kratko, se zahvalila za izkazano 
zaupanje in se veselila dobljene 
zahvale.
Bile so čestitke, morda kakšna 
muzanja, bile so izrečene bese-
de: »Končno Marta, so uvideli 
tvoj prispevek in s tabo se veselim 
tega«, je dejal Ivan in vedela sem, 
da je bilo povedano iskreno. In to 
mi je pomenilo veliko, ker so bile 
besede izrečena od človeka, ki je 
vreden, da ga cenimo in spoštu-
jemo.
Naj bi napisala na željo uredni-
škega odbora Občana, kakšen je 
razvoj občine od takrat. Ne tega 
ne bom. Veliko je v vseh teh šte-
vilkah Občana od takrat napisano 
o razvoju.
Moje področje delovanja, seveda 
ljubiteljsko in neplačano, je kul-
tura, morda tudi kakšen razmislek 

o ustvarjanju pogojev za razvoj 
turizma in o tem sem pisala kar v 
nekaj številkah Občana. Sem pa 
res užaloščena ob dejstvu, da je 
vedno manj tistih, ki jim kultura 
nekaj pomeni, pa čeprav je osno-
va za obstoj naroda, narodnosti, 
je nekaj kar poustvarja bogato 
dediščino preteklosti in bogati 
kulturno ustvarjalnost s sodobno-
stjo. Zakaj je ravno Prekmurje, še 
posebej Goričko tako zelo indife-
rentno do lastne dediščine, zakaj 
mladi, tudi druga in tretja genera-
cija Slovencev, tudi Prekmurcev 
v tujini ohranjajo slovensko be-
sedo, pesem, ljudski ples. Doma 
pa se marsikomu skremži obraz, 
ko ga želimo povabiti v folklorno 
skupino, ali v skupino ljudskih in 
zborovskih pevk. 
In to me po desetih letih žalosti, 
me skrbi. Občudujem tiste redke 
kulturnike, ki vztrajajo, si napreza-
jo z vabljenjem v skupino, pred-
stavljajo dejavnost z lepše plati 
delovanja in upajo na lepši jutri, 
na 12 parov folklornikov na mor-
da 15 pevk vokalne skupine in vsaj 
10 pevk ljudskih pesmi.
Bo uspelo vsem tem vnetim pri-
padnikom kulture, bo uspelo 
meni kljub preživetim sedmim 
desetletjem? Mora in pri tem pri-
čakujemo tudi vašo pomoč, dragi 
občani Občine Puconci! 

Marta Horvat
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Po ustanavljanju turističnih dru-
štev, ki so na območju Občine 
Puconci razvile vsebinsko bogato 
dejavnost, obdelovanje turistič-
nih kmetij, gostinstva in domače 
obrti, smo občino predstavljali na 
vseh mednarodnih turističnih sej-
mih v Ljubljani, vseh večjih turi-
stičnih krajih Slovenije ter v Avstriji 
in Madžarski. Ob podelitvi tega 
visokega priznanja sem počaščen 
in se vsem predlagateljem in ob-
čini za pozornost tudi tokrat lepo 
zahvaljujem. Še posebej tudi zato, 
ker sem na območje sedanje ob-
čine Puconci tesno navezan vse 
svoje življenje, saj sem rojen v vasi 
Bodonci. To je kraj in to so ljudje, 
s katerimi sem še vedno tesno 
povezan, čeprav živim z družino 
v Murski Soboti. V Bodoncih sem 
na Osnovni šoli Bodonci začel 
svojo prvo službo poklic učitelja, 

po nadaljevanju študija na Peda-
goški akademiji v Ljubljani pa tudi 
poklic predmetnega učitelja.
S celotnim območjem sedanje 
Občine Puconci pa sem bil še po-
sebej tesno povezan v letih 1970, 
ko sem bil ravnatelj Osnovne šole 
Puconci, kjer smo si s kolektivom 
šole, starši učencev in drugimi 
ustanovami v šolskem okolišu 
močno prizadevali za izboljšanje 
pogojev vzgojno-izobraževalne-
ga dela šole na centralni šoli, po-
družnični šoli v Brezovcih in vrtcu 
v Puconcih.
V tem obdobju smo zastavili tudi 
prve temelje za novo zgradbo 
centralne osnovne šole v Pucon-
cih, ki je bila pozneje tudi izgra-
jena in je pomenila pomembno 
pridobitev ter olajšanje vzgojno-
-izobraževalnega dela šole in 
boljše učne in vzgojne pogoje 

novim generacijam učencev –
tudi sedanjim.
Ko se ob tem zapisu oziram na ti-
sto obdobje, sem močno prepri-
čan, da so prvi nosilci ideje o usta-
novitvi Občine Puconci in pozneje 
njeni uspešni ustanovitelji naredili 
veliko – vizionarsko dejanje, saj 
Občina Puconci glede na zahtev-
nost njenega velikega območja, 
ob vsej raznolikosti interesov ob-
stoječih potencialov območja, v 
okviru možnosti uspešno uresni-
čuje svoje poslanstvo. To se po-
zna na razvoju posameznih kra-
jev, občine v celoti in zlasti tudi 
na izboljševanju pogojev življenja 
svojih občank in občanov.
Občini Puconci želim tudi v pri-
hodnje veliko razvojnih uspehov.

Štefan Dravec 

Naziv Častni občan Občine Puconci 
mi je bil podeljen na slavnostni seji Občinskega sveta dne 17. oktobra 
2009 – za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti Občine 
Puconci na državni in meddržavni ravni.

Kaj mi pomeni podelitev  
naslova Častni občan?

Leta 2010 sem dobil od Občine Puconci 
ta naslov. Naslov sem z veseljem sprejel, 
pa ne zaradi mene, ampak zaradi katoli-
ške župnije Pečarovci. Naslov je namreč 
potrdil naše delovanje in prizadevanje 
v Občini Puconci. Kot katoliška župnija 
Pečarovci smo si prizadevali za sodelo-
vanje z vsemi skupinami na vseh podro-
čjih, npr. tudi kulturnih.
Občinsko glasilo Občan sem rad prebiral 
in se mi je zdelo ljudem blizu. Tudi sam 

in naša mladina smo večkrat radi 
zanj napisali kakšen članek.
Žal ga zadnja tri leta, ko nisem več 
v Pečarovcih in bivam v Odrancih, 
več ne dobivam, pa bi ga še na-
prej rad želel.
Z Občino Puconci še sedaj dobro 
sodelujem kot predsednik Škofij-
ske karitas Murska Sobota. Obči-
na Puconci je rada več let delno 
financirala naš program javnih 
del za osebo iz občine Puconci. 
Tudi z evangeličansko dobrodel-
no ustanovo Podpornico dobro 
sodelujemo.

Jože Hozjan
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Vijola Bertalanič, častna občanka  
Občine Puconci v letu 2014

Štefan Fujs

V letu 2014 sem bila s strani Obči-
ne Puconci imenovana za častno 
občanko. Naziva sem bila zelo 
vesela in mi je veliko pomenilo, 
ker sem v občini delala vse od za-
četka njenega nastanka. Bila sem 
zraven pri sami ustanovitvi ter 
sem bila tudi članica občinske-
ga sveta vse od začetka in nato 
še nekaj mandatov. Od nastanka 
občine sem bila urednica občin-
skega glasila Občan, v katerega 
sem skupaj z ostalimi člani odbo-
ra postavljala temelje informiranja 
v naši občini. 
Skozi več mandatov občinskega 
sveta sem spremljala razvoj ob-
čine. Najbolj pa me je zanima-
lo delo na področju družbenih 
dejavnosti, kar je bilo tudi moje 
poklicno delo, ko sem še bila za-
poslena: sociala, razvoj družbe-
nih dejavnosti in na koncu delo s 
starejšimi. Po svojih sposobnostih 
sem vodila odbore na občini in v 
enem mandatu celo bila podžu-
panja. Skozi celotno svoje delo 
sem se trudila, da najde naša ob-
čine mesto na zemljevidu, kot si 
ga zasluži. 

Včasih se kdo sprašuje, zakaj je bilo 
potrebno toliko občin. Sama sem 
bila »delegat« tudi v veliki občini 
Murska Sobota in sedaj vidim raz-
liko, kaj pomenijo manjše občine. 
Pri svojem delu lažje upoštevamo 
želje in predvsem potrebe naših 
ljudi in mislim, da so se župan g. 
Ludvik Novak in vsi svetniki sko-
zi vsa obdobja delovanja občine 
trudili po svojih sposobnostih. 
Včasih kdo očita, da se govori le 
o cestah, vodovodu, kanalizaciji 
itd, vendar moram povedati, da 
govorimo o tistem, kar naši obča-
ni rabijo, to je dobro predšolsko 
varstvo, dobro osnovnošolsko 
izobraževanje. Pomembno je, da 
imajo občani primeren dostop do 
svojih hiš, da imajo pitno vodo, da 
je urejena kanalizacija, da se raz-
vijajo za ljudi različne aktivnosti 
preko društev in ne nazadnje, da 
je poskrbljeno tudi za starejšo po-
pulacijo, skratka, da občani radi 
živijo v Občini Puconci. Občina 
se je trudila tudi za razvoj indu-
strije, velik izziv za delo občine je 
tudi regijsko odlagališče smeti, za 
katerega lahko rečemo, da je eno 

izmed najbolj urejenih v Sloveniji. 
Vmes nekaj mandatov nisem bila 
članica občinskega sveta, sedaj 
pa sem svetnica in kot taka vklju-
čena v delo občine in se trudim 
s svojim znanjem pomagati po 
svojih sposobnostih in to dokler 
bom lahko.
Poudariti moram, da je zelo po-
membno to, kar poudarja g. žu-
pan skozi vsa leta delovanja ob-
čine, to je skladen razvoj občine 
od ravenskega do goričkega, ure-
jene ceste do slehernega občana, 
voda do vsake hiše, urejena ostala 
infrastruktura in mislim, da je tu 
občini uspelo. Veseli me, da se v 
zadnjih letih vlaga tudi več v tu-
rizem, ker imamo lepo pokrajino 
in veliko možnosti za preživljanje 
dopusta ali prostega časa v naših 
krajih. Mislim, da je prav to izziv 
novemu vodstvu občine in funk-
cionarjem, da bodo znali najti in 
ponuditi tisto, kar bo obiskovalce 
iz Slovenije in od drugod pripelja-
lo v naše kraje.

Vijola Bertalanič

Rodil sem se v Puconcih, kjer sem 
tudi preživel otroštvo in obiskoval 
osnovno šolo. Po srednji šoli sem 
odšel študirat na Biotehniško fa-
kulteto v Ljubljano. Tako da v Pu-
concih ne živim več praktično 20 
let.

Po končani diplomi sem se odlo-

čil za doktorski študij na Bioteh-

niški fakulteti, kjer sem si pridobil 

naziv doktor znanosti s področja 

biotehnologije. Po končanem 

doktorskem študiju sem se naj-

prej zaposlil kot asistent na Bio-

tehniški fakulteti, nato sem kmalu 

odšel na samostojno podjetniško 

pot in soustanovil podjetje Acies 
Bio.
Trenutno sem direktor biotehno-
loškega podjetja Acies Bio, ki se 
ukvarja z razvojem tehnologij za 
proizvodnjo različnih bioproduk-
tov. Podjetje Acies Bio se nahaja v 
Ljubljani in trenutno zaposlujemo 
nekaj manj kot 100 raziskovalcev. 
Acies Bio je od ustanovitve leta 
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Katja Eman

Katja Eman, izredna profesorica 
za kriminologijo na Fakulteti za 
varnostne vede Univerze v Ma-
riboru. Moji raziskovalni interesi 
vključujejo kriminologijo, vikti-
mologijo, ekološko kriminaliteto, 
preprečevanje in kartiranje krimi-
nalitete. Sem (so)avtorica in (so)
urednica številnih člankov in pu-
blikacij, pri čemer najbolj izstopa-
jo dela s področja varstva okolja, 

2006 predan razvoju novih ze-
lenih tehnologij, ki bodo v bližnji 
prihodnosti osnova za prehod 
v brezogljično družbo. Tako na 
primer razvijamo nove mikrobi-
ološke procese za proizvodnjo 
biomaterialov, ki se trenutno pro-
izvajajo iz fosilnih virov, in biope-
sticide ter biognojila, ki bodo v 
bližnji prihodnosti zamenjali ke-
mične pesticide in umetna gnoji-
la. Človekov vpliv na okolje je ne-

dvomno velik in menimo, da ga 
lahko z razvojem novih tehnolo-
gij pomembno zmanjšamo, hkrati 
pa ohranimo trenutno kakovost 
življenja. 
V Puconce se zelo rad vračam, saj 
skušam redno obiskovati očeta in 
prijatelje iz otroštva. Tukaj se še 
vedno počutim zelo domače in 
dobro sprejeto.
Mogoče nisem najbolj objektiven 
za celotno občino, ker boljše po-
znam samo domači kraj. Zagoto 
je viden napredek predvsem v 
osnovni infrastrukturi (npr. ceste, 
vodovod, kanalizacija), potem 
telovadnica pri osnovni šoli in 
industrijska cona na lokaciji bi-
vše opekarne. Tako da je bil v teh 
letih narejen določen napredek, 
ampak kar pogrešam, je nadaljnja 
razvojna strategija občine. Tukaj 
je predvsem napaka, da vodilni 
na občini skušajo biti všečni vsem 
volivcem in se lotevajo veliko 
majhnih projektov, ki pa nimajo 
večjega vpliva na izboljšanje ži-
vljenja za veliko večino v občini. 
Predvsem vedno slišim, da veliko 
mladih odhaja na delo v Avstrijo, 

saj tukaj občina ne stori dovolj, 
da bi ustvarila okolje za vlaganja v 
nova podjetja. Tukaj bi lahko bilo 
bistveno več narejenega, kot je na 
primer zagotovitev novih lokacij 
za obrtne cone v celotni občini, 
kar bi omogočilo zagon novih 
podjetij. Večina podjetnikov se 
mora znajti sama in velikokrat ni 
posluha na občini, da bi podprla 
njihove ideje. Denar ni vedno iz-
govor, saj je ta na voljo tako pri 
zasebnih investitorjih kot tudi na 
različnih slovenskih razpisih, kjer 
je za Prekmurje na voljo več sred-
stev kot manj razvito regijo. Prav 
tako so tudi na voljo evropska 
sredstva, ki pogosto niso počr-
pana, ampak za to so pa potrebni 
dobri projekti. Kot sem že ome-
nil, je največja pomanjkljivost, da 
ne vidim jasne razvojne strategi-
je občine, kako bi rada razvijala 
domače okolje in z dobrimi pro-
jekti pritegnila nove investitorje 
ali evropska sredstva, da bi lahko 
ustvarila okolje za nova podjetja 
in s tem veliko kakovostnih de-
lovnih mest za občane. 

ki je bil tudi tema moje doktorske 
disertacije. V zadnjem desetletju 
sem sodelovala pri različnih naci-
onalnih in evropskih raziskovalnih 
projektih. Pri svojem raziskoval-
nem delu zelo rada sodelujem s 
strokovnjaki iz prakse, še posebej 
s Policijsko upravo Murska Sobo-
ta, ki že več kot desetletje izkazu-
je izjemno spoštovanje do razi-
skovalnega dela ter pripravljenost 
pomagati z nudenjem podatkov 
ali sodelovanjem v študijah in 
skupnih objavah. Raziskovati v 
domači pokrajini in v sodelovanju 
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z lokalnimi strokovnjaki se mi zdi 
tako priložnost kot tudi privilegij. 
V tem trenutku poleg pedago-
škega dela največ pozornosti 
usmerjam v raziskovalno delo 
pri dveh projektih: 1) program-
ski skupini naše fakultete Varnost 
in varnost v lokalnih skupnostih: 
Primerjava podeželskega in ur-
banega okolja (2019–2024), ki 
mi je še posebej blizu, ker tudi 
sama izhajam iz podeželja; 2) 
vodenju slovenskega tima raz-
iskovalcev v evropskem projekt 
SHINE o spolnem nadlegovanju 

v mestnih območjih nočnega ži-
vljenja (2020–2022). 
Kot nekdanja občanka imam na 
Občino Puconci prelepe spo-
mine. Podpora izobraževalnim, 
kulturnim, športnim ter drugim 
dejavnostim v občini je bila od 
nekdaj odlična. Sama sem kot 
odbojkarica Keme Puconci in 
učenka/dijakinja/študentka to 
tudi večkrat izkusila. Prav tako 
bom županu Ludviku Novaku vse 
življenje hvaležna, da je podprl iz-
dajo mojega mladinskega roma-
na Rdeča vrtnica. Vse dogodke 
preteklosti bi lahko strnila v misel: 

»Neverjetno čuječa in razume-
vajoča ter radodarna občina (oz. 
njeni predstavniki) in topli spo-
mini, ki ne bodo nikoli potonili v 
pozabo.« 
Občina Puconci je bila vedno na-
predna in se je trudila iti v korak 
s časom. Morda zgolj predlog, 
da se da več priložnosti mladim, 
ki so bolj povezani s trajnostnim 
razvojem in napredkom ter čisti-
mi energetskimi viri. Veliko prilo-
žnost za občino vidim v večjem 
izkoriščanju finančnih in drugih 
dobrobiti državnih, evropskih in 
mednarodnih projektov. 

Nekoč »iti« se je spremenil  
v »vrniti se« in »ostati«

Po končani osnovni šoli v Pucon-
cih, leta 1995, je bila pri meni iz-
razita težnja »iti«, zato je bila od-
ločitev za srednjo šolo v Mariboru 
neomajna in prav tako tudi za na-
daljevanje študija v Mariboru. Po 
diplomah iz slovanskih jezikov 
in književnosti ter sociologije in 
nazivom profesorice za obe po-
dročji leta 2007 je prevladala želja 
po vrnitvi v Prekmurje, v domačo 

občino Puconci in začelo se je is-
kanje priložnosti za zaposlitev. Po 
pripravništvu in opravljenem stro-
kovnem izpitu na Ekonomski šoli 
v Murski Soboti in ob doktorskem 
študiju sociologije se mi je 2008 
ponudila priložnost za zaposlitev 
na ZRC SAZU kot mladi razisko-
valki – asistentki. Delo na Razisko-
valni postaji ZRC SAZU Prekmurje 
na Petanjcih je zame pomenilo 
začetek znanstveno-raziskovalne 
poti, intenzivno raziskovanje in 
2012 pridobitev naziva doktorica 
znanosti s področja sociologije. 
Leta 2014 pa sem sprejela dru-
gačno odločitev, spakirala kovček 
in se zaposlila na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje v Lju-
bljani, kjer sem zaposlena še zdaj, 
le da se je nekoč »iti« spremenil v 
»vrniti« in »ostati«. Po izteku po-
rodniškega dopusta oktobra 2017 

sem se namreč vrnila v Prekmurje 
in se ustalila v občini Puconci, v 
rojstni vasi na Gorici. 
Na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje sem zaposlena kot ra-
zvojno raziskovalna sodelavka v 
Centru za upravljanje programov 
preventive in krepitve zdravja, 
kjer sem odgovorna za področje 
ranljivosti in neenakosti v zdravju 
v lokalnih okoljih ter za področje 
skupnostnega pristopa in razvoja 
skupnosti. Skupaj s sodelavci si 
prizadevamo za krepitev zdrav-
ja in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju ranljivih skupin. Moji 
osrednji raziskovalni cilji, sociolo-
gija družine, sociologija vsakda-
njega življenja, sociologija zdravja 
in bolezni, se prepletajo s podro-
čjem javnega zdravja, predvsem 
z zmanjševanjem neenakosti v 
zdravju, s socialnimi determinan-
tami zdravja, kulturnimi kompe-
tencami v zdravstvu, medkulturno 
mediacijo in razvojem skupnosti 
za kakovostnejše življenje. Stalno 
sodelujem v različnih nacionalnih 
in mednarodnih projektih s ciljem 
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Boštjan Rituper

Maja Šebjanič Oražem

Rojen sem bil decembra leta 1982 
v Mariboru, starša, Prekmurca, sta 
bila takrat študenta na Univerzi 
v Mariboru. Osnovno šolo sem 
zaključil v Sv. Juriju, gimnazijo v 
Murski Soboti. Šolanje sem nada-
ljeval na Medicinski fakulteti Uni-
verze v Ljubljani. Od zaključene 
srednje šole živim v Ljubljani oz. 
v okolici Ljubljane. Delam na Uni-
verzitetni kliniki Golnik. Sem po-
ročen oče dveh fantov in dekleta, 
vsi trenutno obiskujejo osnovno 
šolo.
Doktoriral sem na Biotehniški 
Fakulteti Univerze v Ljubljani na 
področju Znanosti o celici. Raz-
iskovalno delo, ki je vodilo do 
doktorata, opravljal sem ga na 
Inštitutu za patološko fiziologijo 
Medicinske Fakultete v Ljubljani. 
S kolegi raziskovalci sem razisko-

zmanjševanja neenakosti v zdrav-
ju, v sklopu katerih med drugim 
izvajamo terenske raziskave, ki 
vključujejo tudi lokalna okolja ob-
čine Puconci. 
Iti po znanje in znanstva, po izku-
šnje, se naučiti biti kos strokov-
nim in življenjskim izzivom ter se 
vrniti in udejanjati svoje življenjske 
in profesionalne načrte doma, v 

Prekmurju, to je bilo tisto, kar me 
je vseskozi spremljalo in vodilo. 
In znanstva nikoli niso bila zgolj 
znanstva, kamenčke v mozaiku 
poti do ciljev so sestavljali in jih še 
vedno tudi moji izjemni sodelavci 
in strokovnjaki na različnih po-
dročjih. Ves svet je lahko naš in se 
v njem odlično počutimo, a dom 
je samo tam, kjer je naše srce, in 

če imamo to srečo, da lahko pro-
fesionalno in zasebno življenje 
udejanjamo doma, je ta svet pre-
prosto popoln. Prepričana sem, 
da ima občina Puconci še veliko 
možnosti za doseganje razvojnih 
ciljev in zagotavljanja pogojev za 
zdravo in kakovostnejše življenje 
vseh občanov. 

Ivanka Huber

val mehanizme zlivanja celičnih 
membran. Moje konkretno raz-
iskovalno delo se je nanašalo na 
vlogo holesterola v omenjenem 
biološkem procesu.
Po več kot desetih letih pedago-
škega in raziskovalnega dela sem 
se odločil za spremembo poklic-
ne poti. Leta 2019 sem pričel s 
specializacijo pulmologije na Uni-
verzitetni Kliniki Golnik, kjer sedaj 
delam kot zdravnik specializant. 
Kar se tiče raziskovanja – pred 
kratkim smo zaključili z raziskavo 
imunskega odgovora pri bolnikih 
s težkim potekom COVID-19, si-
cer se v zadnjem obdobju inten-
zivneje ukvarjam s posledicami 
prebolele okužbe s SARS-CoV-2 
(t. i. postcovidnim sindromom).
V Občini Puconci živita moja star-
ša in brat s svojo družino. Posle-
dično pridemo z družino nekaj-
krat letno, ko to dovoljuje čas, na 
nekajdnevni obisk. Pred selitvijo v 

ljubljansko regijo sem tudi sam v 
občini živel dve leti.
Na žalost s trenutno gospodar-
sko in politično situacijo v Občini 
Puconci nisem seznanjen, zato 
vprašanje težko komentiram. 
Veliko rezervo vidim predvsem v 
turizmu. Sem navdušen kolesar; 
pogrešam ustrezno infrastruktu-
ro.

Maja Šebjanič Oražem, rojena 2. 
novembra v Murski Soboti, živi v 
rojstnih Brezovcih. Leta 2012 di-
plomirala iz slovenščine in pe-
dagogike na Filozofski fakulteti 

Univerze Ljubljani. Tam je julija 
2016 pod mentorstvom red. prof. 
dr. Bože Krakar Vogel doktori-
rala iz didaktike slovenščine. Za 
doktorsko disertacijo Vloga ob-

dobja pripravništva pri pridobi-

vanju kompetenc za poučevanje 

slovenščine je prejela posebno 

priznanje Slavističnega društva 

Slovenije za najboljšo doktorsko 

študentko. Od leta 2013 je za-

poslena kot učiteljica za dodatno 
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strokovno pomoč v Osnovni šoli 
Puconci. 
Njeno raziskovalno delo je us- 
merjeno v proučevanje didak-

Po odlično opravljenem in konča-
nem osnovnošolskem in gimna-
zijskem izobraževanju me je želja 
po pomoči do sočloveka in skrbi 
za ljudi gnala na študij medicine 
v Maribor. Kot takratna študent-
ka prve generacije novonastale 
Medicinske fakultete Univerze v 
Mariboru sem v 6. letih končala 
študij, opravila obvezno polle-
tno pripravništvo v UKC Maribor 
in se prijavila na specializacijo iz 
Ginekologije in porodništva. Spe-
cializacijo sem opravljala v Splo-
šni bolnišnici Murska Sobota in se 
po končani specializaciji leta 2017 

tične izvedbe sodobnega pouka 
slovenščine in kompetence uči-
telja za poučevanje slovenščine 
kot maternega/prvega jezika. Piše 
in objavlja članke v strokovnih re-
vijah, kot sta Jezik in slovstvo in 
Slovenščina v šoli. Je tudi soav-
torica učbeniškega kompleta za 
slovenščino v 7. in 9. razredu. 
Aktivno sodeluje na nacionalnih 
in mednarodnih konferencah, 
na katerih predstavlja svoje razi-
skovalno in praktično delo. Svoje 
raziskovalno delo je strnila v mo-
nografijo Usposobljenost učitelja 
za poučevanje slovenščine, ki bo 
v kratkem izšla pri Slavistični knji-
žnici. 
Z Občino Puconci je Maja zelo 
povezana, saj je kraj njenega biva-
nja in tudi kraj zaposlitve. Občina 

ima po njenem mnenju odlično 
geografsko lego, saj je blizu sre-
dišča Prekmurja, a hkrati dovolj 
oddaljena, da omogoča pristen 
stik z naravo. Da je to dandanes 
neprecenljiva vrednota, se je iz-
kazalo v bližnji preteklosti, ko so 
bila naša življenja zaradi epidemi-
je močno okrnjena. Želi si, da bi 
se zavedali te geografske predno-
sti občine in namenili več razno-
vrstnih spodbud mladim intelek-
tualcem. Z zanimivimi delovnimi 
mesti in dodatnimi ugodnostmi, 
namenjenimi mladim družinam, 
bi jih namreč pritegnili in prepri-
čali za bivanje v naši občini, kar bi 
imelo koristen dolgoročen vpliv 
na razvoj občine.

Avtor prispevka Monika Krančič

Prelistali smo veliko številk glasila Občan in zasledili dijake in študente, ki so bili 
uspešni ob koncu srednje šole oziroma študija. Večina je že uspešna na svoji po-
klicni in življenjski poti. Kar veliko se jih je odzvalo na sodelovanje, zato vam jih 
predstavljamo. 

Martina Špilak Gomboc,  
dr. med., specialist ginekologije in porodništva

kot specialist ginekologije in po-
rodništva tudi tam zaposlila, kjer 
delam in skrbim za zdravje žensk, 
še danes. 
Kot avtohtona vaščanka in ob-
čanka občine Puconci lahko s 
svojim znanjem, strokovno uspo-
sobljenostjo in čutom do soljudi 
doprinesem k boljši ozaveščeno-
sti občanov na področju repro-
duktivnega zdravja žensk, pripo-
morem k večji odzivnosti žensk 
pri nacionalnih presejalnih pro-
gramih, kot sta ZORA in DORA, 
spodbudim mlade k odgovorni 
in zdravi spolnosti ter poudarim 

pomen perinatalnega in postna-
talnega zdravstvenega varstva. 
Zdravstveno varstvo žensk na-
mreč uvrščamo med prioritetne 
naloge zdravstva zaradi biološke-
ga pomena žensk v reprodukciji 
človeštva. Družba, ki ceni ljudi, 
poskrbi za zdravje svojih nasled- 
nikov.
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Po končani srednji šoli na Gim-
naziji Franca Miklošiča Ljutomer, 
smer predšolska vzgoja in odlič-
no opravljeni maturi, se je moja 
izobraževalna pot nadaljevala v 
Mariboru. Vpisala sem se na Pe-
dagoško fakulteto Univerze v Ma-
riboru, prav tako smer predšolska 
vzgoja. 
Poklic vzgojiteljice se mi je ve-
dno zdel eden lepših poklicev. 
Dinamičen, raznolik in razigran 
v družbi radovednih malčkov. 
Vendar se v času mojega šolanja 

Romana Trafela

Katja Farič
Po končani gimnaziji sem izobraževanje nadaljevala na Pravni Fakulteti 
Univerze v Mariboru, kjer sem leta 2013 uspešno diplomirala. Študij 
sem se odločila nadaljevati še na drugi bolonjski stopnji in leta 2015 
postala magistrica prava. Po zaključenem študiju sem opravila dvole-
tno sodniško pripravništvo in pravniški državni izpit. 
Pot me je po pravniškem državnem izpitu zanesla v pravosodje, najprej 
na Okrožno sodišče v Murski Soboti, po nekaj letih pa na Okrožno dr-
žavno tožilstvo v Murski Soboti. 
V vmesnem času sem se odselila iz občine Puconci, a še naprej živim 
in delam v Prekmurju.

še nisem popolnoma zaveda-
la kako zahtevno, odgovorno in 
pomembno je delo vzgojitelja. 
To sem docela spoznala šele, ko 
sem začela opravljati pripravni-
štvo v vrtcu Puconci. Šele takrat 
dobiš uvid v celoten proces dela, 
ki zajema pripravo, načrtovanje in 
izvajanje vzgojnega dela, delo s 
starši ter sodelovanje pri organi-
zaciji življenja v vrtcu. Ob pomoči 
odlične mentorice in tudi drugih 
vzgojiteljic, sem pridobila veliko 
novega znanja, veščin in izkušenj, 
ki so mi kasneje prišle zelo prav.
Po končanem študiju, opravlje-
nem pripravništvu in strokovnem 
izpitu ter zagovoru diplomskega 
dela, sem se polna zagona podala 
v iskanje zaposlitve. Ker pa to ni 
šlo tako hitro in zlahka, kot bi si 
želela, sem kar nekaj časa dela-
la v sosednji Avstriji. Zaradi moje 
velike želje po delu vzgojiteljice 
pa sem ves čas iskala zaposlitev v 
svojem poklicu. 
Zdaj že šest let delam kot vzgoji-
teljica asistentka za slovenski jezik 

v Porabju na Madžarskem. V dveh 
Porabskih vrtcih, v Sakalovcih in v 
slovenski skupini Zvezdice v Mo-
noštru otroke učim slovenskega 
jezika. 
Načrtujem in pripravljam različne 
slovenske dejavnosti, kot so: gi-
balne in rajalne igre, petje, ples, 
izštevanke, kratke deklamacije, li-
kovno ustvarjanje, kratke lutkovne 
igre, igre vlog, različne družabne 
in didaktične igre, pripovedova-
nje in branje kratkih zgodbic ob 
slikovnem materialu in didaktič-
nih sredstvih. Učenje slovenskega 
jezika ves čas poteka skozi igro. 
Otroci se tako seznanijo z be-
sediščem različnih tem, ki so jim 
blizu. Ob tem razvijajo pozitiven 
odnos do slovenskega jezika in se 
imajo pri slovenskih dejavnostih 
lepo, so sproščeni in motivirani.
Rada imam svoje delo in se za-
vedam pomembnosti le tega, saj 
pomagam skrbeti za ohranjanje 
ter razvijanje slovenskega jezika 
in kulture pri otrocih v porabskih 
vrtcih. Mogoče me pa pot kdaj 
zanese nazaj, v Puconski vrtec, 
kjer sem začela kot pripravnica.
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Kaja Lenarčič
Moja izobraževalna pot se je nadaljevala na Fakulteti 
za farmacijo Univerze v Ljubljani, študij farmacije.

Trenutno delam kot samostojna farmacevtka v le-
karni Juršinci, delo je pestro, dinamično in dan ve-
dno hitro mine.
Strokovni nasvet s področja farmacije podam vsake-
mu prebivalcu, ki me povpraša.

Klavdija Vrečič

Doroteja Kozic

Po uspešno opravljeni poklicni 
maturi sem se vpisala v maturi-
tetni tečaj in opravila še splošno 
maturo. Že od nekdaj sem na-
mreč sanjala o tem, da bom uči-
teljica in za vpis na pedagoško 

fakulteto zgolj poklicna matura ni 
bila dovolj. Tik pred odločitvijo za 
vpis na študij pa sem se vendarle 
odločila za študij na Ekonomsko-
-poslovni fakulteti v Mariboru, saj 
so mi bili blizu tudi ekonomski 
predmeti, zlasti računovodstvo. 
Uspešno sem zaključila podi-
plomski študij in si tako pridobila 
naziv magistrica ekonomskih in 
poslovnih ved, smer računovod-
stvo, revizija in davščine. Zaradi 
želje po poučevanju sem se nato 
vpisala še v študijski program za 
izpopolnjevanje in si pridobila pe-
dagoško-andragoško izobrazbo.
Pravijo, da se vse zgodi z razlo-
gom in zdaj vidim, da je res tako. 
Namreč kljub temu da se takrat 
nisem odločila za študij na Peda-
goški fakulteti, so moje želje po-
stale resničnost. Zaposlila sem se 

na Ekonomski šoli Murska Sobo-
ta, kjer poučujem strokovno-teo-
retične predmete s področja eko-
nomije. V prostem času pa sem 
še vedno aktivna tudi na glasbe-
nem področju. 
Že več kot pol leta živim v Mur-
ski Soboti, vedno pa se z vese-
ljem vračam v svoj domači kraj 
Dankovci. Ker me je pot pripeljala 
v učiteljevanje, bom lahko svoje 
znanje prenesla na mlajše gene-
racije, del katere predstavljajo tudi 
mladi iz občine Puconci. 
Hvaležna sem, da sem lahko rav-
no na občinskih prireditvah nabi-
rala svoje prve izkušnje z javnim 
nastopanjem. Še zdaj se spomi-
njam pevskega tekmovanja iz leta 
2006, ko sem postala »Naj mla-
di pevski talent občine Puconci«. 
Kljub temu da nisem več občanka 
občine Puconci, bom še naprej 
pripravljena glasbeno popestriti 
kakšen občinski dogodek.

Leta 2014 sem postala zlata ma-
turantka Biotehniške šole v Raki-
čanu, in sicer v programu kmetij-
sko – podjetniški tehnik. Odločila 
sem se za študij na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede 
v Mariboru. Izbrala sem študijski 
program Vinogradništvo, vinar-
stvo in sadjarstvo. Leta 2017 sem 
diplomirala.

V svojem poklicu nisem našla 
zaposlitve, zato sem se takoj po 
končanem študiju zaposlila v 
podjetju Reflex, kjer delam v pro-
izvodnji. Moja najpomembnejša 
služba pa je biti dobra žena in biti 
predana mama dveletnemu sinu.
Živim v občini Tišina, zato želim, 
da bi občani občine Puconci še 
naprej dosegali odlične rezultate 
na vseh področjih. Hkrati pa Vam 
čestitam ob 100. številki revije 
Občan.
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Anja Horvat

Iva Horvat

Jernej Jurhar

Po opravljeni maturi sem nadalje-
vala študij na Univerzi v Ljubljani, 
na Fakulteti za farmacijo, kjer sem 
leta 2018 uspešno zagovarjala 
magistrsko nalogo na katedri za 
farmacevtsko kemijo in študij za-
ključila kot magistra farmacije.
Kmalu po zaključenem študiju 
sem se zaposlila v zasebni lekarni 
v okolici Ljubljane kot farmacevt 
svetovalec v oficini. Pri delu v le-

Po opravljeni splošni maturi na 
Gimnaziji Murska Sobota sem iz-
obraževanje nadaljevala na Me-
dicinski Fakulteti Univerze v Ma-
riboru, kjer sem študirala splošno 
medicino. Študij splošne medici-

Sem Jernej Jurhar, rojen leta 1997 

in živim v Bodoncih. Prvih pet ra-

zredov osnovne šole sem obisko-

karni sem pridobila licenco za sa-
mostojno izdajanje zdravil na re-
cept. Moje naloge v lekarni so bile 
predvsem svetovanje pri izdaji 
zdravil na zdravniški recept, upo-
raba zdravil brez recepta, medi-
cinskih pripomočkov in ostalih 
izdelkov.
Marca 2022 sem se zaposlila v 
podjetju Sanolabor kot strokovna 
sodelavka za kakovost. 
Živim v Ljubljani, tako da trenutno 
ne morem veliko doprinesti obči-
ni Puconci. 

ne traja šest let. Diplomirala sem 
junija 2021. Po zaključenem štu-
diju je za vse diplomante obvezno 
opravljanje pripravništva, ki traja 
pol leta in se zaključi s strokovnim 
izpitom. Pripravništvo sem opra-
vljala v Splošni bolnišnici Murska 
Sobota od oktobra 2021 do mar-
ca 2022. 
Trenutno se pripravljam na stro-
kovni izpit, ki ga bom opravljala v 
Ljubljani in je sestavljen iz pisne-
ga, ustnega ter praktičnega dela 
urgentne medicine. Preverjajo 
pa tudi znanje s področne za-
konodaje, varnosti in kakovosti v 
zdravstvu ter javnega zdravja. Po 
opravljenem strokovnem izpitu 
imam možnost izbire specializa-
cije na spomladanskem razpisu. 
V času pripravništva delamo na 
različnih oddelkih v bolnišnici in 
imamo priložnost posamezno 

področje podrobneje spoznati, 
kar pomaga pri nadaljnjem od-
ločanju o specializaciji. Od vseh 
področij mi je najljubša družin-
ska oz. splošna medicina. Všeč mi 
je predvsem delo v ambulanti in 
možnost, da zdravnik vzpostavi 
dober odnos s pacientom ter da 
paciente obravnava celostno. Za-
nima me tudi preventivna dejav-
nost, kar pomeni preprečevanje 
bolezni, skrb za zdrav življenjski 
slog, uživanje zdrave prehrane, 
zadostno količino gibanja, izogi-
banje škodljivim dejavnikom, skrb 
za psihično dobro počutje in še 
veliko več. 
V prihodnosti želim še naprej ži-
veti v občini Puconci in če bo mo-
žno, prav tako v občini tudi delati 
kot specialistka družinske medici-
ne ter tako doprinesti k zdravju in 
dobremu počutju občanov. 

val v Bodoncih, preostanek pa v 
Puconcih. Že v osnovnošolskih 
letih sem ugotovil, da me najbolj 
zanimata naravoslovje in tehnika. 
Najbolj sem užival pri praktičnem 
pouku tehnike pri izdelovanju ra-

znih izdelkov, obiskoval pa sem 
tudi modelarski krožek. 
Izobraževanje sem nadaljeval na 
Srednji poklicni in tehniški šoli v 
Murski Soboti, in sicer program 
strojni tehnik. Skozi srednješolsko 
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pnji istega programa, ki jo letos 
končujem.
Trenutno delam kot spletni razvi-
jalec v mednarodnem timu. Dela-
mo na srednje velikih projektih za 
razne stranke po Evropi.
Neposredno bolj težko lahko do-
prinesem občini, saj že leta bivam 
in po novem tudi delam v Mari-
boru. Žal je zaradi slabše omre-
žne infrastrukture in raznih drugih 
faktorjev življenje na podeželju 
neugodno kombinirati z delom 
v informacijskem sektorju; srčno 
upam, da se bo to v prihodnosti 
spremenilo na boljše.

Alen Šimon

Saša Harkai

Po opravljeni splošni maturi sem 
se vpisal na študij informatike na 
Univerzi v Mariboru. Že odkar po-
mnim sem bil odločen, da se bom 
usmeril na to področje. Sicer ne 
obžalujem, da sem kljub temu iz-
bral gimnazijo namesto srednje 
računalniške šole – tam sem si 
lahko razširil obzorja, kar sma-
tram kot izjemno koristno.
Diplomiral sem leta 2019 kot in-
ženir računalništva in informacij-
skih tehnologij; univerzitetno pot 
sem nadaljeval na magistrski sto-

Bil sem eden od štirih zlatih ma-

turantov v letu 2011 na Gimna-

ziji Murska Sobota. Po zaključeni 

srednji šoli sem nadaljeval šola-

nje na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko Univerze v Mariboru, 

kjer sem študiral fiziko. V treh le-

izobraževanje sem se udeleževal 
tekmovanj iz znanja matematike, 
v zadnjem letniku sem postal celo 
državni prvak. Zelo intenzivno 
sem se ukvarjal z letalskim mode-
larstvom ter tudi uspešno tekmo-
val na tekmovanjih državnega kot 
tudi svetovnega merila. Po srednji 
šoli sem se vpisal na Fakulteto za 
strojništvo Univerze v Mariboru 
na študijski program strojništvo 
ter ga tudi uspešno zaključil. Vpi-
sal sem se tudi na magistrski pro-
gram strojništva, do zaključka pa 

mi manjka le še priprava in za-
govor magistrskega dela. V pro-
stem času se ukvarjam z letalskim 
modelarstvom, sem jadralni pilot, 
prostovoljni gasilec in motorist. 
Zaposlen sem v podjetju AVL-AST, 
kjer se ukvarjam z računalniškimi 
simulacijami toka v valjih motor-
jev z notranjim zgorevanjem. 
Mislim, da v bodoče lahko v ob-
čini Puconci največ doprinesem 
k ohranjanju in popularizaciji teh-
nične kulture med mladimi.

tih sem diplomiral in v naslednjih 
dveh magistriral. Doktorat sem 
delal na Fakulteti za matematiko 
in fiziko na Univerzi v Ljubljani 
in istočasno sem delal kot mla-
di raziskovalec na Inštitutu Jo-
žef Stefan. Novembra lani sem 
zaključil doktorski študij z zago-
vorom doktorske disertacije z 
imenom Rekonfigurabilne mreže 



15. 4. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

21STOTA ŠTEVILKA GLASILA OBČAN (zlati maturanti/županova refleksija)

nematskih topoloških defektov. 
Od lanskega leta naprej sem asi-
stent na obeh fakultetah, na kate-
rih sem se izobraževal, kjer opra-
vljam tako raziskovalno kot tudi 
pedagoško delo. V tej smeri tudi 

nameravam nadaljevati svojo ka-
riero. 
Med študijem sem opazil, da je 
ena največjih pomanjkljivosti v 
današnjem svetu premajhen inte-
res ljudi za znanost in posledično 

tudi nizko zaupanje v znanost, kar 
ovira razvoj. Ampak verjamem, da 
lahko to spremenimo s pametno 
promocijo znanosti in izobraže-
vanjem ljudi. In kje bolje to začeti 
kot v domači občini?

Delovanje Občine Puconci in občinskega 
sveta skozi sedemindvajset let

Po dolgih letih ločenega razvoja v okviru kra-
jevnih skupnosti v veliki Občini Murska Sobota 
smo se leta 1994 združili v novi Občini Pu-
conci. Od Vadarcev, Beznovcev in Strukov-
cev na zahodu do Kuštanovcev ter Bokrač na 
vzhodu, od Otovcev na severu do Predanov-
cev na jugu, od Goričkega do Ravenskega.
Različno razviti, različno usmerjeni v priho-
dnost, pa vendar ljudje, ki pripadamo ene-
mu in istemu okolju. Čeprav občina Puconci 
z okrog 6000 prebivalci ne sodi med večje 
slovenske občine, si pri nas prizadevamo, da 
občanom zagotovimo čim boljše življenjske 
razmere. Z domiselnostjo, ustvarjalnostjo in 
vztrajnostjo skušamo uresničiti naše skupne 
želje in cilje.
Občinski svet izvoljenih predstavnikov naših 
triindvajset naselij in ljudi, kroji politiko in ra-
zvoj občine. V okviru delovanja občinskega 
sveta se vse od prvega sklica držimo načela, 
da strankarska pripadnost ne sme biti ovira pri 
konstruktivnem iskanju najboljših odločitev za 
boljši jutri vseh naših občank in občanov. Po-
membno je delovanje vseh organov občine in 
podpora vseh tistih, ki so pripravljeni narediti 
kaj dobrega za Občino Puconci.
Posebno pozornost smo namenili naslednjim 
področjem: oskrbi s pitno vodo (katerega iz-
gradnja je v končni fazi); skrb za čisto okolje 

(izgradnja kanalizacijskih omrežij v strnjenih 
naseljih in vzpodbujanje gradnje malih čistil-
nih naprav v nestrnjenih naseljih); skrb za iz-
vajanje predšolske vzgoje (izgradnja novega 
vrtca); skrb za nova delovna mesta; urejanje 
prometne infrastrukture za večjo prometno 
varnost; ureditev pogojev za večjo turistično 
prepoznavnost občine; razvoj kmetijstva; skrb 
za socialno šibke in ostarele (izgradnja doma 
za starejše); dostop do interneta; podpora 
društvenemu delovanju in športu ter delova-
nju na področju zaščite in reševanja.
Glavni cilj ostaja še naprej razvoj celotne ob-
čine, predvsem enakomeren razvoj s poseb-
nostmi. Zaradi takšnega delovanja in sode-
lovanja v občinskem svetu imamo proračun 
za naslednje leto že sprejeti v novembru ali 
decembru. To pa je tudi pogoj za koriščenje 
sredstev iz raznih razpisov.
Vseskozi se trudimo, da so o delovanju ob-
činskih odborov, komisij, občinskega sveta, 
župana in občine obveščene naše občanke in 
občani ter vsi, ki berejo naše glasilo Občan. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki 
so se skozi teh sto številk trudili pri vsebini 
glasila. Sedanjemu uredništvu pa želim naprej 
uspešno delovanje.

Ludvik Novak,
župan občine Puconci
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Dogajanje v proračunu občine Puconci  
skozi čas

Ob vsakem jubileju se običajno 
ozremo nazaj, obudimo spomine, 
analiziramo preteklost, jo primer-
jamo s sedanjostjo in na podlagi 
ugotovitev pripravimo načrte za 
prihodnost. Tudi jubilejna izda-
ja občinskega glasila občine Pu-
conci, ki jo imate pred seboj, je 
taka priložnost. Odgovorni za 
pripravo jubilejne izdaje so mi za-
upali nalogo, da vam predstavim 
dogajanje v občini od ustano-
vitve, ki približno sovpada tudi z 

začetkom izdajanja občinske- ga 
glasila, vse do danes na področju 
financiranja. Glede na moje vo-
denje Odbora za gospodarstvo, 
proračun, finance in investicije v 
več mandatih občinskega sveta, 
zaupane naloge nisem mogel za-
vrniti. Potrebno je bilo pobrskati 
po arhivskih dokumentih. Primer-
ljive podatke sem uspel pridobiti 
za obdobje od leta 2000 naprej. 
Občine so bile sicer ustano-
vljene že leta 1994. V prvih letih 

delovanja občine smo razmere 
predvsem primerjali z obdobjem 
pred ustanovitvijo občine, ko so 
o lokalnih vprašanjih na območju 
sedanje občine odločali v Mur-
ski Soboti. Verjetno se nekateri 
še spomnite, da je bil zadnji tak 
projekt, ki je bil načrtovan še pred 
ustanovitvijo občine Puconci, iz-
vajan pa po ustanovitvi, cesta v 
Otovcih. Začetno navdušenje ob 
spoznanju, da končno lahko sami 
odločamo in imamo tudi zago-
tovljena sredstva za potrebe, ki 
jih sami ocenimo kot prioritetne, 
je v nekaj letih splahnelo, saj so 
bile potrebe večje, kot pa je bilo 
sredstev zanje. Izvedbe je bilo 
potrebno prilagajati zmožnostim. 
S prikazanimi podatki o strukturi 
in obsegu prihodkov in nekaterih 
odhodkov proračuna občine Pu-
conci vam želim predstaviti do-
gajanje na tem področju od leta 
2000 do vključno 2021. Prepričan 
sem, da si tudi tisti najbolj odgo-
vorni na občini ne bi upali trditi, 
da so bili z vsemi porabljenimi 
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sredstvi proračuna občine dose-
ženi optimalni učinki. Prepričan 
pa sem tudi, da je malo takih, ki v 
uvedbi lokalne samouprave ne bi 
zaznali pozitivne učinke v primer-
javi s predhodno ureditvijo.
Iz grafa prihodkov proračuna je 
razviden trend naraščanja obsega 
proračuna občine, od povprečno 
3 mio € na začetku prvega dese-
tletja do povprečno 7 mio € na 
koncu drugega desetletja 21. sto-
letja. Obdobje 2007 in 2008 kaže 
povečano investicijsko aktivnost, 
povezano z izgradnjo Centra za 
ravnanje z odpadki Puconci (CE-
ROP), ki je vrhunec dosegla z za-
ključkom investicije v letih 2012 
in 2013. Gre za regijski projekt v 
vrednosti okrog 30 mio €, katere-
ga financiranje je potekalo preko 
proračuna občine Puconci. 
Če od vseh transfernih prihodkov 
v prikazanem obdobju odštejemo 
transfere za CEROP, ostane okrog 
37 mio €, kar se je večinoma po-
rabilo za investicije, praktično čez 
celo obdobje. Na začetku za 
izgradnjo vodovodnih in kana-
lizacijskih sistemov, kasneje za 
energetske sanacije objektov v 
lasti občine (šole, vrtci). Leta 2013 
in 2014 je potekala izgradnja več-

namenske športne dvorane pri 
osnovni šoli v Puconcih. Po teh 
letih je nastopilo umirjanje inve-
sticijske aktivnosti, kar je razvidno 
iz sedla v grafu transfernih pri-
hodkov in tudi grafu celotnih pri-
hod-kov proračuna v letih 2017 
in 2018. Razlog pa je izključno v 
popolni zaustavitvi držav- nega 
financiranja projektov, ki smo v 
občini Puconci imeli pripravljene. 
Državnih in tudi ustreznih evrop-
skih razpisov enostavno ni bilo. 
Projekt izgradnje vodovod- nega 
sistema B – 2. faza, ki bo tudi v 
delu naše občine omogočil pri-
ključitev še zadnjih uporabnikov 
na javni vodovodni sistem, je po 

večletnih, večinoma nelogičnih 
zapletih, šele zdaj pripravljen za 
izvedbo. 
V zadnjih letih so se zadeve z raz-
pisi spremenile. Objavljeni so bili, 
so in predvidoma bodo razpisi na 
različnih področjih. Občina ima 
z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport že podpisano 
pogodbo za sofinanciranje no-
vogradnje vrtca pri OŠ Puconci. 
Izvedba je predvidena letos in 
prihodnje leto, pomenila pa bo 
dolgoročno rešitev problema ka-
pacitet predšolske vzgoje v eno-
ti Puconci, kjer je pomanjkanje 
kapacitet že nekaj let prisotno, 
trendi pa še dodatno upravičujejo 
naložbo. Za izgradnje kanaliza-
cijskih sistemov je v teku državni 
razpis in v tem trenutku se inten-
zivno usklajuje projekt za sistem 
kanalizacije v Vaneči z razpisnimi 
pogoji. Obstajajo realne možno-
sti, da bi se večji del sistema v Va-
neči v bližnji prihodnosti izvedel. 
Prioritetno sta v izdelavi projektni 
dokumentaciji za kanalizacijske 
sisteme za kraja Bodonci in Mač-
kovci, kjer se izvaja oziroma se v 
kratkem bo izvedel poseg na dr-
žavni cesti in se bo v sklopu teh 
izvedla tudi izgradnja dela ozi-
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roma celotnega kanalizacijskega 
sistema.
Ko omenjam državne ceste, do-
dajam, da po izvedbi investicij-
ske prenove odseka državne ce-
ste Brezovci in Gorica v lanskem 
letu, letos potekajo aktivnosti za 
podobno izvedbo v Mačkovcih, 
ki bo predvidoma prihodnje leto. 
Poseg na državni cesti od Zen-
kovcev do konca Bodoncev pa 
poteka v sklopu vzdrževalnih del. 
V izdelavi pa je tudi dokumenta-
cija za investicijsko prenovo v na-
selju Lemerje od Brezovec do po-
kopališča v smeri Grad oziroma 
do gasilskega doma v Puževcih. 
Pri vseh teh projektih na državnih 

cestah je investitor država, zato 
se v proračunu občine pojavljajo 
le delno, in sicer v obsegu, ki ga 
določa sporazum o sofinanci-
ranju med občino in državo. Za 
projekt Gorica Brezovci, katerega 
vrednost je bila okrog 3 mio €, je 
bil delež obveznosti občine okrog 
0,6 mio € (20 %). Poleg sofinanci-
ranja pri državnih cestah se večji 
del proračuna na postavki promet 
porabi za investicijsko in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest in jav-
nih poti, vključno z zimskim vzdr-
ževanjem. Graf porabe sredstev 
za promet kaže, da so v zadnjih 
15 letih bila vlaganja povprečno 
krepko čez mio € letno.

V preteklosti so bili izvedeni še ka-
kšni manjši projekti, ki jih posebej 
ne navajam, za bližnjo prihodnost 
pa omenjam še enega. V pripra-
vi je dokumentacija za izgradnjo 
doma za starejše v Puconcih. Za-
deva sovpada s strategijo države, 
da se v sklopu načrta za okrevanje 
uredi tudi institucionalna oskrba 
za starejše. V občini Puconci smo 
na podlagi strokovnih ocen doma 
v Rakičanu, ki bi predvidoma bil 
upravljalec enote v Puconcih, po-
nudili za izgradnjo primerno loka-
cijo. Kapaciteta doma z okrog 70 
posteljami in dnevnim centrom bi 
zadoščala potrebam v občini in 
okolici. S tem bi oskrbo starejših 
v občini sodobno in dolgoroč-
no uredili. Vprašanje financiranja 
projekta ostaja še vedno odprto, 
vendar pa so na tem področju v 
tem trenutku na razpolago različ-
ne možnosti, zato se lahko upra-
vičeno nadejamo, da do realizaci-
je v bližnji prihodnosti pride. 
Financiranje občin je zakonsko 
urejeno. Za pokrivanje zakonsko 
določenih in s strani države pre-
nesenih obveznosti je občini do-
ločena primerna poraba. Osnovo 
predstavlja število prebivalcev 
– glavarina s korekcijami glede 
starostne strukture prebivalstva 
in geografskih specifičnosti. Graf 
primerne porabe za občino Pu-
conci kaže skorajda linearno na-
raščanje, ki v 20-letnem obdobju 
pomeni okrog 2,5 kratno poveča-
nje. Graf znotraj primerne porabe 
prikazuje delež finančne izravna-
ve, ki je do leta 2007 predstavljal 
več kot polovico primerne pora-
be in se je s prilagoditvijo finan-
ciranja v nadaljevanju praktično 
odpravil. V letu 2007 smo v Slo-
veniji uvedli skupno evropsko va-
luto, država pa je bistveno pove-
čala odstopljene davčne prihodke 
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občinam, kar je pomenilo, da se 
je delež finančne izravnave ustre-
zno zmanjšal.
Med prihodki občine so še lastni 
davčni prihodki, nedavčni prihod-
ki in kapitalski prihodki. Lastne 
davčne prihodke predstavljata 
predvsem nadomestilo za upora-
bo stavbnih zemljišč, ki se v celo-
ti namenja za potrebe v vaseh, v 
katerih je pobrano in dajatve za-
radi obremenitev okolja, ki pa se 
porabijo za ukrepe varstva okolja. 
Nedavčne prihodke predstavlja-
jo v glavnem prispevki občanov 
za komunalno infrastrukturo, 
zaračunane najemnine za od-
dano komunalno infrastrukturo 
upravljavcem in plačila komunal-

nih prispevkov za novogradnje. 
Kapitalski prihodki pa so plačila 
za prodano premoženje občine. 
Graf prikazuje, da je v zadnjih letih 
skupna višina teh treh prihodkov 
nad 1,5 mio €. Po letu 2000 se je 
nadomestilo za uporabo stavb-
nih zemljišč postopoma, kot so 
se zaključevala obdobja takratnih 
samoprispevkov, uvajalo v posa-
meznih krajevnih skupnostih. Bi-
stveno povečanje nedavčnih pri-
hodkov po letu 2012 se je zgodilo 
z obračunavanjem najemnine za 
predane vodovodne in kanaliza-
cijske sisteme v upravljanje. Ta 
sredstva se porabljajo namensko 
za investicijsko in tekoče vzdr-
ževanje sistemov, najemnina je 

namreč določena v višini obraču-
nane amortizacije za posamezni 
sistem. Kapitalski prihodki so bili 
največji ob izgradnji Cerop – od-
prodaja zemljišč. V zadnjih letih je 
odprodaja občinskih nepremič-
nin, ki so predvidena za odpro-
dajo (teh je za okrog 0,5 mio €), 
nekoliko občutnejša. 
Izpostavljam še nekaj odhodkov 
proračuna, ki so za posamezno 
občino lahko raz- lični, pri izraču-
nu primerne porabe pa v kriteri-
jih niso zajeti. V glavnem na njih 
vpliva socialna slika prebivalstva v 
občini, odraža pa se pri več prora-
čunskih postavkah. Primarni vpliv 
je na postavki sociala, pri kateri so 
v preteklem obdobju odhodki iz-
razito naraščali, v zadnjem letu pa 
znesek že presega 400.000 €.
Drugi vpliv socialne slike je pri 
odhodkih pod »zdravstvo«, ki 
predvsem pomenijo stroške 
zdravstvenega zavarovanja brez-
poselnih oseb, gibljejo pa se vse 
od leta 2004 nad 100.000 € le-
tno. Izraziti vpliv socialne slike 
prebivalstva je tudi na postavki 
predšolske vzgoje, kjer samo pla-
čila razlike med ceno programov 
v vrtcih in plačili staršev v za-
dnjem letu presegajo 930.000 € 
(leta 2004 je ta postavka znašala 
408.000 €). Moram pa ob tem 
omeniti, da država (zakonodaja-
lec) s posameznimi ukrepi svoje 
napake iz preteklosti odpravlja. 
Dve leti nazaj je bil sprejet Zakon 
o finančni razbremenitvi občin, 
ki v svojem nazivu izraža vsebino. 
Tako je od lanskega leta naprej 
država prevzela obveznosti, ki jih 
navajam pod »zdravstvo«. Hkra-
ti je občinam z romskimi naselji 
(prebivalstvom) dodelila dodatna 
sredstva. Kljub postopnosti uve-
ljavljanja tega dodatnega finan-
ciranja (šele četrto leto bo po-
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polno) in dejstvu, da je prvotno 
določen način prekmurskim ob-
činam z romskimi naselji ob pri-
merljivih izhodiščih z občinami 

v ostalih delih Sloveniji namenil 
manj kot četrtino vseh sredstev, 
moramo biti, po letos uveljavlje-
nem dodatnem kriteriju, ki pre-

kmurskim občinam podvaja do-
deljena sredstva, zadovoljni. 
Primerno je, da posebej pred-
stavim največjega proračunske-
ga porabnika, to je Osnovna šola 
Puconci. Res se je obseg sredstev 
v prvih desetih prikazanih letih za 
2,5 krat povečal, vendar pa potem 
naslednjih deset let stagnira. Že 
prej sem omenil, da ima na to po-
stavko posredni vpliv socialna sli-
ka, saj v zadnjem prikazanem letu 
predstavlja doplačilo razlike med 
plačili staršev in ceno programov 
vrtcev celo nad 66 % celotne po-
stavke za vzgojo in izobraževanje. 
Ugodnejša socialna slika bi seve-
da pomenila manjše potrebe po 
financiranju iz proračuna. Če bi 
prišteli še investicije, ki tu niso za-
jete, bi potrdili ugotovitev, da gre 
res za največjega proračunskega 
porabnika. Moram pa dodati svo-
je razmišljanje ob tem, namreč 
da je potrebno nadstandardno 
opremljenost vrtcev in šol v ob-
čini Puconci, kot jo marsikdo vidi, 
smatrati kot nadstandardna vla-
ganja za mlade, torej vlaganja za 
prihodnost.
Ker ste bralci na tak ali drugačen 
način povezani z društvenimi de-
javnostmi, vas verjetno zanimajo 
tudi vlaganja občine za potre-
be društvene dejavnosti. Ločeno 
navajam gasilska društva, znotraj 
katerih je tudi področje civilne 
zaščite in ostala tri področja, med 
katerimi dosega največji delež 
področje športa. 
Na koncu pa še zadolžitev in od-
plačila dolgov ter stroški zadolže-
vanja. V časih večjih investicij se je 
občina zadolževala. Dvakrat v pri-
kazanem obdobju (2006 in 2021) 
se je zadolžila tudi z namenom 
odplačila manj ugodnih predho-
dnih zadolžitev. V tem trenutku 
je občina zadolžena za okrog 2 
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mio €, kar je krepko pod dovo-
ljeno mejo. V zadnjih letih dose-
ga letno odplačevanje zadolžitve 
cca 300.000 €, vendar se bo po 
refinanciranju v letu 2021 ta zne-
sek zmanjšal. Zagotavljanje la-
stnega deleža za realizacijo prej 
navedenih predvidenih investicij 
v prihodnjih letih bo možno le z 
zadolževanjem, kar bo vplivalo na 
obseg letnega odplačila in tudi na 
letne stroške financiranja – obre-
sti, za katere iz grafa vidimo, da 
se v zadnjih letih znižujejo proti 
20.000 €. Glede zadolževanj mo-

ram pojasniti, da je občina v pre-
teklosti koristila državna sredstva 
za sofinanciranje investicij, pri 
čemer je poleg nepovratnih sred-
stev koristila tudi brezobrestna 
povratna sredstva, ki se sicer ne 
štejejo v kvoto zadolžitve občine, 
vendar pa jih je vračati potrebno. 
Ob koncu leta 2021 ima občina 
iz tega naslova okrog 244.000 € 
dolga (znotraj prej omenjenih 2 
mio € celotnega dolga). Bistve-
no spremembo na tem področju 
je država uvedla z letom 2022, in 
sicer, celotna namenska sredstva 

so postala nepovratna, njihov ob-
seg se je z okrog 600.000 € pove-
čal na čez 800.000 € in več niso 
vezana na investicijske projekte, 
pač pa jih občina lahko namenja 
tudi za tekočo porabo. Imenovali 
so jih sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin. Zaključujem pa 
s svežo, manj prijetno informaci-
jo. Samo zaradi dviga cene elek-
trične energije bo letos potrebno 
osnovni šoli zagotoviti dodatnih 
50.000 €. Dinamike v občinskem 
proračunu torej nikoli ne zmanjka.

Jožef Ficko, podžupan

Občina Puconci vse bolj močna tudi na 
gospodarskem področju

Občina Puconci je danes ena od 
gospodarsko bolj razvitih občin v 
pomurski regiji. Da bi pa lažje lah-
ko ocenili razvoj zadnjih trideset 
let in dobili realno sliko je dobro, 
da se spomnimo, kje smo začeli 
in kaj smo imeli na začetkih naše 
občine, ki je bila znova ustano-
vljena v letu 1994.

Prelom z nekdanjo državo Ju-
goslavijo je bil sprejet z velikim 
navdušenjem med ljudmi, mnogo 
manj pa med gospodarstveniki. 
Slovensko gospodarstvo je bilo 
močno povezano z ostalimi deli 
države, pa je preko noči ostalo 
brez poglavitnega trga. Tako je 
bilo tudi z našim pomurskim go-
spodarstvom. V regiji so v nekaj 
letih propadle vodilne firme, kot 
so Pomurka, Mura in še številne 
manjše. V naši občini smo prav 
tako začeli iz »čiste nule«. Edina 
delujoča firma Kema je izgubila 
preko 70 % tržišča, vsi drugi, ki so 
delali so bili bolj ali manj na ravni 
obrti, mala podjetja z nekaj za-
poslenimi. Kema je v naslednjih 4 
letih na področju prodaj glavne-
ga produkta kremenčevega peska 
izgubila tri največje kupce, ki so 
letno kupili 80 % proizvodnje. Za-
četki v novi državi so bili zelo težki 
120 ljudi je skoraj ostalo brez dela. 

Treba je povedati, da se je občina 
soočala tudi z zelo nerazvito pro-
metno infrastrukturo, nerazvitim 
energetskim področje, slabo raz-
vito trgovsko mrežo. Kmetijstvo, 
ki je dajalo kruha večini prebival-
stva je prav tako doživljalo veliko 
težke časa. Propad zadružništva 
in predelovalne industrije so bili 
težki udarci za kmetijsko proi-
zvodnjo. Tisti, ki se še spominja-
mo tega obdobja, še danes lahko 
občutimo tesnobo, ko razmišlja-
mo o tistih časih. Praktično lahko 
rečemo, da je bilo treba na vseh 
področjih začeti znova. Toda ne-
česa nam ni manjkalo, poguma 
in vizije, da so prišli novi časi in 
da nam praktično nova država 
daje nove potenciale, ki jih je tre-
ba izkoristiti. Prišla so leta, deset, 
dvajset, močnega razvoja v novi 
občini. 
Ena od zelo smelih odločitev v 
novi državi je bila ustanovitev 
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manjših občin in z njo močna de-
centralizacija odločanja in upra-
vljanja na vseh področjih. V ob-
čini smo se lotili izgradnje cestne 
infrastrukture – na začetku smo 
imeli preko 170 km neasfaltiranih, 
mnogokrat popolnoma razritih 
makadamskih cest – ter energe-
tike, dva osnovna pogoja razvoja 
na nekem področju. Eden večjih 
problemov je bila stalno rastoča 
nezaposlenost naših občanov, 
povzročena sicer s propadom 
gospodarstva v bližnji Murski So-
boti in težavami v tistem delu, ki je 
ostal po razpadu bivše države. To 
področje se je pravzaprav stabili-
ziralo šele z odprtjem avstrijskega 
trga naši delovni sili. Kar pa se je 
zgodilo šele v prvih letih novega 
stoletja.
Pravzaprav se je pravi preobrat 
zgodil v dobrih desetih letih nove 
občine. Če ga opišem na prime-
ru razvoja v Kemi, kot takrat edini 
večji firmi v občini. Izguba jugo-
slovanskega trga in posledično 
propad največjih odjemalcev 
glavnega produkta kremenčeve-
ga peska, je dala na plano trenu-
tek odločitve. Prepustiti se toku in 
biti nekdo o tistih, ki so propadli, 
ali pa narediti vse, kar je možno, 
da firma najde nove trge, razvije 
nove produkte in ohrani delovna 
mesta. Takratna ekipa se je odlo-
čila za drugo možnost. Nobeden 
od takrat zaposlenih ni izgubil 
službe, že v letu 1993 se je začela 
majhna rast prodaje novih pro-
duktov novim kupcem. V začetku 
domačim potem pa vse bolj tudi 
tujim. V letu 1993 je imela firma 
realizacijo v višini 2 milijonov 
DEM, že po desetih letih se je ta 
realizacija dvignila na 15milijonov 
DEM mogoče tudi več. Toda po-
dobne zgodbe so se odvijale tudi 
v drugih takrat še manjših firmah. 

Občina se je odločila spremeniti 
nekdanjo ciglensko grabo, opu-
ščeni kop ilovice že v bivši državi 
propadle opekarne v industrijsko 
cono, danes je v celoti popolnjuje 
praktično največji proizvajalec v 
občini, firma ROTO. Njihovi pro-
dukti se prodajajo v več deset dr-
žavah po Evropi in celem svetu. 
Sočasno je v občini nastajal še en 
gospodarski gigant, firma CEROP. 
Opuščen dnevni kop nekdanje 
Separacije (danes Murexin vmes 
pa vsem po Sloveniji poznana 
KEMA) je postal lokacija za enega 
od najboljših predelovalcev od-
padnih surovin. Skupaj z evrop-
skimi sredstvi je bila v ta zeleni 
rudnik vloženih več kot 40 mili-
jonov €. Cerop danes uspešno 
rešuje problematiko odpadnih 
surovin za vse pomurske občine 
in je s svojim poslovanjem pravi 
zgled za številne druge, ki se še 
vedno ukvarjajo z mnogimi nere-
šenimi problemi tega poslovanja. 
Kompleks Murexina in Ceropa pa 
v zadnjih letih vse bolj dopolnju-
je podjetje Benkotehna. Zanimiva 
pot jih je vodila od prvih začetkov 
v predelavi metalov in trgovini do 
današnjega uspešnega podjetja, 
ki je ravno v zadnjih letih popol-
noma spreminja svojo podobo in 
vse bolj kaže da so mladi fantje na 
pravi poti in uspešno razvijajo ra-
zne produkte v metalni predelavi. 
Zelo nas veseli, da je na pogorišču 
nekdanje hladilnice nastal danes 
zelo prepoznavna trgovska firma 
Vigros, ki z novo podobo skupaj 
z firmo ROTO izpolnjuje nekda-
njo ciglensko grabo. Pravzaprav 
je treba poudariti, da se pri vseh 
navedenih nosilcih gospodarske 
dejavnosti v občini tudi v seda-
njem času izvaja zelo intenzivna 
investicijska dejavnost, kar nam 
lahko pravi, da so vse te firme v 

dobri kondiciji. Če se spominja-
mo naše prehojene poti, nikakor 
ne smemo pozabi tudi odločitev 
občine, da ustanovi lastno komu-
nalno podjetje. Danes zaposluje 
več kot 40 ljudi in v celoti pokriva 
potrebo po komunalnih dejavno-
stih v občini. Nekako tako velik 
pa je tudi prevoznik Denis trans v 
Moščancih, ki je dal delo tudi šte-
vilnih ljudem iz občine in regije.
Če se dotaknemo še področja 
obrti in gostinstva lahko vidimo 
v teh letih nastajanje številnih 
manjših obrtnih delavnic, ki so 
za razliko raztrošene tudi izven 
centra občine oz. vasi Pucon-
cev. Največkrat lahko govorimo 
o uspešnih manjših firmah z do 5 
zaposlenih. 
Treba je povedat, da smo morda 
v občini največ dolžni razvoju tu-
ristične dejavnosti. Če smo bili v 
prvem desetletju nove države še 
zelo prometno oddaljeni od osta-
lih prometnih tokov, pa je nasle-
dnje desetletje naš zaostanek tu 
v celoti nadomestilo. Dobili smo 
tako železniško povezavo s sve-
tom in še povezavo z moderno 
avtocesto, ki nas povezuje tako 
z glavnim mesto države kot tudi 
na drugi strani z vsemi glavnimi 
mesti nekdanje avstro-ogrske dr-
žave, kateri smo včasih pripadali. 
Niti Budimpešta, niti Graz ali Du-
naj, niti Trst več niso oddaljeni od 
nas za več kot 3 ure vožnje. Toda 
kot da nebi znali izkoristiti velike 
nove priložnosti, ko nam vlaki lah-
ko vsak dan prav v središče obči-
ne pripeljejo številne turiste in ko 
smo samo 10 minut oddaljeni od 
avtocestne povezave. Toda turisti 
prihajajo danes tja, kjer so doma-
čini sposobni zanje pripraviti do-
bre zgodbe in odlično kulinariko. 
Nekaj dobrih kmečkih turizmov in 
vse več namestitvenih kapacitet v 
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zadnjem času, pa kažejo na preo-
brat tudi na tem področju. V naših 
načrtih sta razgledni stolp v Bo-
doncih in že sredi obnove nekda-
nji dom borcev na Vaneči, ki naj bi 
postal v bodoče hostel. 
Občina Puconci je bila vso zgo-
dovino kmetijska občina. Večina 
prebivalstva je našla osnovni vir za 
preživetje v obdelavi zemlje in z 
njo povezanimi dejavnostmi. Tudi 
danes lahko rečemo da nas je še 
vedno večina povezana z zemljo. 
Pa vendar se je ravno na tem po-
dročju storila največja spremem-
ba. Če smo prva leta nove države 
še vedno nekako bili navezani na 
našo Panonko, Mesno industrijo, 
Pomurske mlekarne in Mlinopek, 
pa je treba povedati, da so naj-
večji giganti našega kmetijstva v 
teh letih propadli. Tako Panonka 

kot velika nova mesnica Pomurka 
nista preživela časov tranzicije. In 
če smo včasih po vsaki vasi ime-
li 60 % kmetij vezanih na mlečno 
proizvodnjo, je danes ta delež 
padel na deset in manj %. Minili 
so tudi časi malih Fergusonov in 
z njimi tudi časi malih kmetov s 3 
ali 5 ha obdelovalne zemlje. Naše 
vasi so doživele izreden razvoj in 
postale moderna naselja, ki vse 
manj zaostajajo za tistimi v Evro-
pi. Po drugi strani pa je vse manj 
tistih, ki si služijo vsakdanji kruh 
v kmetijstvu. Tisti, ki so ostali, pa 
postajajo vsak dan večji in bo-
lje, morda celo preveč sodobno 
opremljeni. Pravijo, da se obseg 
kmetijske proizvodnje pravzaprav 
ni nič zmanjšal, le da sedaj ta ob-
seg pridela mnogo manj kmetov, 
kot je to bilo nekoč. Čeprav se 

nam tolikokrat toži po lepih ro-
mantičnih časih življenja na vasi, 
pa je treba povedati, da se ti časi 
več nikoli ne bodo vrnili, da pa gre 
razvoj vasi in z njo povezane pro-
izvodnje vse bolj v smeri naše po-
vezave z Evropo. In prav je tako, 
ker smo tako kot država končno 
sprejeti v klub naprednih evrop-
skih narodov , narodov, ki so na 
vseh področjih življenja vodilni v 
svetu. Naj še dolgo ostane Evropa 
naša širša domovina. 
Morda je dobro, da moje razmi-
šljanje zaključim s pohvalo vsem, 
ki ste v teh letih na področju go-
spodarstva naredili velike korake 
naprej. Pohvaliti pa je potrebno 
tudi vse direktorje in lastnike firm 
v gospodarstvu, ki živijo v naši ob-
čini, njihove firme pa so zunaj nje. 

Branko Drvarič, podžupan

Rdeči križ Slovenije – Rdeči križ v občini 
Puconci
Rdeči križ Slovenije je neodvi-
sna, humanitarna in prostovolj-
na zveza združenj Rdečega križa 
nacionalnega pomena, ki na ob-
močju Republike Slovenije deluje 
v skladu z Zakonom o Rdečem 
križu Slovenije, Zakonom o dru-
štvih, Ženevskimi konvencijami, 
statutom Mednarodnega gibanja, 
Rdečega križa in Rdečega polme-
seca in statutom RK Slovenije.
Združenje Rdečega križa Murska 
Sobota je eno izmed 56 območ-
nih združenj, ki jih združuje Rdeči 
križ Slovenije. Območno združe-
nje RK Murska Sobota deluje na 
področju Upravne enota Mur-
ska Sobota in tako pokriva okoli 

60.000 prebivalcev v dvanajstih 
občinah. Naše naloge izhajajo iz 
Zakona o Rdečem križu Sloveni-

je, ki pokriva naslednja področja: 
krvodajalstvo, darovanje organov, 
organizacija usposabljanj, tečajev 
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in izpitov iz prve pomoči, pomoč 
v primeru naravnih in drugih ne-
sreč, ter službe za iskanje pogre-
šanih oseb.
Temeljna načela mednarodnega 
gibanja Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca so, humanost, nepri-
stranskost, nevtralnost, neodvi-
snost, prostovoljnost, enotnost in 
univerzalnost.
Prva pomoč je neposredna oskr-
ba poškodovanca ali nenadno 
zbolelega na kraju dogodka, ki 
jo opravimo s preprostimi pripo-
močki. Poglavitna skrb pri tem 
delu predstavlja prizadevanje za 
ohranitev javnega pooblastila in 
dopolnitev programov za posa-
mezne ciljne skupine (osebe s 
posebnimi potrebami, starostni-
ki ...) S pomočjo prve pomoči se 
izvajajo izobraževalni programi 
prve pomoči. Temeljna naloga je 
dvig ozaveščenosti pomena zna-
nja prve pomoči ter zagotavljanje 
in ohranjanje kakovosti pri izvaja-
nju te pomoči.
Krvodajalstvo je človekoljubna 
dejavnost, ki se izvaja v skladu z 
načeli prostovoljstva, brezplač-
nosti in anonimnosti. Je družbe-
no pomembna dejavnost, druž-
bena vrednota in odraz stopnje 

osveščenosti ljudi. Brezplačno kr-
vodajalstvo je najobsežnejša hu-
manitarna dejavnost. Prednostna 
naloga programa je zagotavljanje 
zadostnega števila krvodajalk in 
krvodajalcev predvsem na našem 
področju, to je za potrebe Splo-
šne bolnišnice Murska Sobota. 
Tretjino vseh krvodajalcev v Slo-
veniji predstavljajo ženske, dve 
tretjini pa moški. V Sloveniji je naj-
pogostejša krvna skupina A, naj-
bolj iskana pa krvna skupina AB.
Rdeči križ Slovenije organizira kr-
vodajalske akcije že od leta 1953. 
V občini Puconci, ki obsega 23 
vasi, imamo zagotovljeno števi-
lo krvodajalcev in s tem zagoto-
vljeno to humanitarno anonimno 
poslanstvo. Brezplačno krvoda-
jalstvo je najobsežnejša humani-
tarna dejavnost. V občini imamo 
4 viteze krvodajalstva, to so krvo-
dajalci, ki so kri darovali več kot 
100-krat. Iskrena hvala in poklon 
za to humano dejavnost. V občini 
organiziramo tudi terenske akci-
je, ki so dobro obiskane in s tem 
bomo nadaljevali. Tako je priori-
tetna naloga ohranjanje načela 
samozadostnosti oskrbe s krvjo 
in ohranjanje pravic zaposlenih 
krvodajalcev ter zagotovitev za-

dostnega števila krvodajalcev za 
potrebe bolnice.
Temeljne naloge so krvodajalstvo, 
pridobivanje novih krvodajalcev 
in ohranjanje obstoječih, promo-
cijo krvodajalstva in predvsem 
krvodajalcem nameniti večjo po-
zornost.
V Rdečem križu iz vsakodnevne 
prakse in izkušenj zaznavamo sti-
ske ljudi posameznikov in družin 
v bitki za svojo eksistenco. Tako 
so cilji in naloge, da tem ranljivim 
skupinam pomagamo v trenutku, 
ko jim je ta najbolj potrebna. To so 
starejši in družine z otroci, upo-
kojenci, romska populacija, brez-
domci in drugi pomoči potrebni. 
V ta namen se iz Evropske unije 
sproščajo sredstva v obliki mate-
rialne pomoči, to so prehrambne 
pomoči, finančne pomoči, oble-
ke in obutve, šolske povezujemo 
skozi leto ter potekajo po strogih 
pravilih. V situaciji, v kateri se na-
hajamo, predvsem glede epide-
mije Covida 19, je toliko bolj pri-
sotno. Dejavnost se bo tako kot 
doslej izvajala na območju UE M. 
Sobota v 42 krajevnih organiza-
cijah RK ter s pomočjo predanih 
prostovoljcev, ki so v dnevnem 
stiku z uporabniki, ki potrebujejo 
to pomoč.
V RK se zavedamo, kako po-
membno je privabiti mlade v našo 
organizacijo in jih s kvalitetnim 
programom obdržati kot prosto-
voljce. Ne samo zato, ker so mla-
di inovativni, imajo prosti čas in 
voljo za vključevanje v programe, 
temveč zato, ker si na ta način 
izgrajujemo mrežo prostovolj-
cev. Na našem območju so OŠ in 
Srednje šole, na katerih delujejo 
krožki RK. Tudi pri nas si želimo, 
da bi mlade na ta način spodbujali 
k humanejšim odnosom, solidar-
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nosti, ter zdravemu načinu življe-
nja.
Teden RK se organizira v mesecu 
maju, kjer potekajo različne aktiv-
nosti, kot je meritev krvnega tlaka, 
različne stojnice in udeležba na 
različnih prireditvah RK. Prav tako 
se povezujemo s podobnimi or-
ganizacijami v Sloveniji in v tujini.
Za izvajanje splošnih humanitar-
nih dejavnosti so potrebni osnov-
ni pogoji in to so prostovoljci, ki 
so temelj izvajanja poslanstva, ki 
ga RK Slovenije uresničuje za in v 

korist ljudi ter so vključeni v pro-
cese izvajanja neposredne dejav-
nosti in programov. Prostovoljno 
delo spodbuja razvoj človeških 
potencialov, izboljšuje kvaliteto 
življenja, krepi solidarnost in je 
vzajemno koristno. Prizadevanja 
so, da bi organizacijam oziroma 
njihovim članom olajšali delo. 
Edina nagrada za delo prostovolj-
cev ostajajo prostočasne aktivno-
sti, kot so izleti, pohodi in drugi 
družbeni dogodki. Prostovoljno 
delo spodbuja razvoj človekovih 

potencialov, izboljšuje kvalite-
to življenja in krepi solidarnost. 
Ljudje se zanj odločajo zato, ker 
jim omogoča neposredne stike z 
ljudmi in drugačnostjo le-teh, jim 
omogoča občutek koristnosti ter 
prinaša osebnostno rast in razvoj.
Za zaključek pa naslednje misel.
Nasmeh nas nič ne stane, vendar 
čudežno deluje.
Obogati tistega, komur je name-
njen,
KRI REŠUJE ŽIVLJENJE! 

Amalija Cica Pučko

Pesem za svetli trenutek
2005 – 2021
Zveza kulturnih in turističnih dru-
štev Občine Puconci že od leta 
2005 vsako leto organizira do-
brodelno akcijo in dobrodelni 
koncert Pesem za svetli trenutek 
za pomoč potrebnim posame-
znikom oz. družinam v občini Pu-
conci. 
V naši sredini je namreč kljub re-
lativnemu napredku in rasti druž-
benega standarda na drugi strani 
vse več osamljenih, zapuščenih in 
revnih ljudi, ki so odrinjeni na rob 

družbenega dogajanja in nimajo 
nikogar, ki bi jim pomagal iz vsak-
danje stiske.
Posamezniki oz. družine pomo-
či potrebne so izbrani na podlagi 
javnega razpisa in podanih vlog s 
strani krajevnih skupnosti, vaških 
odborov in tudi občanov obči-
ne Puconci. Tričlanska komisija, 
imenovana s strani članov pred-
sedstva ZKTD Občine Puconci, 
izbere posameznika oz. družino, 
v ospredju so vedno bili otroci. 

Dobrodelni koncert Pesem za 
svetli trenutek je tradicionalno 
izveden vsako leto zadnji četrtek 
v mesecu novembru s številnimi 
nastopajočimi skupinami in posa-
mezniki. S prodajo vstopnic in z 
nakazili donacij se je vedno zbra-
lo veliko finančnih sredstev ter 
tudi materialne dobrine v obliki 
prehrambnih paketov, opremo za 
ureditev doma, gradbenega ma-
teriala in drv za kurjavo. Skoraj vsa 
leta sta izstopala dva dobrotnika 
z velikim srcem: EHO Podpornica 
in Karitas z dobrodelnim prispev-
kom v višini 1000 €.
Skozi leta smo tako pomagali sle-
dečim:

Leto: Akcija: Posameznik /družina Zbrani znesek:

2005 Izgradnja vodovoda in ureditev kopalnice Družina Slavic, Šalamenci 2.500,00 EUR

2006

– plačilo stroškov bivanja mame v bolnišnici 
ob srčni operaciji sina

– Družina Miholič, Brezovci

2.000,00 EUR

– nabava kuhinjskega štedilnika na drva – Darko Tanacek, Beznovci

– nabava drv – Ernest Baranja, Vadarci

– nakup živil – Štefan Vöroš, Bokrači

– nakup živil – Družina Benko – Požar-
nik, Gorica
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Leto: Akcija: Posameznik /družina Zbrani znesek:

2007
Humanitarna pomoč Gregorju
– nakup računalnika za slepe

Gregor Frumen,
Bograči

11.400,00 EUR 

2008

Humanitarna pomoč Marjanu
– ureditev klančine za invalide in kopalnice

Marjan Zver,
Puconci

15.500,00 EUR
(skupaj s prosto-

voljnim delom cca 
22.000€)

2009
Pomoč otrokom brez mame
– plačilo vrtca, prehrane in šole v naravi

Otroci Miklavc,
Puconci

6.850,00 EUR

2010

Melani za topel dom 
– ureditev bivalnih prostorov

Barbarič Melani,
Zenkovci

15.900,00 EUR
(skupaj s prosto-

voljnim delom cca 
35.000€)

2011
Invalidsko dvigalo
– stopniščni vzpenjač

Stanko Gyergyek,
Bodonci

7.130,00 EUR

2012
Pomagajmo narediti kopalnico 
– nakup bivalnega kontejnerja s kopalnico

Družina Krenos- Bajalo,
Puževci

8.720,00 EUR

2013
Humanitarna pomoč bratoma Bačič
– zemeljski plaz uničil hišo in z zbranimi sred-

stvi pomagali pri nakupu starejše hiše 

Brata Bačič,
Šalamenci 6.880,00 EUR

2014 Martini za dvigalo Martina Špilak, Pečarovci 6.350,00 EUR

2015
Lepši dom za družino Doupona
– ureditev notranjih bivalnih prostorov 

Družina Doupona,
Poznanovci

5.999,30 EUR

2016
Pomagajmo
– zamenjava oken stanovanjske hiše

Darinka in Alen Špilak, Pu-
conci

2.240,00 EUR

2017
Pomagajmo do strehe
– obnova ostrešja stanovanjske hiše

Ernest Roudi, Pečarovci 
5.355,00 EUR

2018
Ajdi za lepše korake
– plačilo dodatnih strokovnih terapij

Ajda Bergles,
Zenkovci

8.049,55 EUR

2019
Adrijani za dvigalo
– pomoč pri vgradnji notranjega dvigala

Adrijana Bedek,
Bodonci

9.760,00 EUR

2020
Janku za ureditev kopalnice
– urejanje dostopa do kopalnice in ureditev 

kopalnice

Janko Ficko, Prosečka vas
9.544,00 EUR

2021
Darku za dostojnejši jutri
– nabava bivalnega kontejnerja s kopalnico

Darko Tanacek, 
Beznovci

9.490,00 EUR

SKUPAJ 133.667,85 EUR

Sodeč po dobrem in pozitivnem 
odzivu javnosti v minulih letih 
ocenjujemo, da smo s 16 dobro-
delnimi akcijami dosegli svoj na-
men in izpolnili osnovni cilj, to je 
pomagati človeku v stiski in ure-
sničili, kar je zapisala, žal že po-
kojna Simona Pintarič:

»Pravijo, da je ob grdem vreme-
nu dovolj, če opazimo krpico 
modrega neba; to je dokaz, da 
je lepo vreme blizu. Četudi ne bi 
videli ničesar modrega na svojem 
obzorju, si ponavljajmo, da iz tega 
NIČ lahko naredimo mnogo. In 
posrečilo se nam bo!«

Dobrodelnost ne osrečuje samo 
tistega, ki prejema, ampak tudi 
tistega, ki daje. Hvala, da ste ude-
janjili dobroto. Danes smo poma-
gali drugim, mogoče bomo jutri 
mi potrebni pomoči.

Pripravila:
Tanja Marič
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Občanke in občani Občine Pu-
conci, bralke in bralci, prijateljice 
in prijatelji,
neizmerno vesel in počaščen 
sem, da lahko tudi sam prispevam 
nekaj kratkih misli v tokratno ju-
bilejno, 100. številko nam vsem 
dragega glasila Občine Puconci 
– »Občan«. 
Številki 100 je v numerologiji pri-
pisan angelski pomen. Kot vemo, 
so angeli dobra bitja. So bitja, ki 
prinašajo vedno samo dobre no-
vice. 
Enako želim tudi sam našemu 
»Občanu«. Naj je »Občan« še 
naprej eden izmed naših dobrih 
angelov. Naj nam prinaša, tako 
kot doslej, tudi v prihodnje same 
dobre, spodbudne in pozitivne 
novice. Novice o gospodarskem, 
kulturnem in ostalem napredku v 
Občini Puconci. Osnovni pogoj 
za ves ta napredek je in bo tudi v 
prihodnje naša sloga in enotnost, 
enostavno naše prijateljstvo, naše 
»vküpdržanje«, kot radi pravimo 
po domače.
Že doslej smo v Občini Puconci 
na več ravneh skozi zgodovino 
pokazali in dokazali, da to zna-
mo in zmoremo. Naj je temu tako 
tudi v prihodnje.

Našemu »Občanu – jubilantu« na 
tem mestu čestitam in se hkrati 
zahvaljujem vsem, ki ste se zanj 
trudili doslej!
V Evangeličanski cerkveni občini 
Bodonci, kjer ravno letos praznu-
jemo ravno tako lep okrogel jubi-
lej – 230 letnico ustanovitve, smo 
v tem svojem jubilejnem letu pri-
čeli s prepotrebno sanacijo naše 
cerkve – »bodonske lepotice«.
Bodonska cerkev je bila zgraje-
na leta 1899 in sodi med redke 
ohranjene sakralne spomenike 
baročne arhitekture v Prekmurju. 
S svojim mogočnim zvonikom in 
visoko lego že od nekdaj velja za 
eno najopaznejših cerkva prvih 
vrhov goričkega višavja, tik nad 
panonsko ravnino.
Po 123 letih od zgraditve je cer-
kev zaradi izjemno povišane kapi-
larne vlage v vseh zidovih močno 
ogrožena in potrebna temeljite 
strokovne obnove. 
Povišana vlaga v zidovih povzro-
ča ne samo odpadanje ometa 
in luščenje opleska, temveč tudi 
propadanje opečnatih zidov ter s 
tem sesedanje in propadanje ce-
lotnega objekta.
Ker več ljudi več zmore in ker 
verjamemo, da nam bo skupaj 

uspelo rešiti bodonsko cerkev 
pred propadanjem, vas tudi s 
pomočjo tokratnega jubilejnega 
»Občana« Vljudno naprošamo 
za pomoč, in sicer v obliki Vaše-
ga cenjenega namenskega pri-
spevka za obnovo.
Tako bomo bodonsko cerkev s 
skupnimi močmi rešili pred pro-
padanjem in jo ohranili poznejšim 
rodovom, katere bo ta objekt prav 
tako povezoval in utrjeval v med-
sebojni povezanosti.
Za Vašo pomoč bodonski cerkvi 
se lahko oglasite v pisarni našega 
župnišča, Vaš prispevek pa lahko 
nakažete tudi na naš TRR s pripi-
som (OBNOVA CERKVE).

Čestitke »Občanu – jubilejniku«  
z bodonskoga brejga

Številka našega  
TRR: 02340-0090870371  
(odprt pri NLB d.d.,  
Ljubljana)
Evangeličanska cerkvena  
občina Bodonci; Bodonci 6,  
9265 Bodonci

Za dodatne informacije smo 
vam na voljo na GSM številkah:
051 325 900  
(Simon Sever, duhovnik)
031 570 813 (Zdenka  
Jelenovec, inšpektorica)

»Dobrota je zlata veriga, ki 
povezuje človeštvo.«
(Johann Wolfgang Goethe, 
1749-1832)

Iskrena hvala za Vašo naklonje-
nost in Bog vas živi!

Simon Sever, duhovnik
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V pogledu nazaj smo navdani z 
veliko hvaležnostjo in vedno nas 
spremlja znamenita Božja bese-
da, ki jo izreka Kristus: »Moja hiša 
naj se imenuje hiša molitve.« (Mt 
21,13a) Le-ta nam govori ne le o 
ključnem pomenu Božje besede 
in molitve za vernega človeka v 
vseh različnih oblikah, ampak tudi 
o pomenu vidnih objektov, Božjih 
hiš, kapel, večnamenskih prosto-
rov, kjer se zbira verno ljudstvo ter 
tudi o pomenu okolice, katera jih 
zaznamuje. V naši Evangeličanski 
cerkveni občini se ne zbiramo le v 
matični cerkvi v Puconcih, ampak 
tudi v podružnični v Pečarovcih, 
prav tako v kapelah v Šalamencih, 
Lemerju, Andrejcih ter drugje. 
Kakor velja za vsako cerkveno 
občino, je poleg osnovne, temelj-
ne skrbi za duhovno – vsebin-
sko identiteto veroizpovedi, po-
membna tudi skrb za materialno 
podobo objektov, ki so potrebni 
za vzgojo in napredovanje življe-
nja iz vere za posameznika, druži-

ne in celotno skupnost, kakor tudi 
širše medčloveške povezanosti. V 
prejšnjih letih in desetletjih smo 
tudi z cenjeno pomočjo in do-
brim sodelovanjem z Občino Pu-
conci zmogli marsikaj postoriti, 
predvsem z delnimi sanacijami 
vseh cerkvenih objektov v Pucon-
cih (cerkev, večnamenska dvora-
na in župnišče) ter drugje. Pomoč 
ni izostala niti s strani domače 
Krajevne skupnosti Puconci ter s 
strani drugih Krajevnih skupnosti 
in različnih donatorjev doma in 
širše. To velja tudi pri nabavi npr. 
moderne notranje opreme cer-
kve (ozvočitev) ali pri drugih po-
membnih delih v okolici cerkve v 
Puconcih in drugje.
Pomembno leto je bilo za Evan-
geličansko cerkveno občino Pu-
conci ter celotno Cerkev AV ka-
kor tudi evropski svet itd. leto 
2017, kjer se je praznovalo 500 
let reformacije. Tudi v tem letu 
je Občina Puconci priskočila na 
pomoč na različne načine, s spo-

štljivim razumevanjem reformaci-
je, s svojimi idejami in realizacijo 
le-teh ter s finančno pomočjo. Z 
Občino Puconci ter z mnogimi 
gosti od doma in iz tujine smo 
tako vsi skupaj obeležili to po-
membno leto, katero je določilo 
nov tok in zibelko evangeličanske 
krščanske skupnosti ter obenem 
napredek celotne družbe.
S tega mesta izrekamo hvale-
žnost Občini Puconci ter vsem 
njenim predstavnikom in sode-
lavcem za vso pomoč ter dobro 
sodelovanje.
V naslednjem letu se bomo po-
novno veselili, in sicer bomo pra-
znovali 240 let od uradnega na-
stanka najstarejše Evangeličanske 
cerkvene občine Puconci (1783). 
Z tega mesta prijazno vabljeni na 
vse prihajajoče Božje službe in 
dogodke.

Voščilo
Blagoslovljen Vüzem Vam  

želimo, kjer iz zemlje minljivosti 
klije novo upanje v Kristusu, 

 v Bogu življenja! 

Mnogo düšnega miru,  
upanja v Vstalem Kristusu,  

mnogo medsebojne povezanosti 
in veselja ob prazniku življenja 

Vam želimo.

»Veselite se v Gospodu  
zmeraj …« (Flp 4,4a)

Vam želi Evangeličanska  
cerkvena občina Puconci

Katja Ajdnik

Evangeličanska cerkvena Občina Puconci
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Najprej iskrene čestitke ob lepem 
jubileju. Veseli smo, da se zače-
to delo nadaljuje. Ko se veselimo 
stote številke, ne smemo pozabi-
ti prejšnjih devetindevetdesetih. 
Ob lepem jubileju velja zahvala 
pogumnim začetnikom in vsem 
dozdajšnjim sodelavcem in av-
torjem, ki so s svojimi prispevki 
prinašali v življenje naših krajev ži-
vljenjske zgodbe družbenega po-
mena. V dosedanjih številkah so 
zapisani mnogi uspehi in dosežki, 
ki so pomembni za našo občino, 
verske skupnosti in za mnoge po-
sameznike. Zasledimo lahko tudi 
prispevke, ki so nas opozarjali na 
potrebe sočloveka in so oblikovali 
našo kulturo in moralo. V občin-
skem glasilu so prispevki iz raz-
ličnih področij našega življenja, 
saj družbeno, versko in kulturno 
življenje ustvarjamo vsi, ki živimo 
na ozemlju naše občine. Vsi ima-
mo isti cilj; mirno, veselo in slo-
žno vsakdanje življenje. Trudimo 
se ohraniti vse lepo in dobro, kar 
so nam zapustili naši predniki in 
postaviti dobre temelje rodovom, 
ki prihajajo za nami
Sedanjost je razpeta med prete-
klostjo in prihodnostjo. Spoštova-
nje preteklosti, zavedanje korenin 
nam omogoča, da z veseljem in 
odgovorno živimo sedanji tre-
nutek. Sedanjost pa naš pogled 
upira v prihodnost. Za preteklost 
bodimo hvaležni prihodnosti pa 
se veselimo. 
Od prve številke občinskega gla-
sila do danes je rimokatoliška žu-
pnija Pečarovci opravila mnoga 
dela, doživela različne slovesno-
sti in vedno dobro sodelovala z 
lokalno skupnostjo. Marsikatero 
gradbeno delo je bilo opravljeno 

tudi z deležem, ki ga je prispeva-
la občina. V tem času, kar izhaja 
občinsko glasilo, je bila obno-
vljena ekumenska kapela v Šala-
mencih, v Bodoncih je zgrajena 
nova kapelica sv. Lenarta, cer-
kvi donijo nove orgle. Tudi novo 
ostrešje in nova kritina na cerkvi 
je sad sodelovanja župnije in ob-
čine. Pred kratkim smo zamenjali 
razsvetljavo ob cerkvi. Obnovili 
smo župnišče. Poleg vsega na-
štetega pa so še druga opravlje-
na dela in prireditve v naši župniji, 
kar prispeva svoj delež v bogat 
mozaik podobe preteklega do-
gajanja v naših krajih. Dobremu 
Bogu in vsem dobrim ljudem in 

dobrotnikom smo hvaležni za 
vse, kar imamo in kar bogati naše 
materialno in duhovno življenje. 
Ob vsem lepem, kar smo doživeli, 
ne moremo mimo nadloge, s ka-
tero srečujemo v zadnjem času. 
To je korona virus. Marsikaj nam 
je vzela, marsičesa pa smo se na-
učili. Nismo vsemogoči. Lažje pa 
prenašamo razna bremena, če 
živimo v slogi in medsebojni po-
vezanosti. 
Bog naj blagoslavlja naš kraj naše 
ljudi in naše delo. Občinsko gla-
silo naj opravlja še mnoga leta 
svoje poslanstvo v blagor in za-
dovoljstvo vseh občanov.

Ivan Krajnc, župnik

Ob stoti številki občinskega glasila
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Korenine Binkoštne cerkve Va-
darci segajo nazaj v prejšnje sto-
letje. Leta 1933 se je začelo bin-
koštno gibanje na Slovenskem v 
Veščici pri Murski Soboti. Lahko 
rečemo, da so ti začetki binko-
štnega gibanja bili povod za veli-
ko današnjih binkoštnih cerkva na 
balkanskih tleh. Zakonca Mihok iz 
Veščice sta binkoštno doživetje 
v svoj rodni kraj prinesla iz ZDA. 
Nato pa naprej med sorodnike, ki 
so živeli tudi na Goričkem. Prišli 
so do sorodnikov v Vadarcih in 
leta 1937 se je uradno ustanovila 
Binkoštna Cerkev Vadarci. Doži-
vetje Boga Biblije, vera in oseben 
odnos z Jezusom Kristusom so 
naenkrat postali povsem naravni, 
otipljivi, in sicer z velikim številom 
preverjenih nadnaravnih ozdra-
vljenj, prihajalo je predvsem do 
duševne in duhovne svobode. 
Njihovo glavno gonilo sta bila re-
snična gotovost večnega življenja 
in pristen odnos z Bogom. Reci-
mo, verjeli in doživljali so ravno 
to, kar piše v Božji besedi v Jane-
zovem evangeliju 8,36: »Če vas 
torej Sin (Jezus) osvobodi, boste 
resnično svobodni!« Razumeli so, 
da nihče ne pride v nebesa, razen 
po resnični osebni veri – življe-

nju z Jezusom. Tako, kot so brali 
v Apostolskih delih 4,12: »Zakaj, 
pod nebom ljudem ni dano no-
beno drugo ime, po katerem naj 
bi se mi rešili.« Tako je bilo to, kar 
so v Svetem pismu brali, doživetje 
verujočih. 
Binkoštna Cerkev Vadarci še da-
nes veruje v in doživlja karizmo 
oziroma obljubo apostolskih del 
iz Svetega pisma, in to je binko-
štno delovanje – karizma Svetega 
Duha. Vsak dan si prizadevamo 
po Božji milosti biti vse bolj po-
dobni Jezusu. Misliti tako in de-
lovati tako. Biti njegovi učenci. 
Živeti živo vero. Naše poslanstvo 
je, da živimo Božjo besedo tako 
in na takšen način, kot nam jo 
je zaupal sam Bog v svoji Bese-
di – Svetem pismu. Hvala in sla-
va Bogu, da lahko še danes v 21. 
stol. doživljamo nadnaravna izku-
stva Svetega Duha. Poleg tega, da 
imamo resnično gotovost več-
nega življenja po osebni veri v 
Jezusa, kar je največji Božji dar, 
doživljamo zgoraj omenjene ka-
rizme Svetega Duha med verniki 
oziroma vsemi, ki iskreno verujejo 
v ljubezen in milost Boga, da jih 
osvobodi. Tako imamo sveža pri-
čevanja, da so ljudje v Jezusovem 

imenu ozdravljeni duševnih stisk, 
rakavih obolenj in ostalih bolezni, 
deležni smo povsem prenovlje-
nih osebnih odnosov, izpolnjeni 
z mirom, ki presega vsak človeški 
um, ljudje so lahko srečni in imajo 
zdrav pogled na življenje. Binko-
štna cerkev ne le da veruje v Boga 
Očeta in Odrešenika Jezusa Kri-
stusa, prizadeva si za karizmo in 
življenje v moči Svetega Duha. 
Bogu smo prav tako hvaležni za 
vsa pretekla leta dobrega sode-
lovanja z Občino Puconci. Vedno 
se lahko pogovorimo in dogo-
varjamo o danih potrebah, ki jih 
seveda v preteklih letih občine 
Puconci ni manjkalo, a lahko re-
čemo, da je bil želen učinek ve-
dno dosežen. Prav tako molimo 
in blagoslavljamo vse občanke in 
občane naše občine, da ostanejo 
zdravi in zadovoljni. Naj tudi v pri-
hodnje še številne generacije naj-
dejo svoje zavetje v naših dolinah 
in gričih prelepe občinske pokra-
jine. Na koncu vsi skupaj prosimo 
Boga Biblije, da bomo v prihodnje 
prav tako živeli v sožitju, dobrih 
medsebojnih odnosih in priza-
devanju za osebni mir z Bogom 
ter tudi mir v naši deželi in celem 
svetu. 

Anton Sukič,
pastor Binkoštne Cerkev Vadarci

Binkoštna Cerkev Vadarci
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»Spoštujem sebe in druge, zato se z veseljem in 
odgovornostjo do dela učim za življenje.« Besede 
v tem stavku predstavljajo vizijo OŠ Puconci in po-
menijo bistvo dogajanja v šoli, v središču katerega je 
učenec. V življenju človeka je šola v zgodovini ve-
dno igrala pomembno vlogo in je bila gibalo druž-
benega, političnega in gospodarskega življenja.
Osnovna šola Puconci je vzgojno-izobraževalni za-
vod, katere šolski okoliš zavzema celotno območje 
Občine Puconci (23 naselij) ter dve naselji iz Občine 
Moravske Toplice. 
Na območju današnje Občine Puconci so bile v pre-
teklosti osnovne šole skoraj v vsakem kraju, in sicer 
v Bodoncih (ustanovljena 1782), Brezovcih (1912), 
Mačkovcih (1913), Moščancih (1878), Otovcih (1871), 
Pečarovcih (1913), Puconcih (1783–1784), Strukov-
cih (1868), Šalamencih (1944) in Vadarcih (1913). 
Danes deluje kot centralna šola v Puconcih in njeni 
podružnici v Mačkovcih in Bodoncih.
Ko so leta 1783 v Puconcih ustanovili evangeličan-
sko občino, je začela delovati tudi evangeličanska 
šola (1783–1784). Šestnajst let se je pouk izvajal v 
zasebnih hišah. Šele leta 1800 so na pobudo pa-
storja Berkeja postavili leseno poslopje z večjo učil-
nico ter dvosobnim stanovanjem za »školnika«.
Leta 1860 so začeli zidati enonadstropno stavbo, v 
kateri je pouk potekal v dveh oddelkih. Zaradi veli-
kega območja puconske cerkvene občine je bilo v 
šoli veliko otrok in to kljub temu, da je bilo v šolskem 
okolišu več kot 200 otrok, ki niso obiskovali šole, 
med njimi tudi polovica iz samih Puconcev. Posa-
mezni učitelji so si prizadevali, da bi otroke naučili 

čim več madžarščine, a je kljub temu v šoli prevla-
dovalo domače narečje. Po letu 1907 je bil pouk le 
v madžarščini, med obema vojnam v knjižni sloven-
ščini, v času druge svetovne vojne spet v madžar-
ščini in po vojni spet v slovenskem knjižnem jeziku. 
Po prvi svetovni vojni je bilo naše ozemlje priključe-
no Kraljevini Srbov Hrvatov in Slovencev, ki se je leta 
1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Najsta-
rejši zapis v prvi ohranjeni šolski kroniki predstavlja 
dogajanje v šolskem letu 1922/23. Leta 1925 je bila 
šola razširjena v trioddelčno. Že v tej dobi je bil dan 
velik poudarek praktičnemu pouku. Izvajali so ročna 
dela in kmetijski pouk s snovjo iz poljedelstva, živi-
noreje in sadjarstva. Šola je razpolagala z urejeno 
drevesnico. Znanje iz kmetijstva se je s tečaji pre-
našalo tudi na odrasle. Leta 1927 so šolo razširila v 
štirioddelčno. Da je bila šola v resnici gibalo življenja 
v okolju, govori podatek o kulturno-misijonarskem 
delu s predavanji iz čebelarstva, svinjereje in peru-
tninarstva. Leta 1928 je bil ukinjen otroški vrtec, a je 
bil leta 1931 ponovno odprt. Začetki delovanja vrtca 
segajo nazaj v čas pred prvo svetovno vojno – ver-
jetno v leto 1913. 
V tridesetih letih so se že prirejali poučni izleti. Zdra-
vstveno stanje učencev ni bilo vedno najboljše, leta 
1934 sta razhajali gripa in ošpice. Zanimivost je tudi 
prekinitev pouka za deset dni, kar se je zgodilo leta 
1937 zaradi spravila kmetijskih pridelkov. Pred dru-
go svetovno vojno je bil pouk močno oviran zara-
di izseljevanja staršev v Nemčijo in Francijo. Zaradi 
začetka druge svetovne vojne se je v šolskem letu 
1940/41 pouk končal 1. aprila 1941.

Šolstvo v občini Puconci

Šola v Puconcih nekoč Pouk v nekdanji šoli v Puconcih
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O delovanju šole v času madžarske okupacije ni 
veliko podatkov. Zanimivo je, da jo je, tako kot ves 
čas med obema vojnama, vodil Jožef Titan, ki je bil 
zaradi sodelovanja z madžarskimi oblastmi po kon-
čani vojni obsojen na smrt. 
Po drugi svetovni vojni so nove oblasti v šolo vnesle 
duh novih časov z obeleževanjem praznikov, ki so 
bili v zvezi s prelomnimi dogodki iz druge svetovne 
vojne. Leta 1946 je bila šola, tako kot ostale zgradbe 
v Puconcih, elektrificirana. 
Učenci so se vključevali v različne organizacije. Ci-
cibani in pionirji so bili vključeni v različne nabiralne 
in očiščevalne akcije, za svoje uspehe so bili posa-
mezniki ob koncu šolskega leta nagrajeni. Organi-
zirali so se izleti, ogledi filmov, koncertov in drugih 
prireditev. Z ukinjanjem šol, ki se je začelo v začetku 
šolskega leta 1948/49 (ukinitev šole v Šalamencih), 
je število učencev pričelo naraščati. Avgusta 1950 je 
bila sedemletna osnovna šola preimenovana v nižjo 
gimnazijo, v katere okoliš so bili vključeni še Sebe-
borci, Predanovci, Brezovci in Lemerje. Nižja gim-
nazija je imela v začetku 3 oddelke. V tem obdobju 
je bilo socialno stanje otrok v večini zadovoljivo. Ob 
praznikih in ob zaključku šolskega leta so bile pro-
slave z bogatimi kulturnimi programi. V kraju so se 
odvijale številne dejavnosti z izobraževalnega, kul-
turnega in drugih področij. V šolskem letu 1957/58 
sta bili zgrajeni dve učilnici v gasilskem domu. V tem 
šolskem letu sta se osnovna šola in gimnazija zdru-
žili, število učiteljev se je povečalo. Učenci so začeli 
dobivati tople malice, ki so jih zaradi pomanjkanja 
prostorov pripravljali pri nekaterih učiteljih. V šol-
skem letu 1962/63 so bile zimske počitnice zaradi 
hude zime podaljšane za en teden. 
V šolskem letu 1966/67 je bil vpeljan nov učni načrt. 
Predmetnik je zaradi sprememb fonda ur za nekate-
re predmete vnesel nekaj nemira med učitelje. V na-
slednjem letu so Puconci dobili vodovodno omrež-
je. Zaradi zapiranja manjših sosednjih šol se je šolski 
okoliš povečeval. S šolskim letom 1976/77 je bilo 
zaradi obsega dela šoli odobreno delovno mesto 
pomočnika ravnatelja. To funkcijo je prevzel Jože 
Matis, ki je po odhodu Štefana Dravca postal rav-
natelj in to delo opravljal do šolskega leta 1993/94. 
Celotno šolsko leto 1981/82 so potekale priprave in 
izgradnja novega šolskega poslopja. Pri pripravah 
prostorov nove šolske zgradbe so veliko pomagali 
starši učencev in domači krajani. Pouk v novi pro-
storni šoli se je pričel v ponedeljek, 6. septembra 

1982. OŠ Puconci je bila priključena OŠ Mačkovci 
in postala podružnična šola. Uradna otvoritev novih 
šolskih prostorov je bila ob občinskem prazniku 17. 
oktobra. Učenci so izvedli bogat kulturni program, 
KUD Puconci je poskrbel za pogostitev. Čez eno leto 
je šola pridobila nove prostore – novo telovadnico. 
V mesecu juliju se je v Mačkovcih začela graditi štiri-
razredna podružnična šola. Slovesna otvoritev nove 
pridobitve je bila 20. oktobra 1985. Na podružnični 
šoli v Brezovcih je bil s 1. 9. 1990 zaradi majhnega 
števila učencev ukinjen pouk. 
S 1. 9. 1993 je vodenje OŠ Puconci prevzel Ernest 
Nemec ter funkcijo ravnatelja opravljal do leta 2014. 
Z novo šolsko zakonodajo, ki je bila sprejeta leta 
1996, je prenovljeni šolski sistem vzgoje in izobra-
ževanja v Sloveniji obvezno osnovnošolsko izobra-
ževanje podaljšal na devet le, ki se zaključi s prever-
janjem znanja, ki je enako za vse na nacionalni ravni 
– NPZ (s katerim se preveri, ali učenci dosegajo v 
učnih načrtih opredeljene standarde znanja). De-
vetletno obvezno šolanje se je postopoma uvajalo 
od šolskega leta 1999/2000. 
V tretjem triletju osnovne šole so se začeli izvajati 
izbirni predmeti. Ti predmeti učencem omogoča-
jo, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in 
sposobnosti. Hkrati so tudi priložnost, da se učenci 
pri njih izkažejo in so uspešni. V drugem triletju se 
lahko učenci odločajo med naborom neobveznih 
izbirnih predmetov (drugi tuji jezik (nemščina), šport, 
računalništvo, umetnost in tehnika), kakor tudi v 1. 
razredu, kjer je edini neobvezni izbirni predmet prvi 
tuji jezik (na OŠ Puconci: angleščina).

Eko učilnica na prostem.
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Velika pridobitev za šolo ter širšo okolico je bila 
izgradnja večnamenske športne dvorane (Zelena 
dvoran Puconci). Le ta je bila predana svojemu na-
menu 12. oktobra 2013. Na vseh stavbah, na vseh 
lokacijah, je v letih od 2013 do 2014 potekala ener-
getska sanacija. 
Dodana vrednost pri izvajanju pouka so EKO-učil-
nica, šolski vrt, visoke grede, sadovnjak, njiva, šolski 
čebelnjak.
Šola izvaja dodatne programe, dejavnosti in vsebi-
ne, ki predstavljajo obogatitev in poglabljanje učnih 
vsebin, ki vzgajajo in ozaveščajo učence o pome-
nu trajnostnega razvoja. Šola se vključuje v različne 
projekte:
– OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija  

Modeli)
– Učim se biti učitelj – UBU,
– Zdrava šola,
– EKO šola kot način življenja,
– Tradicionalni slovenski zajtrk,
– Šolska shema,
– Rastem s knjigo,
– Naša mala knjižnica,
– Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in 

jutri,
– Slovenska mreža zdravih šol,
– Šolski EKO vrtovi,
– Kulturna šola,
– Mednarodni projekt Erasmus+ KA229,
– Mednarodni projekt Erasmus+ K1
– Program NEON- Varni brez vrstniškega nasilja,
– Varno s soncem,
– Mednarodni projekt Pasavček.
 
Kot šola si ne moremo predstavljati, da ne bi bilo 
vzajemnega sodelovanja z okoljem. Naša odprtost 
se kaže v različnih oblikah sodelovanja s starši; v 
pričakovanju skupnosti in organizacij, s katerimi 
šola vzpostavlja različne oblike sodelovanja, kot so 
skupni projekti in uvajanje različnih inovacij v šole. 
Sodelovanje z okoljem je osnova ‘preživetja’ šol, ki 
hkrati pomeni nove možnosti in izzive.
Na vseh treh lokacijah je šola pomembno središče 
izobraževalnega, kulturnega in športnega dogaja-
nja v Občini Puconci. V popoldanskih urah je šola 
s športno dvorano odprta za športna in druga dru-
štva, ki tu izvajajo večino ali del svojih aktivnosti. 
Naši učenci pod vodstvom mentorjev sodelujejo s 
kulturnimi programi na različnih prireditvah društev 

v občini. Trudimo se, da tudi sami prispevamo k ra-
zvoju lokalne skupnosti za boljše pogoje življenja. 
Tudi v bodoče bomo skrbeli za ozaveščanje v lokal-
ni skupnosti o pomenu varovanja okolja in uporabe 
obnovljivih virov energije in zdravega načina življe-
nja. Ob tem ima šola že tradicionalno vzpostavljeno 
sodelovanje izven meja Slovenije, in sicer s šolami v 
Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.
Občina Puconci nam omogoča, da mladim gene-
racijam nudimo dobre pogoje za pridobivanje novih 
znanj. Okolje nam finančno pomaga pri različnih 
investicijah in nabava sodobne učne tehnologije. 
Vzorno je sodelovanje s KS Puconci in nekaterimi 
podjetji (Murexin-Kema, Cerop, Benkotehna, Vi-
gros, Roto, GEAL …)
Pomembno je sodelovanje s srednjimi šolami in fa-
kultetami, ki pripravljajo mlade za pedagoški poklic. 
Veliko sodelujemo z Zavodom Republike Slovenije 
za šolstvo OE Murska Sobota, ki nam svetuje in po-
maga pri razvoju vzgojno-izobraževalnega dela.
Z Ministrstvom za šolstvo in šport, s Šolo za ravna-
telje poteka komunikacija v različnih oblikah, kar 
pripomore k učinkovitemu izvajanju vzgojno-izo-
braževalnega dela. 
Za to, da vzgajamo in učimo ter s tem pripravlja-
mo naše–vaše otroke na življenje, nas v Bodoncih, 
Brezovcih, Mačkovcih in Puconcih v šolskem letu 
2021/22 skrbi 135 zaposlenih.
Gibanje števila učencev v šoli in otrok v vrtcu je v 
veliki meri odvisno od odseljevanja ter priseljevanja 
mladih družin.

Pregled zadnjih deset let:

Šolsko leto Število otrok v 
vrtcu

Število otrok v 
šoli

2012/13 254 451

2013/14 241 460

2014/15 243 471

2015/16 216 487

2016/17 231 485

2017/18 227 498

2018/19 209 525

2019/20 195 539

2020/21 210 513

2021/22 212 508
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Mogočna klet, ki stoji ob nekdanji šoli

Slovenija se uvršča med evropske 
države z manj ugodnimi razme-
rami za kmetijstvo. Med največji-
mi izzivi za kmetijsko dejavnost je 
zemljiška razdrobljenost, ki vodi 
v veliko število majhnih kmetij. 
Razdrobljenost je predvsem po-
sledica dedovanja, s čimer se sre-
čujemo tudi v naši občini.
V občini Puconci je triindvajset 
katastrskih občin – K.O., in sicer: 
Beznovci, Bodonci, Bokrači, Bre-
zovci, Dankovci, Dolina, Gorica, 
Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, 
Moščanci, Otovci, Pečarovci, Po-
znanovci, Predanovci, Prosečka 
vas, Puconci, Puževci, Strukov-
ci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča in 
Zenkovci. V vseh K.O je trenutno 
skupno 5511 ha zemljišč v upora-
bi. 
Občini Puconci ima po evidencah 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano 651 kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo KMG – 
MID (številko kmetijskega gospo-
darstva) in uporabljajo 5279 ha 
kmetijskih zemljišč.

V letu 2020 je obdelovalo 10 ha 

ali več 125 kmetijskih gospodar-

stev, od 5 do 10 ha 156 kmetijskih 

gospodarstev, od 2 do 5 ha 227 

kmetijskih gospodarstev in od 0 

do 2 ha 143 kmetijskih gospodar-

stev.

V občini Puconci trenutno imamo 

364 kmetijskih gospodarstev, ki 

Vir:
Zbirka monografije Občina Puconci, 

Murska Sobota, 2011, str. 64.
Miroslav Kokolj, Bela Horvat: Prekmur-

sko šolstvo, Murska Sobota, 1977, 

str. 487, 489.

Štefan Harkai, 
ravnatelj OŠ Puconci 

redijo goveda, prašiče, drobnico, 
konje in drugo pašno živino.
Slovensko kmetijstvo se srečuje z 
različnimi tveganji, ki otežuje pri-
delavo, ter zmanjšujejo količino 
in kakovost pridelkov. Največjo 
nevarnost predstavljajo vse po-
gostejši ekstremni vremenski po-
javi (suša, poplave, nevihte s točo, 
pozeba).
Občina Puconci namenja sred-
stva za naložbe v kmetijska go-
spodarstva, pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij, pomoč pri 
regresiranju apnenčeve moke, 

Kmetijstvo v občini Puconci  
od leta 2000 do 2021

LETO 2000 2010 2020

Število kmetijskih gospodarstev 967 782 651

Površina zemljišč v uporabi 5601 ha 5178 ha 5511 ha

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi 5489 ha 5131 ha 5279 ha

Njive / 4052 ha 4317 ha

Sadovnjaki 199 ha 77 ha /

Vinogradi 90 ha 67 ha /

Gozdne površine 1943 ha 1565 ha 1386 ha

Površine od 0 – 2 ha 180 193 143

Površine od 2 – 5 ha 395 273 227

Površine od 5 – 10 ha 281 189 156

Površine od 10 ha ali več 111 127 125

Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino 899 598 364

Statistični podatki (vir: SURS)
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pomoč pri regresiranju analiz ze-
mlje in gnojilnih načrtov, pomoč 
za varstvo in urejanje kmetijskih 
zemljišč in gozdov, spodbujanje 
živinoreje, za letalsko obrambo 
pred točo, za razvoj in prilaganje 
podeželskih območij, za splošne 

storitve v kmetijstvu, za LAS Go-
ričko in za vzdrževanje, ter gra-
dnjo gozdnih cest. 
Za omenjene ukrepe je Občina 
Puconci od leta 2000 pa do 2009 
namenila skupno 1.103.678,65 
EUR, od leta 2010 pa do 2021 je 

namenila skupno 1.192.754,18 
EUR. 
Občina Puconci bo še naprej na 
področju razvoja kmetijstva sledi-
la usmeritvam Skupne kmetijske 
politike Evropske unije. 

Vlado Kuhar

Pred nami je stota številka Obča-
na Občine Puconci. Preveč jih je, 
da bi prelistala vsakega, analizira-
la vsebino objav, ki obravnavajo 
kulturo in turizem, ne toliko ana-
lizirala, kot samo vsebino delno 
predstavila in jo morda primerjala 
z dogajanji v sedanjem času.
Mislim, da bo za začetek dovolj, 
da pregledam izdaje do leta 2012. 
Lepo pa bi bilo, če bi ta prelet 
skozi tekste v Občanih bil vzpod-
buda še komu drugemu. Morda 
je v prispevkih iz nekaj leta nazaj 
tudi kakšen prispevek, ki nas bo 
vzpodbudil k boljšemu ustvarja-
nju v prihodnje, nam vsilil kakšno 
staro – novo idejo, nas spomnil 
na dogajanja znotraj občine v 
preteklosti, na kateri lahko gradi-
mo uspešne projekte prihodnosti. 
V mojem zapisu se bosta pre-
pletala kultura in turizem, ki sta 
pomembna za razvoj podeželja 
in z medsebojnim sodelovanjem 
lahko bogatita ta naš podeželski 
prostor.
V 2. številki Občana je fotografija 
odprtja občinske stavbe, ki je dala 
možnost, da občinska uprava lah-
ko sploh deluje v ustreznih pogo-
jih. In že takoj CRPOV (Celostni 
Razvoj Podeželje in Obnova Vasi) 
za podeželje, za vas, za Goričko, 

projekt, ki smo ga izvajali s pomo-
čjo sredstev Ministrstva za kmetij-
stvo R Slovenije. V začetku je za-
pisano, katere cilje bo potrebno v 
okviru tega projekta doseči:
– Dobro življenje zame in za 

mojo družino,
– skupno dobro življenje za mojo 

vas in kraj,
– doseči prva dva cilja čim hitre-

je.

Nosilec projekta za Goričko je 
bila Občina Puconci. Doseženo je 
bilo soglasje vseh občin, projek-
te je vodil Projektni svet. Soglasje 
vseh občin Goričkega je bilo do-
seženo brez težav, sodelovanje 
je vodilo k poznejšim že nekoliko 
bolj konkretnim projektom, kate-
rih rezultati so bili in so vidni. Za-
vedali smo s besed, ki jih je nave-
del dipl.ing.geod. Teobald Belec, 
vodja Centra CRPOV: »Podeželje 
in vas, kakršno imamo Slovenci, 
šteje med največje bogastvo.«
In že naletim na prispevek o Se-
vrovem muzeju v Šalamencih. 
Zapisala ga je učenka iz OŠ Ma-
lečnik, ki se udeležila tabora na 
OŠ Puconci. In kje so danes ti 
eksponati, ker Štefana Severa že 
dalj časa ni več? Nekaj tega bi naj 
bilo v Vaško gasilskem domu Ša-

lamenci. V marsikaterem sloven-
skem kraju znajo ohraniti takšno 
tehnično dediščino, kot jo je imel 
Sever in jo z ustrezno namesti-
tvijo predstaviti javnosti. In bila bi 
zanimiva točka turistične ponud-
be Občine Puconci, skupaj s še 
kakšnimi ohranjenimi eksponati 
borovega gostüvanja v vasi, ga-
silstva itd. Sama zbirka ne pomeni 
veliko, če ni možnosti stalnega ali 
vsaj z odpiralnim časom možne-
ga dostopa do nje. 
In v istem letu je bilo ustanovlje-
no KTD Moščanci, ki je nadaljeva-
lo kulturno ustvarjalnost v vasi po 
KUD Žarko Klanjšek. Dopolnjen 
je bil program in že v naslednjem 
letu je bila ustanovljena folklor-
na skupina. Tudi Vokalna skupina 
Zarja je začela s svojim delova-
njem v letu 1996 in kar nekaj usta-
noviteljic skupine poje še danes.
V letu 1997 je začel aktivno delo-
vati tudi Projektni svet VTC Go-
ričko, katerega koordinator je bil 
Ernest Novak, dipl. ing. agr.. Stan-
dardi za urejanje VTC so bili na-
slednji:
– je speljana po vinorodni pokra-

jini, mimo vinogradov, zidanic 
in vinskih kleti,

Kultura in turizem, po sledeh prispevkov  
v Občanih od 1996 do 2012
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– ponudba ob vinski cesti pravi-
loma sloni na domačih proi-
zvajalcih in ponudbi kmetij,

– je na razpolago več domačih 
gostišč, ki nudijo vino iz doma-
čega okolja,

– v razdalji 25 km mora biti na 
razpolago najmanj 100 postelj 
v gostinskih objektih

– urejeno informacijsko središče, 
kjer je možno dobiti informa-
cije o nočitvenih možnostih in 
gostinski ponudbi,

– ima zaščitni znak,
– ima lastno karto vinske ceste z 

vrisanimi gostinskimi objekti in 
turističnimi zanimivostmi.

In kako je z VTC Goričko danes? 
Označbe ponekod še stojijo, 
marsikatera ponudba ob začr-
tani cesti po Goričkem, tudi po 
Občini Puconci, ne dela. Občine 
so razumele, da s sredstvi, ki so 
namenjene za razvoj VTC asfal-
tirajo predvsem ceste, javne poti. 
Vzpodbude lokalnih skupnosti 
za oblikovanja nove ponudbe ob 
predvidenih trasah ni bilo, tudi 
ponudnikov vina je vedno manj. 
Povezovanja, na čemer bi po-
nudba VTC morala sloneti, ni bilo 
in je še vedno ni tudi pri drugih 
ponudbah. Erni Novak je omagal 
vsled vsega navedenega, Naša 
vas d.o.o., ki je poskušala še en-
krat z razgovorom na Marofu v 
Mačkovcih obuditi povezave, je 
prenehala delovati. Povezave ni 
ali jo je zelo malo na tem Gorič-
kem, čeprav so besede povezo-
vanja prevečkrat slišane, pa zelo 
malo upoštevane.
In CRPOV se je nadaljeval. Stro-
kovnjaki so spoznali zanimivost 
edinstvenega trga Sebeščan v Pe-
čarovcih, staro in dobro ohranje-
no Španovo domačijo v Moščan-
cih, blizu katere je bil rojen znani 
turistični delavec Bela Sever. 

Ob strokovni pomoči Jelke Pšajd 
je Občina Puconci leta 1999 raz-
pisala tudi natečaj za idejni pre-
dlog za izvirni spominek Goričke-
ga za poslovno darilo ob prehodu 
v leto 2000. Izvirni spominek je 
bil BRNKEVCA, toda za poslovna 
darila so »občinari« nabavili raje 
kravate, ure in podobno.
Arhitekturna delavnica SEBEŠČAN 
2000 je zaživela. Izvajalci progra-
ma so bili študentje Fakultete za 
arhitekturo in nakazali so zani-
mive rešitve za ureditev trga ter 
predvideli ponudbe v celotni vasi 
Pečarovci. Projekt je skrbno shra-
njen v arhivskem gradivu Občine 
Puconci. Morda se je nekaj ma-
lenkosti v zadnjem času dvignilo 
iz zaprašenih idejnih usmeritev in 
se počasi udejanja po več kot 20 
letih. Čas je naredil svoje in vpra-
šanje je, kaj od zanimivih mladih 
idej se lahko še uresniči. Sicer pa, 
ali so Pečarovčani osvojili projekt, 
so želeli razvoj po smelih začrta-
nih poteh?

V letu 2000 se je v Moščancih 
pred Vaško gasilskim domom po-
javila v okviru projekta Moja-tvo-
ja-naša vas tržnica. Ponujali smo 
domače pridelke, izdelke in upali 
na uspeh ob prometni cesti Mur-
ska Sobota – Hodoš. Toda žal, 
marsikateri sovaščan se je muzal 
ob tej »domislici«, morda celo 
namenoma ni hotel opraviti na-
kup kakšnega izdelka in kljub na-
povedi o stalnosti prodaje, je bilo 
potrebno odnehati, čeprav so se 
potniki po cesti Murska Sobota – 
Hodoš z veseljem ustavljali in tudi 
kaj kupili. Stojnice so trenutno v 
uporabi v Puconcih za tržnico in 
upam, da je odnos drugačen. In 
moj pomislek. Morda smo pre-
zgodaj uvajali prodajo domače-
ga, morda lokacija ni bila najbolj 
ustrezna, še bolj pa verjetno lju-
dje, ki niso gledali na pridobitev z 
odobravanjem in so se zavestno 
odrekali sleherni domači iniciativi.
Je pa v vasi kljub vsem vsemu v 
tem letu že tretjič bila izvedena 
prireditev Peli in plesali so jih mati 

Iz priložene karte je razvidno, kako so si študentje predstavljali turizem v Pečarovcih.
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moja. Na odru so natopili gostje 
iz Hrvaške in Madžarske, poleg 
domače folklorne skupine, ki se je 
že pridno uveljavljala v prekmur-
skem okolju. 
Španova domačija je delovala, 
tudi podjetje Naša vas d.o.o. in s 
sodelavkami smo snovali načrte, 
kako obogatiti gostinsko ponud-
bo z različnimi projekti. Pot spro-
stitve in užitka je bila ena izmed 
takšnih projektov, ki smo jo obli-
kovali skupaj člani KTD Dolina, 
Moščanci in Pečarovci, upajoč, 
da se bo pot podaljšala tudi na 
pečarovsko stran. Z lastnimi dru-
štvenimi sredstvi, z organizacijo 
srečelova ob teku smo postavili 
označbe, s prostovoljnim delom 
uredili Mrzlek in upali, da bo pot 
zaživela. Pa je za nekaj časa, do-
kler Naša vas ni bila poslana v ste-
čaj, gostilna pa je prešla drugemu 
najemniku. Tudi projekt ureditve 
nizkocenovnih prenočišč za ko-
lesarje je nekje v predalih, enako 
tudi idejni osnutek turističnega 
naselja v bližini. Morda bo kdo re-
kel, da nismo bili dovolj sposobni, 
da smo bili spet preuranjeni, toda 
kakšni so bili tisti, ki bi morali gra-
diti na začetem?
Leto 2006, številka 38., predsta-
vitev veselega večera v Puconcih 
z naslovom »Kak je Števek ščeo 
Mariško meti«. Bila sem gledal-
ka vsakoletnih veselih večerov 
v Puconcih, toda ni jih več. Že v 
43. številki najdem zanimivi prikaz 
kulturnega ustvarjanja v Puconcih 
vse od leta 1931 do 1997. Bili so 
ustvarjalni. So tudi danes v okvi-
ru KTD Puconci, toda kje so tisti 
sposobni in vsega zmožni igralci. 
Ne pogrešajo igre? Vijola Varga, ki 
jih je leta in leta učila, jih usmer-
jala, je umrla, nekaj časa so še 
ustvarjali veseloigre, že nekaj let 
pa je ta dejavnost v centru naše 

občine zamrla. Jo je še možno 
obuditi?
So pa kar uspešni v Pečarovcih, 
kjer pridno ustvarjajo že dese-
tletja z nekaj premori. Tokrat pa 
je njihova dramska ustvarjalnost 
presegla lokalne meje. Nasto-
pi različnih skupin iz krajev tudi 
izven Pomurja v programu v Pe-
čarovcih, kjer izbirajo najboljše in 
gostovanje domačih Zgrebašov 
širom po domovini in čez mejo, 
kjer razumejo slovensko govori-
co, je rezultat uspešnega društve-
nega delovanja.
Morda še utrinek iz 49. števil-
ke Občana: Patrik in Patricija – 
Zvezdi vzhajata nad Otovci. In 
na koncu epilog zapisa Janeza 
Konkoliča: »Zvezdi iz Otovcev sta 
vzšli, žarita in zorita. S kakšnim si-
jajem bosta svetili, je odvisno od 
njiju samih.«
Bilo je to leta 2009. In kje sta se-
daj, kje in kaj ustvarjata. Nisem 
preverjala, morda pa se bosta 
oglasila in zasijala v vsem svojem 
sijaju, sedaj že odrasla, morda za-
poslena. Lepo bi bilo ju slišati da-
nes.
KTD Moščanci, projekt Čüješ pe-
sem, ode ka zapleševa, projekt 

LAS Goričko, izdani CD prek-
murskih pesmi v izvedbi Vokalne 
skupine Zarja pod mentorstvom 
Marjana Povha in posneto učno 
gradivo za prekmurske plese s 
poudarkom na goričkih, v izved-
bi folklorne skupine in pod men-
torstvom Mirka Ramovša. Bogata 
dediščina kulturne ustvarjalnosti 
zborovskega petja prekmurskih 
pesmi in prekmurskih plesov, vse 
za mlajše rodove in za pevske in 
folklorne skupine drugod po Slo-
veniji.
Tudi pevski zbor TKŠD Pečarovci 
je ustvarjalen. V letu 2009 so or-
ganizirali že peti Koncert na pra-
gu Goričkega. Ustvarjajo še da-
nes, organizirajo koncerte. Morda 
je njihova sestava od takrat že ne-
koliko drugačna, nekoliko mor-
da pomlajena, številčno manjša, 
toda še vedno z Miro ustvarjalna.
Smo v letu 2010 in v prednovo-
letni številki je o svojem članstvu 
v otroški FS KTD Moščanci Timi 
zapisal prispevek Jaz in ples, ples 
in jaz. Plesal je nekaj let, glede na 
vsebino članka, je užival v plesu, 
v druženju. Ponosen je bil na na-
stope v domačem okolju. In na 
koncu sestavka je zanimivi tekst: 
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»tako pridi botrica, danes te že 
lahko pošteno zavrtim in te pre-
kašam, kajti segam ti že više od 
ramen ... Pridi, bova odplesala 
eno po domače!« Bil je star 11 let, 
danes jih ima 23. Ali pleše z bo-
trico, v FS KTD Moščanci ne, tako 
kot številni drugi, predvsem fan-
tje. In zakaj ne, kajti ples je nekaj 
lepega, je gibanje, je druženje, je 
zabava ... Veseli bi bili tvoje vrnitve 
Timi.
V letu 2011 je bilo ponovno ime-
novanje Milana Vrečiča za direk-
torja Razvojnega zavoda Obči-
ne Puconci in ko sem prebirala 
osnovne poudarke iz Programa 
razvoja in dela zavoda, ne morem 
mimo nekaterih zapisanih dejstev, 
čeprav ne veljajo več.
Vsestranska podpora društvom, 
kakšna, administrativna? Zavze-
manje za enakomeren razvoj vseh 
kulturnih zvrsti, še posebej novih 
zvrsti, katerih? Ali nismo kulturna 
društva na podeželju poklicana, 
da ohranjamo naravno in živo 
kulturno dediščino, da bogatimo 
naš prostor s kulturnimi zvrstmi, 
ki jih znamo in jih že izvajamo, le 

znanje je potrebno dopolnjeva-
ti. Tudi sodobnejše zvrsti kulture 
morajo imeti dovolj močno bazo 
ustvarjalcev oz. prostovoljcev v 
kulturi in imeti morajo ustrezne 
prostorske pogoje za izvajanje 
izobraževanj, za vaje, usposablja-
nje? In katere so te sodobnejše 
zvrsti kulture, ki bi jih lahko iz-
vajala obstoječa društva ali pa je 
morda želel RZ ustanoviti kakšno 
novo kulturno skupino. Zakaj pa 
ne?! 
Turizem: Je bila ustvarjena boljša 
in ustreznejša turistična ponudba 
v občini, so bili ponudniki pove-
zani? Vodim turistično društvo in 
nikoli doslej nisem bila povablje-
na s strani RZ, odbora za kulturo 
in turizem, morda občine na raz-
govor o oblikovanju skupnih pro-
gramov, ki bi vzpodbujali sode-
lovanje za razcvet turizma v naši 
občini. In kako drugače se naj po-
vežejo lokalne skupnosti, društva, 
ponudniki ...?
Tudi ljudsko pesem v Občini Pu-
conci ohranjamo.
Najstarejše po letih delovanja so 
Vrtnice TD Beznovci. Tudi s FS 

KTD Moščanci so potovale na 
gostovanja, da njihovega lastnega 
popotovanja po raznih krajih Slo-
venije, nekaj tudi čez mejo, niti ne 
omenjamo. Z leti so začele pre-
pevati tudi pevke Žlahtne kapljica 
KTD Dolina in nazadnje še Irmi-
ce KTD Moščanci. Programska 
usmeritev teh skupin je ohranjanje 
in podajanje prekmurskega ljud-
skega pevskega izročila. Organi-
zirajo tudi lastne prireditve in tako 
s svojo ustvarjalnostjo bogatijo 
naš prostor. Le vse te prireditve 
bomo morali izdatneje vključiti 
v turistične programe, oblikovati 
programe in nastaviti stroškovnik 
za vključitev nastopov za turiste, 
ki prihajajo v naše kraje.
Pri prelistavanju Občanov sem 
naletela na določene prispevke, 
jih prebrala in si poskušala ustva-
riti mnenje o vsebini, oziroma 
sem se vanjo poglobila kot bralec 
sedanjega časa. Morda smo pri-
spevek ali namere, ki so v prispev-
kih bile navedene, takrat dojemali 
drugače. So pa vsi po vrsti pred-
stavljali prireditev, projekt, doga-
janje in ob njih sem se marsičesa 
spomnila, morda ga poskušala ra-
zumeti tudi nekoliko kritično. Po-
skušala se bom v naslednjih me-
secih prelistati še naslednje izdaje 
do letošnjega leta. Že sedaj vem, 
da bo ljubiteljske aktivnosti v njih 
manj, da bodo skupine, ki izvaja-
jo kulturo, manjše. Zakaj, ne vem. 
Pa nas v Občini Puconci ni veliko 
manj, kot nas je bilo pred izdajo 
prve številke Občana. In zakaj, 
dragi občani se tako zelo težko 
vključujete v kulturne dejavno-
sti, še posebej mlajše generacije? 
Kultura je tista, ki ohranja narod, 
domačo besedo in nas same. Po-
stanimo del te kulture!

Marta Horvat
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V 22. letih se je v Gasilski zvezi 
Puconci marsikaj dogajalo, lahko 
rečemo, da smo bili zelo aktivni in 
tudi uspešni. GZ Puconci združu-
je gasilce iz 23 prostovoljnih ga-
silskih društev občine Puconci od 
najmlajših pionirjev, mladincev, 
preko operativcev, podpornih 
članov in vse do veteranov. 
V občini Puconci je bilo najprej 
ustanovljeno občinsko poveljstvo, 
katero je delovalo pod okriljem 
takrat še obstoječe Gasilske zve-
ze M. Sobota. Poveljnik poveljstva 
je bil Konrad Vučak, njegov na-
mestnik pa je bil Franc Škrilec.
Ustanovna skupščina GZ Pucon-
ci je bila 4. 7. 1998 v Šalamencih. 
Funkcija predsednika je bila zau-
pana Štefanu Sočiču, namestnika 
Viljemu Kovaču, poveljnika Lud-
viku Kuzma in njegovega name-
stnika Francu Škrilecu. Za tajnika 
GZ je bil imenovan Dejan Sever.
GZ je na skupščini sprejela dolgo-
ročni program dela na področju 
strokovnega dela, vključevanja 
mladine, članic in veteranov v ga-
silska društva, kakor tudi medna-
rodnega sodelovanja. Tako smo 
leta 2000 v Predanovcih orga-
nizirali mednarodno tekmovanje 
Slovenije in Avstrije.
Gasilska društva in tudi GZ imajo 
svoje simbole. GZ Puconci je na 
prireditvi v Šalamencih v okvi-
ru občinskega praznika oktobra 
2001 razvila svoj prapor.
Po pretečenem 5. letnem man-
datu, so leta 2003 potekale voli-
tve. Vodstvo GZ je ostalo enako, 
spremenila se je le funkcija pod-
poveljnika, katero je prevzel Vlado 
Vlaj. Delo organov pa se je razde-
lilo po komisijah. Tako imamo ko-
misijo za veterane, za članice, za 

tehnični razvoj, za izobraževanje 
in komisijo za mladino.
Bojan Lončar je prevzel funkcijo 
predsednika komisije za mladino 
in je še posebej zaslužen, da je GZ 
Puconci od leta 2004 naprej zelo 
aktivna na področju dela z mladi-
mi. Leta 2004 smo organizirali 1. 
kviz gasilske mladine. Organizaci-
ja čisto prvega kviza je zahtevala 
ogromno dela saj smo si celoten 
scenarij in tako tudi panoge pri-
pravili sami. Vsi naslednji kvizi pa 
so se organizirali po modelu GZ 
Slovenje.
Leta 2005 in 2006 smo bili v pro-
storih OŠ Puconci organizatorji 
regijskega kviza za Pomurje. Leta 
2005 je PGD Gorica skupaj z GZ 
Puconci organiziralo memorialno 
tekmovanje Karla Flisarja. Po do-
govoru z društvi nekdanje skupne 
GZ M. Sobota se je organizacija 
tega tradicionalnega tekmovanja 
za stalno prenesla na Gorico kot 

rojstno vas tega velikega gasilca. 
Tekmovanje poteka vsaka 4 leta.
Od leta 2005 poteka vsako leto v 
mesecu oktobru srečanje vetera-
nov občine Puconci.
Občina Puconci na mednaro-
dnem področju zelo dobro sode-
luje z občino Zabok iz Hrvaške in 
tako smo se tudi gasilci leta 2006 
začeli povezovati s tamkajšnjimi 
gasilci. 
Naslednje leto, leta 2007, so se 
naši mladi gasilci prvič udeležili 
3-dnevnega tabora gasilske mla-
dine, ki je potekal na športnem 
centru v Gubaševem na Hrva-
škem. Ekipa veteranov iz Zaboka 
pa se je udeležila tekmovanja ve-
teranov sektorja Bodonci v Zen-
kovcih in postala stalni udeleže-
nec tekmovanj tudi v naslednjih 
letih.
Leta 2008 nam je GZ Slovenije 
zaupala organizacijo državnega 
kviza gasilske mladine, ki je pote-
kal v prostorih OŠ Puconci. Prvič 

Gasilska zveza Puconci skozi čas

Zaslužni člani GZ puconci
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smo pri nas organizirali tabor ga-
silske mladine GZ Puconci in GZ 
Zabok, in sicer v športnem centru 
v Predanovcih. 
V Lemerju smo skupaj s tamkaj-
šnjim društvom in vodstvom re-
gije leta 2010 organizirali regijsko 
tekmovanje veteranov Pomurja v 
vaji s staro ročno brizgalno.
Leta 2011 je GZ Puconci ponovno 
organizirala veliko državno mla-
dinsko tekmovanje in sicer sreča-
nje društev Mladi gasilec.
Na volitvah 2013 smo dobili novo 
vodstvo, in sicer je bil za pred-
sednika izvoljen Ivan Pintarič, za 
poveljnika pa Franc Barbarič. Po-
leg poveljnika so štab operative 
sestavljali še podpoveljnik Ludvik 
Kuzma, sektorski poveljniki Štefan 
Časar, Štefan Hakl in Drago Jošar 
ter člana Vlado Vlaj in Bojan Lon-
čar.

V tem mandatu smo na področju 
mladine stopili še korak naprej 
in leta 2015 popeljali naše mla-
de gasilce na letovanje na Debeli 
rtič. Letovanje smo organizirali 
tudi naslednja leta in sicer smo 
tri leta zapored letovali na Rogli, 
nazadnje pa še leta 2019 na De-
belem rtiču.
Leta 2016 pa smo ob prireditvi 
srečanja veteranov na Vaneči kot 
prvi v Pomurju razvili prapor ga-
silskih veteranov. Naslednje leto 
so v Lemerju ponovno organizi-
rali regijsko tekmovanje vetera-
nov Pomurja.
V letu 2018 smo izvedli volitve, 
zaključili cikel tekmovanj, or-
ganizirali smo 12. tabor gasilske 
mladine, letovali smo na Rogli. 
Najodmevnejša prireditev pa je 
bila 20. obletnica Gasilske zve-
ze. Obeležilo smo jo 29. 7. 2018 

v Moščancih. Zaslužnim članom 
smo podelili plakete in proglasili 
častne člane GZ.
Na tekmovalnem področju smo 
bili vedno zelo aktivni. Imamo tri 
sektorska tekmovanja, občinsko 
tekmovanje, naša društva se re-
dno uvrščajo na regijska in držav-
na tekmovanja ter na tekmovanja 
mladine v orientaciji. Organizirajo 
pa se tudi nočna tekmovanja v 
okviru posameznih društev. Že od 
nekdaj poteka vsako leto v sek-
torju Bodonci tekmovanje vete-
ranov s staro ročno brizgalno. 
In prav na tekmovalnem področju 
smo v letu 2021 dosegli lep uspeh 
in sicer so se gasilke PGD Bodon-
ci v kategoriji članic A, po tretjem 
mestu na državnem tekmovanju, 
uvrstile v kvalifikacije za gasilsko 
olimpijado.
Kljub neugodnim razmeram zara-
di virusa Covid-19, ki je leta 2020 
zaustavil aktivnosti gasilcev, smo 
pod taktirko predsednika komisije 
za veterane Ludvika Kuzma sep-
tembra 2021 v Vadarcih organizi-
rali Regijsko srečanje in tekmova-
nje veteranov.
Leto 2022 je gasilsko olimpij-
sko leto. Olimpijada bo potekala 
v Celju, kar je velik dogodek za 
Slovenijo, saj se pričakuje preko 
3000 tekmovalcev iz 25 držav. 
V Bodoncih smo 100 dni pred 
dogodkom izobesili olimpijsko 
zastavo in v olimpijskem duhu 
pospremili gasilke Bodoncev na 
srečno pot skozi kvalifikacije.
V GZ Puconci upamo, da bomo 
uspešno povezovali naša PGD 
še naprej. Čeprav se pojavljajo 
vzponi in padci, smo gasilci ve-
dno pripravljeni pomagati drug 
drugemu, kar je v današnjem času 
velika vrednota.

Sabina Sočič, tajnica GZ PuconciČlanice A in članice B iz PGD Bodonci



15. 4. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

47DELO OBČINSKIH ORGANOV

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi

22. redna seja, 25. novembra 2021

SKLEP št. 208: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 (prva obravnava) 
v predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in finančnimi načrti (bilanca prihodkov in odhodkov 
proračuna občine za leto 2022, račun terjatev in naložb za leto 2022, račun financiranja proračuna za leto 
2022, načrt razvojnih programov Občine Puconci za obdobje 2022–2025, finančnimi načrti proračunskih 
uporabnikov, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za leto 2022, kadrovski načrt 
občinske uprave Občine Puconci za obdobje 2022–2023).

SKLEP št. 209: 
Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022.

SKLEP št. 210: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 (druga obravnava) 
v vsebini iz prve obravnave – skupaj z vsemi sestavnimi deli.
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skrajšani 
obliki v občinskem glasilu OBČAN.
Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022.

SKLEP št. 211: 
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 (prva obravnava) 

v predloženi vsebini – skupaj z vsemi sestavnimi deli in finančnimi načrti (bilanca prihodkov in odhodkov 
proračuna občine za leto 2022, račun terjatev in naložb za leto 2022, račun financiranja proračuna za leto 
2022, načrt razvojnih programov Občine Puconci za obdobje 2022–2025, finančnimi načrti proračunskih 
uporabnikov, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Puconci za leto 2022, kadrovski načrt 
občinske uprave Občine Puconci za obdobje 2022–2023).

2. Združita se prva in druga obravnava Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022.
3. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 (druga obravna-

va) v vsebini iz prve obravnave – skupaj z vsemi sestavnimi deli.

Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v skrajšani 
obliki v občinskem glasilu OBČAN.

SKLEP št. 212: 
Občinski svet Občine Puconci se strinja s predlogom župana, da se 50 % nerazporejenih sredstev, na podla-
gi razpisa za kulturo in turizem, razdeli med prijavljena društva. Predlog, ključ za razdelitev sredstev pripravi 
Razvojni zavod Občine Puconci, potrdi ga pa Odbor za kulturo, turizem in šport (na dopisni seji).

SKLEP št. 213: 
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z dopisom Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle v zadevi 
postopka izbire direktorja Razvojnega zavoda Občine Puconci.
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2. dopisna seja, 23. decembra 2021

SKLEP št. 214:
o razrešitvi člana Sveta zavoda Razvojni zavod Občine Puconci

V Svetu zavoda Razvojni zavod Občine Puconci se razreši član Ludvik NOVAK, stanujoč Bodonci 128.

SKLEP št. 215: 
Občinski svet Občine Puconci imenuje v Svet šole Osnovne šole Puconci naslednje predstavnike:
1. Mateja Vlaj, Dolina 22 d
2. Robert Berendijaš, Moščanci 25 b
3. Jure Nemec, Puconci 292.

V lenarško skladišče podjetja Pre-
vent-Halog, v katerem Rdeči križ 
in Civilna zaščita zbirata pomoč 
za Ukrajino, so v tednu med 7. in 
11. 3. 2022 pakete pomoči poši-
ljale tudi številne slovenske ob-
čine. V petek, 11. 3. 2022, je tako 
potekalo natovarjanje prvega ka-
miona, ki se je v soboto zjutraj 
odpravil proti državi, ki se je zna-
šla v vojni agresiji. Pomoč v obliki 
hrane, zdravil, sanitetne in higi-

enske opreme, zložljivih postelj, 
odej, oblek, gasilnih aparatov … 
smo prispevale občine, ki imamo 
v Ukrajini partnerske občine. Vezi 
med občinami so se začele tkati 
že pred epidemijo, ko so Ukrajinci 
obiskali Slovenijo, lani jeseni pa so 
naši župani obisk tudi vrnili.
S prvo pošiljko je tako v Ukrajino 
krenila pomoč iz občin Kočevje, 
Logatec, Trbovlje, Hrastnik, Mur-
ska Sobota, Odranci, Puconci, 

Velika Polana in Lenart. Naša ob-
čino je za pomoč iz proračuna 
namenila dve paleti moke in po 
eno paleto mleka ter stekleniče-
ne vode. Nekaj zbranega blaga je 
moralo žal ostati v skladišču, saj 
je v kamionu zmanjkalo prostora 
za vse, a pomoč še prihaja, tudi 
iz drugih občin, zato bodo že v 
kratkem pripravljene nove hu-
manitarne pošiljke. Tudi Občina 
Puconci bo zbirala denarna sred-
stva za nakup potrebščin, ki jih bo 
nato poslala v prizadeta območja 
v Ukrajini.

Razvojni zavod 
Občine Puconci

Pomoč slovenskih občin 
ukrajinskim partnericam
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Prijateljstvo je močna vez in če modro razmišljamo, je to največji dar 
narave človeku. Otrok se hitro nauči, da je prijateljstvo pravo bogastvo 
in da mu prijatelj daje občutek pripadnosti. Ni lepšega občutka, ko se 

s prijateljem lahko sku-
paj poveseliš. Pomen 
prijateljstva pa najbolje 
spoznamo v njegovi od-
sotnosti.
»Spodbujamo prijatelj-
stvo« je projekt, za ka-
terega smo se v našem 
vrtcu odločili, ker se 
prepleta s celoletnim 
načrtom dela v vrtcu 
in ker sta druženje in 
komunikacija z vrstniki 
ena najpomembnejših 
dejavnikov v otroko-

vem razvoju. Otrok tako razvija 
samozavest, empatijo in mišlje-
nje, ob čemer poteka tudi nje-
gov socialno čustveni razvoj. Na 
temo prijateljstvo smo izvajali ve-
liko dejavnosti. Med drugim jim 
je bila zanimiva socialna igra Paj-
kova mreža, ki nam je dala idejo 
za ustvarjanje. Za projekt pa smo 
prispevali fotografijo z izdelkom 
»To smo mi«. To je razrezanka, 
sestavljena iz toliko delov, kolikor 
je otrok v skupini. Na posamezni 
kos celote je vsak otrok prispeval 
svoj del. 
Prijateljstva, sklenjena v otroštvu, 
se včasih nadaljujejo tudi v odra-
slosti.

Otroci in vzgojiteljici  
Marlene Horvat, 

Anita Recek Drvarič  
iz vrtca Mačkovci

Spodbujamo prijateljstvo
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Na začetku meseca marca smo naše otroke vpraša-
li, če poznajo kakšen praznik. 
Nekdo je vzkliknil: »Praznik pomladi!« Res je, naj 
tako tudi ostane … Marec naj bo praznik pomladi!
Po starem ljudskem izročilu je 12. marec – Gre-
gorjevo, praznik pomladi. Mi smo ga letos bolj kot 
s ptički, ki se ženijo, povezali s svetlobo in soncem. 
Ljudje so namreč ta marčevski dan praznovali zato, 
ker so dnevi postajali daljši in je svetloba izpodrini-
la temo. Takrat je bilo življenje zelo preprosto in so 
lahko z daljšanjem dneva več postorili.

Na pustni torek je bilo v našem 
vrtcu veselo, saj so rajale maškare 
okroglih in nasmejanih ust. V vrt-
cu smo se na praznovanje pusta 
pripravljali že ves teden. Izdelovali 
smo dekoracijo za igralnice, iz-

delali smešne klovne ter se nau-
čili pesmico. Otroci so z velikim 
veseljem pripovedovali v kaj oz. 
koga se bodo našemili. S svojim 
rajanjem in petjem smo maškare 
iz vrtca Bodonci preganjale zimo 

in klicale pomlad. Po veselem in 
norčavem rajanju pa smo si za-
služili slastne pustne krofe.
Pomlad je že zakorakala v naše 
kraje, travnike že krasijo številne 
pomladne cvetlice in drevesa že 
dobivajo nove liste in cvetove. 
Naposled je le prišel čas, ko se vse 
začne prebujati in z otroki bomo 
lahko budno opazovali naravo in 
svet, ki nas obdaja.

Vzgojiteljice iz vrtca Bodonci

Pustno veselje

Praznik pomladi
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Žarki sonca tudi v vrtcu zaigra-
jo na čarobno noto. Otroci so 
lahkotnejše oblečeni in se zunaj 
svobodneje gibajo. Sonce greje 
njihova srca, ki bolj kot kdaj koli 
hrepenijo po prijateljstvu. O njem 
se veliko pogovarjamo in je te-
melj vrtčevskega bivanja. 
Na travnatem igrišču cvetijo drob-
ne bele marjetice, ki jih opeva tudi 
ljudska pesem: »Jaz pa grem na 
zeleno travco«. Spevna melodija 
s preprostim besedilom se na-
seli v ušesa malčkov, ki jo vsak 
dan znova prepevajo. Za praznik 
mamic so jo zapeli tudi svojim 
mamicam. In kakšne so njihove 
mamice? Ljubeče, iskrene, tople, 

preproste, igrive, zabavne, lepe, 
vesele, pametne … Z eno bese-
do – čudovite. Mamice rojevajo 
otroke in tako nastane družina. 
Starejši otroci se pogovarjajo o 
družinah, ki so lahko različne in jo 
že znajo opisati in narisati. Druži-
na mora biti tista, ki otroku nudi 
zavetje in ga vzgaja v zavedanju, 
da je del širšega okolja, kjer je de-
ležen pravic in hkrati dolžnosti. 
Vrtec pa družinam ponuja roko 
ter otrokom ustvarja spodbudno 
okolje, v katerem se bodo dobro 
počutili in vsesplošno razvijali.
Da rastemo, je potreben tudi po-
čitek, ob katerem v vrtcu nikoli ne 
manjka pravljic ali umirjene glas-

be. Pravljica, ki je v mesecu fe-
bruarju in marcu pridobila največ 
zanimanja, je Glasbena šola pri 
sovici. Otroci so jo vzljubili, sovica 
pa je seveda to naklonjenost na-
gradila. Na obronku puconskega 
gozda je zanje skrila zaklad, ki so 
ga sončnega dopoldneva šli iskat. 
Po nekaj namigih ob poti so ga 
tudi našli. V njem ni manjkalo niti 
veselja niti hrepenenja.

Otroci in kolektiv  
vrtca Puconci

Spodbujamo prijateljstvo
Vrtec Brezovci se je meseca februarja 2022 vključil 
v projekt »Spodbujamo prijateljstvo«, ki je del šir-
šega programa »Šola sobivanja in združuje projekte 
različnih področij trajnostnega razvoja«. Organiza-
tor projekta Spodbujamo prijateljstvo je Sobivanje 
– društvo za trajnostni razvoj, projekt pa podpirata 
tudi družba BTC, kot glavni partner, in Zavarovalni-

ca Triglav. Namen natečaja je otroke spodbujati k 
pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju 
dobrih odnosov z vrstniki. Želeli smo, da se otroci še 
bolj povežejo in spoznajo med seboj.
V temi prijateljstva smo se dotaknili predvsem med-
sebojnih odnosov, upoštevanju pravil v skupini, ki so 
pogoj za prijetno in prijateljsko vzdušje. Najbolj všeč 
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V tednu od 21. 2. do 25. 2. 2022 smo tri strokovne 
delavke (ena učiteljica in dve vzgojiteljici) OŠ Pu-
conci v okviru šolske mobilnosti projekta Erasmus+ 

Materinski dan
Marec je mesec družine, zato v tem času posebno 
pozornost namenjajo prav vsem družinskim čla-
nom. V vrtcu smo se pogovarjali o družini, o družin-
skih članih, o vlogi posameznih družinskih članov, o 
medsebojni pomoči, ljubezni in tudi o konfliktih, ki 
jih razrešimo, se opravičimo in gremo naprej. Veliko 
smo ustvarjali, peli in naredili darila za mame. Marsi-
katera pravljica nam je polepšala našo temo in nam 
približala pomen družine. 

jim je bila socialna igra električni impulz (stisk rok v 
jutranjem krogu, s katerim smo si poslali pozitivno 
energijo).
Izdelali smo plakat prijateljstva, kjer je vsak otrok 
odtisnil svojo dlan na plakat, nato pa v eno kocko 
narisal nekaj po lastni izbiri. Otroci so imeli na raz-
polago barvice, prstne barve, voščenke ali flomastre. 
Tudi glasbenega in plesnega ustvarjanja ni manjkalo, 
saj smo se naučili več pesmic zapeti in zaplesati. 
Ob koncu projekta pa se naša tema ne zaključi, saj 
bomo prijateljstvo in sodelovanje v vrtcu ohranjali 
vsakodnevno še naprej.

Kolektiv vrtca Brezovci

TAG obiskale Španijo, in sicer Šolo CEIP Pedro I v 
Tordesillasu. Pridružili so se nam še učitelji in vzgo-
jitelji dveh šol iz Turčije ter učitelji iz Nemčije in Gr-

Valentina Murgelj, vzgojiteljica

Šolska mobilnost v Španijo
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čije. Tema srečanja je bila ZDRAVJE, ETIKA IN DE-
MOKRACIJA, kar smo razvijali skozi igre ter aktivno 
učenje in različne strategije.
Gostitelji so nam prvi dan skupaj z učenci pripravili 
lep sprejem, pozdravila sta nas tudi ravnatelj šole in 
župan mesta Tordesillas. Sledila je predstavitev šole 
in okolice. Zanimivo je, da ima šola tudi oddelek s 
prilagojenim programom za gibalno ovirane učen-
ce z različnimi motnjami. Ti imajo svoje prostore in 
pa poseben prostor, kjer izvajajo fizioterapijo.
Ob dopoldnevih so potekale razne dejavnosti na 
šoli, učitelji so nam z učenci prikazali različne ak-
tivnosti in metode za razvijanje umetnosti, kreativ-
nosti, motorike, sproščanja ter tradicionalne igre na 

prostem, kot so »rana«, »tanga«, »calva«, »bolos«, 
»comba«.
Mi pa smo španske učence naučili nekaj slovenskih 
besed, tako se znajo učenci v slovenščini predsta-
viti, poimenovati števila, hrano, živali ipd. Predstavili 
smo jim tudi tradicionalne slovenske gibalne igre na 
prostem, in sicer Abraham in sedem sinov, gnilo jaj-
ce in lisica, kaj rada ješ. Učenci so bili nad učenjem 
slovenskega jezika in nad igrami zelo navdušeni. Pri 
pouku so bili sproščeni in zvedavi, z nami so ko-
municirali brez težav in zadržkov, malo v angleščini, 
malo v španščini. 
Zadnji dan pa je na šoli potekal karneval in to je za 
njih poseben praznik. Učenci in učitelji posameznih 
razredov so si v šoli izdelali maske, seveda so vklju-
čili tudi nas, gostujoče učitelje. Karneval (pustno ra-
janje) je potekal na šolskem igrišču, kjer so se maske 
predstavile in smo vsi skupaj tudi zaplesali.
Ob popoldnevih so nas gostitelji popeljali v večja 
bližnja mesta, kjer smo imeli vodene oglede. Tako 
smo spoznali bogato kulturno-zgodovinsko de-
diščino mest Valladolid, Salamanca, Castillo De La 
Mote in seveda samega mesta Tordesillas. 
Z gotovostjo lahko zaključimo, da je to bil teden 
spoznavanja ljudi drugih narodov, zlasti Špancev in 
španskih učencev, teden nabiranja izkušenj in novih 
idej za delo z učenci ter teden spoznavanja španske 
kulture, zgodovine in kulinarike.

Mihaela Copot, Valentina Murgelj, Andreja Huber,
udeleženke mobilnosti v Španiji
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Od 11. do 15. novembra je v Vrt-
cu pri Osnovni šoli Puconci in v 
Osnovni šoli Puconci potekal člo-
vekoljuben projekt Mednarodni 
dan strpnosti – dan za strpnost in 
prijateljstvo.
Projekt podpira uresničevanje 
otrokovih pravic in temeljnih svo-

boščin kot so opredeljene v po-
membnih dokumentih, v Dekla-
raciji in v Konvenciji o otrokovih 
pravicah. K sodelovanju nas je 
povabil izobraževalni center Ek-
sena, tema letošnjega projekta pa 
je bila »Z drugimi ravnaj tako kot 
si želiš, da bi drugi ravnali s tabo«.

V projektu so sodelovali otro-
ci našega vrtca v vseh najstarej-
ših skupinah in učenci v okviru 
podaljšanega bivanja. Otroci in 
učenci so se, po ogledu kratke-
ga filmčka o strpnosti, ki smo ga 
pripravili v okviru šole in ob pre-
brani pravljici Pekarna Mišmaš in 
Grdi raček, pogovarjali o pomenu 
strpnosti, o spodbujanju prijatelj-
stva, o pomenu medsebojnega 
spoštovanja, razumevanja, spre-
jemanja. Otroci so razmišljali o 
tem, kaj pomeni biti strpen do 
drugih, kje se to izraža v prebrani 
pravljici in kako si sami želijo, da 
bi drugi ravnali z njimi.
Ob tem so nastali likovni izdelki, 
ki so objavljeni na spletnih stra-
neh posamezne enote vrtca in na 
šolski spletni strani. V prihodnjih 
dneh pa bomo pripravili tudi raz-
stavo na šolskem hodniku, kjer 
bomo izdelke učencev razstavili.
Širiti strpnost med najmlajšimi 
dolgoročno obrodi sadove, ki se 
odražajo v razumevajoči družbi, 
zato bomo s projektom nadalje-
vali tudi naslednje leto.

Darja Cigüt,  
koordinatorica projekta za vrtec, 

in Martina Sever,  
koordinatorica projekta za šolo

Mednarodni dan strpnosti v 
vrtcu in v osnovni šoli Puconci

21. marec je izbran za dan Downovega sindroma, 
saj ta datum simbolno izraža genetsko posebnost 
tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru 
kromosomov v vsaki človeški celici. Ta dan zazna-
mujemo po številnih državah sveta in že vrsto let 
se jim pridružuje tudi Slovenija. Razpoznavni znak 
tega dne so pisane, različne nogavice, ki opozar-
jajo, da so ljudje, ki živijo na Zemlji, raznoliki in 
zato so raznolike tudi njihove potrebe. Vzrok za 
Downov sindrom je genetska napaka – najpogo-

steje trisomija 21. kromosoma – namesto dveh 
parov kromosomov ima oseba z Downovim sin-
dromom tri.
Na osnovni šoli Puconci, skupaj s podružničnima 
šolama in z vsemi enotami vrtca, smo ta dan obe-
ležili na prav poseben način. Učitelji, vzgojitelji, dru-
gi strokovni in tehnični delavci, učenci in vrtčevski 
otroci smo si obuli dve različni nogavici in s tem 
izrazili solidarnost in podporo ljudem z Downovim 
sindromom ter njihovim družinam.

Nogavični izziv
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Ko zavrženi koledar postane 
likovna umetnina

To lepo gesto smo širili tudi med 

svoje prijatelje, znance, starše, 

stare starše in sosede. 

Na ta dan smo pri pouku nekaj 

minut namenili ravno pogovoru o 

ljudeh z Downovim sindromom, 

pogledali smo si kratke posnetke 

o prej omenjeni motnji in se tako 

bolje seznanili z njihovo drugač-

nostjo. 

Učenci so spoznali, da so to zelo 

srčni in prijazni ljudje. Odgovorni 

so za svoje delo, ne marajo nere-

da in zamujanja. 

Zelo so nadarjeni na glasbenem, 

plesnem in umetniškem podro-

čju. Veliko od njih igra harmoniko, 

klavir, flavto. Radi plešejo, pojejo in 

likovno ustvarjajo ter tako izražajo 

svojo domišljijo in individualnost. 

V kotu temačne kleti je bila velika 
škatla. Na škatli je bila plast pra-
hu. Vendar škatla je v sebi skrivala 
nekaj, kar je lahko ponovno zaži-
velo. 
Iz škatle sem izvlekla koledar. Ko-
ledar je bil čudovit, z lepimi motivi 
rož, vendar mu je njegov čas bil 
odslužen, saj je bil iz leta 2017. 
Vprašala sem se: »A mi lahko ta 
koledar kje služi? Ga lahko po-
novno uporabim?« Seveda mi te 
misli velikokrat gredo po glavi, 
saj kot učiteljica osnovne šole 

Puconci strmim k uporabi odpa-
dnega in zavrženega ter kot šola 
smo vključeni v različne eko pro-
grame. 
Takoj je padla ideja. Seveda, ko-
ledar bomo uporabili kot podlago 
pri likovnem ustvarjanju. 
Pri uri likovne umetnosti sem svo-
jim petošolcem dala izziv in vna-
prej določene kriterije, katerim so 
morali pri ustvarjanju slediti. 
Seznanila sem jih z likovno pod-
lago, katero bodo uporabili pri 
likovni nalogi. Koledar so učenci 

poznali kot sistematično razdeli-
tev leta na dneve, tedne in mese-
ce, nikoli pa ga niso uporabili pri 
likovnem ustvarjanju. 
Kriteriji likovne naloge so bili, 
da motiv na koledarju pouda-
rijo, ozadje pobarvajo s črno in 
belo akrilno barvo ter pobarvano 

Zaključne misli, ki smo jih zbrali 
skupaj z učenci in drugimi stro-
kovnimi delavci so, da s pozitiv-
nim sporočilom širimo dober na-
men. Potrebno se je izobraževati 
in odpraviti ovire ter predsodke, ki 
so prisotni v sodobnem svetu. 
S skupnimi močmi bomo zmogli 
in tako z roko v roki zakorakali v 
svetlo prihodnost. 

Nataša Kuhar



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 15. 4. 2022

56 ŠOLSTVO

Učence šestih razredov v leto-
šnjem šolskem letu, v okviru razre-
dnih ur, osveščamo o pomembnih 
globalnih temah v sklopu projek-

ta »S cilji trajnostnega razvoja do 
pravičnosti v svetu«, ki ga izvaja 
Slovenska karitas in je del projekta 
»Za dobro, pravično in trajnostno 
Evropo v svetu – Projekt predse-
dovanja EU 2020–2022«. V ta na-
men smo šestošolce spodbudili 
k razmišljanju o posledicah pod-
nebnih sprememb, skrajni revšči-
ni, nepravičnosti in neenakosti po 
svetu ter o rešitvah, ki bi ljudem 
po svetu pomagale preživeti in 
bolj dostojno živeti. O razmišlja-
nju so nekateri učenci pripravili 
likovne izdelke, ki smo jih poslali 
na nagradni likovni natečaj. Med 
številnimi zanimivimi izdelki je bil 
tudi izdelek učenke Nije Horvat, v 
katerem je uprizorila pomanjkanje 

vode v revnih deželah. Komisija je 
njen izdelek uvrstila med dva naj-
boljša. Likovna ilustracija je bila 
objavljena v mesecu decembru, 
v Nedeljskem dnevniku. V spomin 
na sodelovanje v natečaju je Nija 
prejela tudi simbolično darilce.

Mateja Žökš in Nataša Pavšič, 
razredničarki 6. razredov 

ozadje zapolnijo s črnimi in belimi pikami ter ustva-
rijo kontrast. 
Učenci so za delo bili zelo motivirani in zavzeti. Na 
začetku likovnega ustvarjanja so zelo dobro premi-
slili, kje in na kakšen način bodo ozadje pobarvali z 
belo in črno akrilno barvo, nato pa tehtno razmislili 
o vzorcih, ki so jih vnesli na pobarvano ozadje.
Nastale so čudovite likovne umetnine, ki na prvi po-
gled delujejo kot prava umetniška dela.
Učenci so na svoje delo zelo ponosni. Ugotovili so, 
da odpadno ni nujno, da je tudi zavrženo. 
Kot učiteljica strmim k varovanju okolja in na življe-
nje gledam trajnostno. To znanje želim predati svo-

jim učencem, da bodo živeli v sožitju z naravo. Na-
mesto, da jo uničujemo, jo dajmo varovati. Narava 
nam bo hvaležna.

Nataša Kuhar

Nagradni likovni natečaj Slovenske karitas
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PRIJATELJSKA LJUBEZEN JE VEČNA

Ko pomislim nate, 
bi samo pisal,

ker z napisanim se
takoj spomnim nate.

Najinega prvega pogleda, 
prvih dotikov,
stiskov rok …

najinega prvega plesa.

 Vsak človek bi moral v življenju
srečati osebo, ki mu poda krila,

mu stopi v objem.
Zato mi ni treba vedeti, kje si,

kajti od tistega dneva si v mojem srcu.

Anej Zver, 6. a

DRUŽINA

Mi velika smo družina, 
očka pa želel si je še sina,
pa mu to več ni uspelo, 

saj čakalo ga je drugo delo.
Moji sestri sta starejši 

in želita vedno biti hitrejši.

Očka reče: »Punce moje, zdaj pa le po vrsti.«
Vsaka svoje delo je dobila, 

jaz pa sem v kopalnici se malo skrila
in si frizuro lepo naredila.

Kuža žalostno me gleda, 
muca pa mijavka, 

ker je prazna skleda.
Dobro, da je danes že sobota,

mama z očkom se pobota,
skupaj bomo vsi za mizo

in srečni bomo,
ker preživeli

tedensko smo krizo.

Mi velika srečna smo družina,
ko smo skupaj, smo res prima.

Ajda Kuzmič, 6.a 

ŠOLA, MOJA PRIJATELJICA

Šolski zvonec zazvoni
učitelj razred zapusti,
saj mi smo take male,

 poredne barabe,
prave ta prave.

Učitelj razred zapusti,
saj mu s hrupom sežemo do kosti,
 razlaga in sprašuje o odgovorih,

a mi mislimo o odmorih.

Odmor je naš čas,
ko kričimo na ves glas,

vsi učitelji se jezijo
in spregledati se ne dá,

da smo 6. a!

Nastja Poredoš, 6. a

NAJBOLJŠI PRIJATELJ

Najboljši prijatelj te nikoli ne pusti samega,
zmeraj je ob tebi, ko ga potrebuješ.
zmeraj s tabo druži se in pogovarja,

tudi če mu je hudo, te nasmeje, 
da je srečen, se pretvarja.

Z najboljšim prijateljem počneš lahko, 
kar srce ti poželi,

in srce njegovo se vselej od sreče veselí.
Z njim nikoli ti ni dolgčas,

če seveda zabavati se znaš.

Tvoj najboljši prijatelj je lahko kdorkoli,
nekdo, ki mu zaupaš,

in z njim tudi v slabih časih 
v dobre čase upaš.

Pia Šeruga, 6. a 
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Letošnje leto je bilo posebno za-

radi spremenjenih načrtov, ki jim 

je botrovala pandemija. Pouk iz 

učilnic se je preselil v domove, za 

računalnike. Delo je bilo zahtevno 

in stresno tako za učence kot za 

učitelje. Kljub vsem spremembam 

in omejitvam nam je uspelo, da 

Mednarodna Zveza Lions klubov, 
največja mednarodna prostovolj-
na humanitarna organizacija na 
svetu, natečaj Plakat miru organi-
zira že 34 let let. Slovenija je letos 
sodelovala petindvajsetič. Mladim 
nudi priložnost, da z umetnostjo 
delijo svoje videnje svetovnega 
miru. Samo v slovenskem nateča-
ju je letos sodelovalo 1000 učenk 
in učencev iz 94 osnovnih šol, 
na svetovnem nivoju pa 600.000 
otrok iz 200.000 osnovnih šol z 
vsega sveta.
Na letošnjem natečaju, ki ga je v 
pomurski regiji organiziral Lions 
klub Murska Sobota, je sodelo-
valo 17 učencev iz 5-ih šol: OŠ 
I. M. Sobota, OŠ IV. M. Sobota, 
OŠ Bakovci, OŠ Puconci in OŠ 
Grad. Izbor je potekal v mesecu 
novembru 2021, komisijo pa so 
s sestavljali: Anton Buzeti (likovni 
pedagog z OŠ Bakovci, strokov-
ni član komisije), Alojz Šteiner 

smo na natečaju sodelovali z li-
kovnimi in geografskimi izdelki.
Zaključek 9. bienala otroškega 
prostorskega oblikovanja Po Fabi-
anijevih poteh in 6. geografskega 
natečaja Ustvarjalna geografska 
predstavitev mojega kraja je pote-
kal virtualno s številnimi predavanji 
ter zaključno podelitvijo nagrad.

(predsednik LK MS) in Roman Bu-
zeti (pooblaščenec LK MS za pro-
jekt Plakat miru). 
Komisija je imela zahtevno delo, 
saj se po ugotovitvah strokov-
nega člana komisije, g. Antona 
Buzetija, kakovost prispelih del iz 
leta v leto zvišuje.
Strokovna komisija je med prispe-
limi deli izbrala štiri dela klubskih 
finalistk, ki so jih poslali naprej na 

Na razpis likovnega natečaja se je 

odzvalo 33 osnovnih šol iz Slove-

nije, ena srednja šola, Center za 

izobraževanje in usposabljanje iz 

Vipave ter dva vrtca iz Slovenije in 

vrtec iz Italije. Sodelovale so tudi 

šole iz Avstrije, Kanade, Španije in 

Srbije. Prispelo je 297 izdelkov, za 

nacionalni izbor. Med izbranimi 
deli sta izdelka naših dveh učenk: 
Polone Norčič iz 7.a razreda in 
Hane Car iz 8.a razreda. Iskrene 
čestitke!
Vsa izbrana dela iz letošnjega na-
tečaja 2021/2022 in iz 2018, 2019 
in 2020 leta bodo vključena v raz-
stavo, katera otvoritev bo 12. 4. 
2022 v Murski Soboti.

Monika Vidmar, mentorica

Plakat miru 2021– vsi smo povezani

9. bienale otroškega prostorskega 
oblikovanja, Štanjel 2022 in Ustvarjalna 
geografska predstavitev mojega kraja 
6. geografski natečaj, Štanjel 2022
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razstavo pa je bilo izbranih 100 li-
kovnih del. 
Likovni natečaj nam ponuja, da 
ustvarjamo na različnih likovnih 
področjih in likovnih tehnikah. 
Lahko je to fotografija, ki prikazuje 
zanimive stavbe, risba, slika, grafi-
ka ali pa makete in različne posta-
vitve v prostoru.
Najvišja priznanja na področju 
prostorskega oblikovanja Po Fa-
bianijevih poteh, zlate kolekcije, 
so prejeli tudi učenci Osnovne 
šole Puconci. Pod izdelki učen-
cev je bilo zapisano »Vsako leto 
nas presenečajo domiselni izdelki 
učencev in učinkovite kombina-

cije likovnih tehnik in materialov. 
Kolekcijo odlikuje različnost izdel-
kov, očitno spontano likovno izra-
žanje in izjemno natančna izved-
ba.« Zlata priznanja so prejeli: Ema 
Gumilar, Lara Bernjak, Tinkara Car, 
Rebeka Sukič, Gašper Puhan, Ka-
tarina Kuzmič, Ema Crnkovič, Eva 
Miličević, Lea Hampo, Florijan 
Hodžar, Maruša Kreft, Luka Sočič, 
Maksimilijan Žurman, Julija K. Li-
pič, Brina Gönter in Jaka Zelko.
Likovnemu natečaju se je pridru-
žil še geografski, kjer se komisija 
pri ocenjevanju naslanja na delo 
Maksa Fabianija, ki je pri raziskova-
nju kraja skušal najti tudi njegovo 
dušo. Natečaj učence spodbuja k 
raziskovanju domače okolice ter 
k predstavitvi kraja na razgledni-
ci, prospektu, plakatu, spominku, 
e-prosojnicah ali filmu. Komisija 
ocenjuje izdelke na podlagi vizu-
alnega vtisa in privlačnosti, geo-
grafske izvirnosti, likovne pestro-
sti, dovršenosti in tehnični izvedbi, 
možnosti reprodukcije, sonaravni 
uporabi materiala ter razvijanju 
zamisli oziroma temeljnega spo-
ročila v predstavitvi. Na natečaj, 
kjer je sodelovalo 43 osnovnošol-
skih in 7 srednješolskih izdelkov so 
bili poslani trije izdelki naše šole. 

Z zlatim in tako najvišjim prizna-
njem je bila nagrajena e-prosojni-
ca o predstavitvi naselij Otovci in 
Šalamenci, ki sta jo izdelali učen-
ki Anja Kerčmar in Petra Ouček. 
Učenki sta na zelo zanimiv in du-
hovit način predstavili naravnoge-
ografske in družbenogeografske 
posebnosti naselij skozi zgodbo 
o kmetovalcu Francu in njegovi 
ženi Micki. Bronasto priznanje je 
s prospektom o Puconcih prejela 
Eva Sapač, priznanje za sodelova-
nje pa sta prijeli še Iva Sečko in Kim 
Kolar, za prospekt o Moravskih To-
plicah.
Učencem iskreno čestitamo!

Monika Vidmar  
in Mateja Žökš, mentorici
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20. bienale otroške grafike v Žal-
cu predstavlja pomembno vez 
med preteklostjo in sedanjim ča-

som, saj ima že 40-letno tradici-
jo. Grafično oblikovanje je likovno 
področje, kjer nastajajo grafični 

listi-grafike. Grafika pomeni na-
črtovanje, postopnost, proces in 
zahteva ogromno vztrajnosti, ki 
je poleg temeljne risbe nujna za 
dober odtis. 
Tričlanska strokovna komisija je 
med 800 prejetimi grafičnimi listi 
iz 72 šol in vrtca izbrala 356 grafik 
za razstavo, med njimi 10 za zlato 
priznanje, 35 za srebrno ter ostala 
za bronasto priznanje.
Med dobitniki srebrnega prizna-
nja sta Jakob Toth iz 2. razreda in 
Maksimilian Žurman iz 9. razreda, 
Neli Štaleker in Jure Gergek, oba 
devetošolca, pa sta prejela bro-
nasto priznanje.
Nagrajene grafike bodo sedaj dve 
leti krasile stene hodnikov I. OŠ v 
Žalcu.
Učencem iskreno čestitamo.

Deborah Davidovski  
in Monika Vidmar, mentorici

Srebrni in bronasti priznanji 
za učence OŠ Puconci
Bienale otroške grafike – Odtisi drugčnega časa

V letošnjem šolskem letu je Eko šola v okviru projekta LEAF 
(znanje o gozdovih) že drugo leto zapored razpisala likovni 
natečaj o Gozdovih. Poleg likovnih del, so sprejemali tudi 
literarna dela, kar je bila novost v letošnjem letu.
 Ker učenci naše šole zelo radi eksperimentirajo in ustvarja-
jo v različnih likovnih tehnikah so se odločili, da kreativnosti 
in domišljiji dajo prosto pot in svoje doživetje ter znanje o 
gozdu in njegovih prebivalcih izrazijo v likovnem delu. Na-
stalo je pet zanimivih likovnih izdelkov.
V tekmovanje je bilo vključenih šest starostnih skupin: vrtci, 
I.triada, II. triada, III. triada osnovnih šol ter srednje šole in 
ustanove s prilagojenim programom. 
Pri pregledu in izboru najboljših je komisija imela zelo težko 
delo, saj je na tekmovanje prispelo več kot 600 izdelkov. 
Med najboljše izdelke se je uvrstil tudi izdelek naše učenke 
Neli Štaleker iz 9.b razreda. Učenki iskreno čestitamo. 

Monika Vidmar, mentorica

Likovno-literarni natečaj

Gozd in biotska pestrost
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Lani smo pod okriljem Čebelar-
ske zveze Slovenije v mesecu no-
vembru predstavili projekt »Dan 
sajenja medovitih rastlin«, ki je 
bil letos prvič izveden v soboto, 
26. 3. 2022. Namreč čebelarji se 
vsi skupaj dobro zavedamo, kako 
pomembno je ohranjanje našega 
okolja, saj vsaka negativna spre-
memba v njem vpliva in jo tudi 
med prvimi občutijo naše čebele 
ter ostali opraševalci. 
Pri tem prvem koraku naprej po 
spremembah in tudi podpori so 
pristopili s strani Zavoda za goz-
dove Slovenije. Tako so pripravili 
strokovna navodila, kako posaditi 
medovite sadike. Nastopil je tudi 
že čas delitve medovitih sadik, 
ki smo jih zagotovili s pomočjo 
donatorjev in sponzorjev projek-
ta. Seznam le-teh je objavljen na 
spletni povezavi https://www.czs.
si/content/dansajenja_partners 
in se jim na tem mestu tudi za-
hvaljujemo, da so začutili, kako 
pomembno je ohranjanje našega 
okolja za prihodnje rodove. 

Seznam medovitih sadik, ki smo 
jih zagotovili, je naslednji: maline, 
robide, gorski javor, divja češnja, 
navadna smreka, navadna jelka, 
pravi kostanj, divja hruška, jabla-
na, velikolistna lipa, hermelika in 
sivka. Pri tem je treba omeniti, da 
je tudi Zavod za gozdove Sloveni-
je zagotovil medovite sadike dre-
ves, ki se bodo sadila na lokacijah 
po Sloveniji, ki jih je pripravil za-
vod. Seznam lokacij je objavljen 
na https://www.czs.si/. S tem se 
bodo posadila še dodatna me-
dovita drevesa v naš prostor. K 
projektu so pristopile tudi številne 
občine, ki bodo ob rojstvu otrok 
podarile staršem medovita dreve-
sa, hkrati pa bodo svoje parkovne 
površine pokosili, ko bodo rože 
na njih odcvetele. 
Sedaj prihaja čas, ki je namenjen 
za sajenje medovitih rastlin kot 
tudi medovitih dreves. Vsak izmed 
nas ima možnost in priložnost, da 
se priključi projektu. Bodisi, da 
se priključi na eni izmed lokacij 
s strani zavoda. Lahko se priklju-

či tudi čebelarskim društvom in 
skupaj posadite medovite sadike, 
ki so bile zagotovljene s strani 
sponzorjev in donatorjev. Lahko 
pa tudi sami posadimo medovite 
rastline v cvetlična korita na bal-
konih ali na vrtu. Čebele in ostali 
opraševalci nam bodo čez leto 
zelo hvaležni, saj bodo na cveto-
čih delih rastlin nabirale potrebno 
hrano (medičino in cvetni prah), 
ki jo potrebujejo za nemoten ra-
zvoj svojega zaroda. In naj po-
stane naša dežela ne samo lepa, 
ampak tudi cvetoča z medovitimi 
rastlinami. 
Več o projektu pa na 

Tomaž Samec,  
vodja projekta na ČZS

»Dan sajenja medovitih 
rastlin« v polnem teku
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Ob uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev (v nadaljevanju: FFS) je 
čebelam in drugim koristnim or-
ganizmom potrebno nameniti 
posebno pozornost, saj imajo le-
-ti pri kmetijski pridelavi velik po-
men. 
Zaradi navedenega Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Uprava Republike Slovenije 
za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Čebelarska zveza 
Slovenije in Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije tudi letos 
pripravljajo vsakoletne aktivnosti 
obveščanja in ozaveščanja upo-
rabnikov, o pomenu pravilne rabe 
FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanj-
šanje tveganj za zdravje ljudi in 
okolje. 
Da bi se kmetijski pridelovalci čim 
bolj približali cilju zmanjševanja 
tveganj za zdravje ljudi in okolje, 
so danes v ospredju okolju prija-
znejše tehnologije varstva rastlin, 
celovito ravnanje s kmetijskimi 
rastlinami in uporaba metod var-
stva rastlin z nizkim tveganjem. To 
pomeni, da FFS uporabimo šele 
takrat, ko smo izkoristili vse dru-
ge nekemične metode varstva ra-
stlin oziroma uporabimo čim bolj 
specifična in učinkovita FFS glede 
na namen uporabe, z malo neže-
lenih učinkov na čebele in druge 
koristne organizme oz. jih FFS, ki 
predstavljajo tveganje za čebele 
in druge opraševalce, so označe-
na z grafičnim opozorilnim zna-
kom »Nevarno za čebele«. 

Pri uporabi tovrstnih sredstev 
imajo uporabniki v zvezi z var-
stvom čebel določene obvezno-
sti:
– cvetoča podrast v trajnih nasa-

dih mora biti v času tretiranja 
s FFS, ki so označena kot če-
belam nevarna, pokošena ozi-
roma mora biti na drug način 
preprečeno, da bi jo FFS dose-
glo,

– uporaba sistemičnih FFS, ki so 
označena kot čebelam nevar-
na, je prepovedana v času cve-
tenja gojenih rastlin,

– uporaba kontaktnih FFS, ki so 
označena kot čebelam nevar-
na, je v času cvetenja gojenih 
rastlin dovoljena le v nočnem 
času od dve uri po sončnem 
zahodu do dve uri pred sonč-
nim vzhodom, razen če je na 
etiketi in navodilu za uporabo 
navedeno, da je uporaba take-
ga sredstva v celoti prepoveda-
na v času cvetenja,

– pri uporabi FFS, ki so nevarna 
za čebele, mora uporabnik tre-
tiranje izvajati na način, da se 
prepreči zanašanje na sosednje 
površine s cvetočimi rastlinami,

– škropilno brozgo pripravimo na 
mestih, kjer morebitno razlitje 
ne more doseči vodnih virov,

– pozornost je treba nameniti 
tudi ravnanju z odpadno em-
balažo, čiščenju naprav za 
nanašanje FFS ter uporabo se-
mena tretiranega s FFS. 

Prav tako je potrebno biti pozoren 
tudi na morebitne druge omejitve 
uporabe in opozorila, ki so nave-
dena na etiketi FFS, zato je vedno 

potrebno dosledno prebrati na-
vodila za uporabo. 
Na spletni strani Uprave lahko 
dostopate do vseh pomembnih 
informacij v zvezi z rabo fitofar-
macevtskih sredstvih sredstev v 
Republiko Sloveniji, kot tudi do 
seznama FFS, nevarnih za čebe-
le. http://spletni2.furs.gov.si/FFS/
REGSR/FFS_SeznL.asp
https://www.gov.si/assets/or-
gani-v-sestavi/UVHVVR/FFS/
Brosure/brosura_varna_raba_
FFS_2021.pdf
S pravilno rabo FFS bomo pripo-
mogli k varovanju zdravja ljudi 
in okolja, vključno s čebelami in 
drugimi koristnimi organizmi, ki 
so eden izmed kazalcev čistosti 
okolja.

Pravilna raba fitofarmacevstskih sredstev in 
varovanje čebel
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Na Čebelarski zvezi Sloveni-
je (ČZS) se zavedamo ranljivosti 
in pomena čebel za naš ekosis-
tem in našo prihodnost. V okviru 
projekta »Dan vseslovenskega 
sajenja medovitih rastlin«, ki bo 
potekal v soboto 26. marca, si ak-
tivno prizadevamo za zasaditev 
površin z medovitimi rastlinami, 
kar čebelam in ostalim opraše-
valcem omogoča dodatne pašne 
površine. Naš cilj je, da se poveča 
število medovitih rastlin, ki bodo 
nudila medenje v prihodnosti in 
zagotavljala preživetje opraše-
valcev. Ena od možnosti za po-
večanje števila medovitih rastlin 
predstavljajo tudi površine streh 
in vertikalnih površin, ki se tudi pri 
nas v Sloveniji že vključujejo tako 
pri načrtovanju novih stavb kot 
tudi pri sanacijah. 

Zelene strehe in njihov 
pomen

Zelena streha predstavlja zaključ-
ni sloj strešne kritine, prekrit z ve-
getacijo in je v današnjem času 
gradnje objektov pomemben 
odgovor na vprašanja ekoloških, 
socialnih in ekonomskih izzivov. 
Ustrezno strokovno načrtova-
nje in izvedba zelene strehe iz-
boljšuje mikroklimatske razme-
re, kakovost bivalnega okolja ter 
nudi življenjski prostor rastlinam 
in živalim. Ljudje so že v prete-
klosti prekrivali bivališča z zemljo 
in rastlinjem zaradi zaščite pred 
zunanjimi vplivi, predvsem pred 
temperaturo in padavinami ter so 
velikokrat nastale samorastno na 
zapuščenih objektih (Ozelenitev 

streh in vertikalnih površin, MOP 
priporočila, 2021).
Tudi na Čebelarski zvezi Slovenije 
se lahko pohvalimo s postavljeno 
zeleno streho z medovitimi ra-
stlinami (marec 2020), saj se za-
vedamo številnih prednosti, ki jih 
nudi takšna površina, predvsem 
pa želimo čebelam in ostalim 
opraševalcem zagotoviti dodatno 
pašo. Opažamo, da jih čebele in 
ostali opraševalci v času cvete-
nja homulic množično obiskujejo 
(slika). 

Zelena streha na Čebelarski zvezi Slove-
nije (Vir: arhiv ČZS)

Slovenski čebelnjak z zeleno streho (Vir: 
Nataša Klemenčič Štrukelj)

Pozitivni učinki:
– zadrževanje meteornih padavin 

in zakasnitev odtekanja vode 
ob nalivih;

– izboljšana energijska varčnost 
objektov, kar zmanjšuje stroške 
vzdrževanja;

– podaljšana življenjska doba 
strehe, s tem pa tudi življenjska 
doba objekta;

– ublažitev učinkov pregrevanja 
urbanih področjih;

– izboljšana zvočna izolacija 
objekta;

– pripomore k zmanjševanju 
onesnaževanja zraka;

– zagotavljanje dodatnega ži-
vljenjskega prostora za ljudi, 
živali in rastline (Zelene strehe 
v praksi, 2016).

V projekt ČZS »Dan vsesloven-
skega sajenja medovitih rastlin« 
so vključena že številna podjetja, 
organizacije, lokalne skupnosti in 
posamezniki, tudi iz tujine. Sicer 
k sajenju medovitih rastlin vabi-
mo prav vsakogar, da se po svojih 
zmožnosti priključi aktivnostim 
za povečanje števila medovitih 
rastlin, ki bodo v prihodnje zago-
tavljale še bolj zeleno in medovito 
Slovenijo. Veseli bomo vaše pod-
pore in sodelovanja ter kakršne-
koli povratne informacije po ele-
ktronski pošti: petra.bracko@czs.
si. Naj medi - tudi na zelenih stre-
hah in drugih površinah objektov. 
Več o projektu vseslovenskega 
sajenja medovitih rastlin najde-
te na spletni strani: https://www.
czs.si/content/dansajenja.

Petra Bračko,
svetovalka za ekonomiko  

v čebelarstvu

Zelene strehe in vertikalne površine
Izboljšajmo kakovost bivalnega okolja z medovitimi rastlinami
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Čeprav je december že daleč za 
nami, so na Vaneči prav v teh pr-
vih pomladnih tednih prišli do 
pravega pomena igrala, ki jim jih 
je postavil Božiček v zadnjih de-
cembrskih pred njihovim Špor-
tnim centrom. 
Običaj je, da na Vaneči v dvorani 
gasilskega doma priredijo v času 
adventnih praznikov obdarova-
nje otrok. Že lansko leto tega niso 
mogli izvesti na običajni način za-
radi epidemije, zato je lansko leto 
Božiček s spremstvom obiskal 

vsakega otroka doma, letos pa 
jih je Božiček povabil na odprtje 
novih otroških igral ob nogome-
tnem igrišču. 
Božička je tokrat pripeljal na igri-
šče sam Jelenček Rudolf (brez 
rdečega nosu), obdan pa je bil s 
snežinkami in škratki. 
Kljub času korone se je zbralo 
precej radoživih otrok, ki so dru-
žno z Božičkom, z lastnimi izdel-
ki okrasili smrečico in katerim je 
Božiček izročil sladka darila. Člani 
Kulturno turističnega društva Va-
neča pa so za otroke in njihove 

PARABOLA

Sonce se
v nebesni

luknji skriva,
svet je valovanje

čez in čez.
Če se v eno smer

oziraš,
druge ne vidiš več.

Od mladosti
radost prekipeva,
po daljnih krajih
se v svetu izgubi.
A nazaj kot rosa

znova pride,
če srce si je
dovolj želi.

Mladost
je kraj spomina,

kamor vsak
ne sme.

Če pa komu
vanj dovoliš,
naj pred prag
odloži čevlje,

saj z njimi
čez ne sme.

Štefka Bohar,  
Kruplivnik 32, 9264 Grad

Nova otroška igrala na Vaneči spremljevalce pekli kostanje, jih 
postregli s hrenovkami in toplim 
čajem. 
Otroci in škratje so takoj našli ve-
selje na igralih, katerih nakup je 
izvršen iz sredstev donatorjev, ki 
opravljajo dejavnost na Vaneči ali 
so s krajani oz. vasjo Vaneča te-
sno povezani. 
Ker je na Vaneči v zadnjih letih 
veliko otrok, so tovrstne naprave 
nujne, kjer se otroci medseboj-
no spoznavajo, družijo in krepijo 
svoje gibalne spretnosti. 

Milena Kuhar
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SAMO TI

Velikokrat je mladost pesem,
ki še ne pozna solza in obupa.

Ne samo v spominski knjigi, ki jo čas razje,
temveč tudi v srcu mojem živelo tvoje bo ime.

Zdaj vem, da med tisoč ljudmi so njegove oči drugačne.
Le za trenutek tvojega dotika so moje noči nemirne, budne in predolge.

Sprašujem Bogove, zakaj tvoje potrebe vodijo vse dalje od mene, od nas.

Tjaša Helena Novak,  
Gregorčičeva ul. 55, 9000 Murska Sobota

MLADOST TAKŠNA  
IN DRUGAČNA

Mladost, ki je bila,
ki srečo nam je prinesla,
vesela, igriva, radostna,

ki nam požene srce do neba.

Mladost, ki bo ostala,
na dnu našega srca,

ki nam srečo je zadala,
z močjo obdana.

Mladost, ki še je,
in zavedno bo,

z njo veselimo se,
ni nikoli žalostno.

Če mladosti ne bi bilo,
kaj bi mi počeli,

žalostni razdraženi,
na kupu bi sedeli.

Mladost res ti hvala,
da si z nami ostala.

Naja Serec,  
Kuštanovci 45,  

9202 Mačkovci

MLADOST

Dandanes vsi hočemo  
na hitro odrasti,

a ne vemo, da odraslost  
pride s svojimi pošastmi?

Ne zavedamo se trenutka, 
dokler ga več ni,

pozneje se bomo radi  
spominjali mladostniških dni.

Morda bomo hoteli nazaj  
v ta čas,

a takrat bo že zdaleč  
pobegnil od nas.

V mladosti dovoljene  
so vse ti napake,

lahko narediš napačne korake.

Starejši ti bodo kazali pot,
da ti tvoja prihodnost  

ne uide iz rok.

Zato uživaj v času mladosti,
kjer imaš več pravic  

kot dolžnosti.

Anabela Žurman,  
Puconci 153,  

9201 Puconci

GLAŽEK MLADOSTI

Stari Francelj čaka tam  
pod lipco …

Misli čudne misli o življenje:
Oh, smrt zakaj obstajaš?

Zakaj vsem ljudem nagajaš?
Če ne bi bilo te na tem svetu,

bi Francelj visel samo  
na spletu.

Ne bi se sekiral za delo,
doma v hiši živel bi veselo.

K njemu pristopi Tomaž,  
ranocelnik,

k njemu pristopi  
coprnica Pehta,

pouči ga vaški norček Pavel.

Ranocelnik mu svetuje,
naj si zdravilne čevlje obuje.

Pehta ga okara,
da mu lahko pomaga samo 

čarobna obara.
Vaški norček Pavel  

pa mu pravi,
da naj v življenju uživa,  
pa bo zdrav kot riba.

Stari Francelj vse to upošteva
in še danes veselo iz cveta na 

cvet po Goričkem leta.

Tim Čurman,  
Kuzma 93b, 9263 Kuzma
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Vetrovna nedelja na Vaneči ni 

prestrašila članov Kulturno turi-

stičnega društva, ki že leta odga-

njajo zimo po svoji vasi. 

Letos se jih je letos zbralo več kot 

trideset in razdeljeni v tri skupine 

obiskujejo svoje sokrajane. Ne-

katerim osamljenim ali starejšim 

je bil v korona času edini stik z 

drugimi ljudmi in temu primerno 

je tudi njihovo veselje. Marsikje so 

jih pričakali s sveže ocvrtimi krofi, 

toplim čajem, vedno in povsod pa 
z nasmehom. 
Prav posebej pa so ponosni, da se 
povorki v zadnjih letih želijo pri-

Člani Kulturno-turističnega dru-
štva Vaneča in Dolina so se pri-
družili praznovanju kulturnega 
praznika v okviru občine Pucon-
ci. Kulturnega praznika zaradi 
preprečevanja možnosti okužb 
takrat še ni bilo mogoče izvesti 
v živo, zato je vsak kraj pripravil 
nekajminutni »kulturni trenutek«. 
Ker je splošno znano, da je France 
Prešeren rad zahajal v gostilno, so 
na Vaneči poskušali ujeti njegov 
trenutek v vaški gostilni Pri Mikoli, 
kjer je Svetlana Benko interpreti-
rala Prešernovo Turjaško Roza-
mundo, član KTD Dolina Gašper 
Marič pa jo je spremljal s prelepi-
mi zvoki diatonične harmonike. 
Posnetek je bil na predvečer kul-
turnega praznika naložen na sple-
tno stran Občine Puconci, kjer si 
ga je še zmeraj možno ogledati.

Kulturni dan na Vaneči

Pustne maske od hiše do hiše po Vaneči
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Po starem izročilu se v Pečarovcih 
že vrsto let organizira pustni obisk 
krajanov z namenom širiti veselje 
in dobro voljo ter pregnati zimo. 
Tako smo po dvoletnem premoru 
letos ponovno organizirali pusto 
povorko ali obisk naših vaščanov.
Razigrani in veseli pečarovski »fa-
šanki«, ki so bili letos našemljeni 
kot nadobudni otroci z vzgojite-
ljicama so se v pustnem sprevodu 
v jutranjih urah odpravili na pot 
po vasi. Na pustno soboto 26. 2. 
2022 nas je spremljalo zelo ču-
dno vreme. Imeli smo sonce, ve-

ter, sneg in dež kot pika na i pa 
je bil veter, kateri nas je dodobra 
prepihal. Pogumno in z veliko 
dobre volje ter optimizma smo 
vztrajali ob dobri glasbi vse do 
večernih ur, ko smo prišli nazaj na 
začetek. Turistično kulturno špor-
tno društvo Pečarovci bo doblje-
na sredstva od prostovoljnih pri-
spevkov namenilo za postavitev 
otroških igral. 
Ker menimo, da živimo v časih, 
ko je potrebno motivirati našo 
mladino k aktivnemu preživlja-
nju prostega časa in da na mladih 

svet stoji, smo se odločili narediti 
za njih nekaj dobrega.
Vsem vaščanom Pečarovcev in 
tudi tistim naključnim obiskoval-
cem, kateri ste nas sprejeli odpr-
tih rok, nam prispevali k našem 
projektu in se z nami srčno pove-
selili, zapeli in zaplesali, izrekamo 
veliki hvala. 
V upanju, da smo »fašanki« po-
leg zime pregnali tudi negativni 
globalni vpliv na človeštvo, kliče-
mo, da se vidimo prihodnje leto – 
mogoče še bolj pustno neumno 
;)

Danica Kardoš

ključiti tudi maske iz drugih krajev, tako so se jim 
je letos pridružile sorodnice domačinke Katarine iz 
slovaških Košic. V Slovenijo so prišli izključno z na-
menom, da doživijo ta običaj. Zvečer, po končanem 
obhodu, sta bili obe navdušeni in srečni. Pravita, da 
je bilo doživetje popolno. 
Metuljčki, čebelice, pikapolonice, krave in volkovi, 
princese, Indijanci in kavbojci, Arabci, črnci, žan-
darji, lopovi ali princeske … idej, v kaj se našemiti ni 
zmanjkalo. 
Pisana, vesela, poskočna in razigrana druščina je 
pregnala veter in mraz ter široko odprla vrata po-
mladi.

Pečarovski fašanek 2022
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Praznovanje 8. marca se zadnja 

leta več ne slavi tako bučno kot 

pred nekaj desetletji, vendar se 

članom KTD Dolina in Vaneča zdi 

prav, da se vsem ženskam na ta 

dan izkaže spoštovanje z druže-

njem in z majhno pozornostjo. 

Tako že 20 let pripravijo prosla-

vo in srečanje krajank in krajanov. 

Tokrat so se dobili v gostilni pri 

Eriki, kjer so za kulturni program 

poskrbeli otroci in mladi iz Do-

line, nekaj pesmi so zapele pev-

ke Žlahtne kapljice ob spremljavi 

Gašperja iz Doline, ob in po ve-

Na letošnjo pustno soboto smo 
se v Brezovcih zbrale pustne ma-
ske vseh starostnih skupin, z že-
ljo, da bi svojo pustno razigranost 
ponesli po naši vasi.
Skupaj smo se podali na pustno 
povorko ter se kljub mrzlemu 

čerji pa je za dobro vzdušje po-
skrbel Niko. 
Vsekakor člani KTD Vaneča tudi v 
prihodnje ne bodo mirovali. Raz-
mišljajo že o novih aktivnostih, o 

vetru in kapljicam dežja nismo 
predali – zahvala gre predvsem 
Brezovčanom, ki so nas pričakali 
z »okrepčilom«. Priznamo, proti 
koncu nas je že zelo zeblo in naj-
bolj sladki del naše povorke nas 
je čakal na koncu poti, ko smo 

katerih vas bodo obveščali z letaki 
in pozivajo vse krajane, da se jim 
pri aktivnostih pridružite. Veseli 
bodo vsakega novega obraza. 

Milena Kuhar

se ogreli v prostorih gasilskega 
doma ter se posladkali s pustnimi 
krofi.
Letošnji krofi so bili še posebej 
slastni, saj so imeli pridih dobro-
delnosti. V sklopu dobrodelne 
akcije, ki jo je letos organiziralo 
društvo Lions Klub Murska So-
bota, je tudi naše društvo ŠKTD 
Breza Brezovci izbralo dobrodel-
ne krofe. Zbrana sredstva so bila 
namenjena fantu za izgradnjo in 
opremo njegove sobe. Pozdra-
vljamo takšne geste in smo veseli, 
da lahko na tak način tudi sami 
prispevamo svoj del.
Ob našem razhodu smo se na-
smejanih ust poslovili z mislijo, da 
se naslednje leto spet srečamo in 
upamo, da v še večjem številu.

Nina Štivan

Pustno razigranost ponesli po Brezovcih

Skupaj smo se podali na pustno povorko ter se kljub mrzlemu vetru in kapljicam dežja 
nismo predali – zahvala gre predvsem Brezovčanom, ki so nas pričakali z »okrepčilom«.

Mednarodni dan žena proslavile tudi ženske 
iz Doline in Vaneče

V Gostilni pri Eriki ob dnevu žena. 
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Po dveh posebnih letih so se v letu 
2022 na svečani rezi trte pripa-
dniki dveh vinskih viteških redov, 
Evropskega in Slovenskega, na 
hribu Sv. Sebeščana v Pečarovcih 
ponovno srečali na način, kot so 
ga bili vajeni. Zaradi pandemije so 
se namreč dvakrat zbrali v ožjem 
sestavu z željo, da se tradicija ne 

Po dveh letih premora, zaradi 
epidemije koronavirusa, smo le-
tos v TKŠD Pečarovci organizi-
rali prireditev Materam in ženam 

v pozdrav. Po začetni obdaritvi 
vseh pripadnic nežnejšega spola 
in kratkem kulturnem programu 
je moški del TKŠD Pečarovci pri-
pravil zdaj že tradicionalno brez-
plačno kosilo za vse udeleženke 
in udeležence. Po kosilu je sledilo 
sproščeno druženje vseh udele-
žencev, ob kavi in sladici. Kljub 
napornemu celodnevnemu ku-
hanju nas na koncu razveselijo 
pohvale in zadovoljni obrazi na-
ših žensk. To nam da potrditev, da 
tudi delo v kuhinji obvladamo in 
da znamo naše ženske razvaja-
ti. Izrečene pohvale pa nam dajo 
pogum in voljo za naprej, saj smo 

že med pomivanjem posode se-
stavljali jedilnik za naslednje leto. 

Marino Hack

Materam in ženam v pozdrav

Združenje slovenskega reda vitezov vina

prekine. Svečanost, v kateri sode-
luje tudi naselje Pečarovci, ma-
tična Krajevna skupnost, župnija 
Pečarovci, Turistično kulturno 
športno društvo Pečarovci, go-
stilna Zelko ter Občina Puconci 
je simbolno namenjena čaščenju 
trte in vina. Rez trte simbolizi-
ra nov začetek, novo rast in nov 

razvoj. Simbolizira povezanost 
človeka z naravo in njuno med-
sebojno soodvisnost, žlahtna pi-
jača, ki iz tega nastane pa ima ču-
dežno moč in vpliv. Vino človeka 
spremlja od rojstva do smrti in je 
prisotno ob vseh njegovih najpo-
membnejših dogodkih. Dogodek 
v Pečarovcih pomeni več kot le 
fizično srečanje udeležencev. Tu 
se srečujejo ljudje, ki ob tem, da 
spoštujejo trto in vino in s tem 
naravo, spoštujejo tudi vrednote, 
kot so duhovna odličnost, ple-
menitost duha in človekovo do-
stojanstvo. Zavzemajo se za mir, 
dobre medčloveške odnose, za 
spoštovanje tradicije, sprejema-
nje različnosti in mirno sobivanje, 
tako v ožjem kot širšem pogledu. 
Iščejo tiste stične točke, ki pove-
zujejo in v ozadje postavljajo ti-
ste, ki razdvajajo. Srečanja so se 
ob številnih redovnikih udeležili 
še: prvi in drugi legat Legature za 

Viteško omizje Pomurja
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V športni dvorani Marinka Galiča v 
Mariboru je potekal sklepni turnir 
Ekosen Open za naslov pokalne-
ga prvaka Slovenije v malem no-
gometu. Naslov je pripadel ekipi 
Bubka bar & Gofar & Gostilna Pen-
sion Les iz Brežic, ki je v finalu s 
5:2 premagala ekipo Občinske 
zveze klubov malega nogometa 
(OZKMN) Puconci.
Najboljši strelec z 10 zadetki in 
najboljši igralec je bil Matevž So-

Pomurje, Evropskega reda vitezov 
vina Ignac Rajh in Andrej Šajno-
vič, konzul Omizja za Pomurje, 
Slovenskega reda vitezov vina 
Štefan Pavlinjek, predsednik KS 
Jožef Rituper, predsednica TKŠD 
Pečarovci Danica Kardoš in do-
mačin oz. gostitelj Dušan Zelko. 

dič (Bubka bar), ki je tudi kandi-
dat za reprezentanco Slovenije za 
prihajajoče svetovno prvenstvo v 
Mehiki. Za najboljšega vratarja je 
bil izbran Sandi Temlin (OZKMN 
Puconci). Priznanja in nagrade 
najboljšim so podelili Aleš Babič 
iz podjetja Ekosen, predsednik 
Slovenske malonogometne zve-
ze Peter Pust in vodja turnirjev 
Ekosen Open Viki Rep.

Svečanost je obogatila tudi du-
hovna misel dekana Kranjca in 
blagoslov trte, rez pa so opravili 
vitezi vina: Franc Škrobar, Damjan 
Breznik, Jože Puhan in Štefan 
Krampač. Družabni del srečanja, 
ki mu vitezi pravijo prijateljeva-
nje, so popestrile jedi iz gostilne 

Za naslov prvaka se je pomeri-
lo šest ekip, poleg Bubke bara 
in OZKMN Puconci so to bili še 
Yugo company (Novo mesto), Sli-
fas (Murska Sobota/Moravske To-
plice), Avto Rajh Videm (Sv. Jurij 
ob Ščavnici) in Fidebo (Maribor). 
Nastop na finalnem turnirju so si 
priborili s prvim ali drugim me-
stom na regijskih turnirjih v Ma-
riboru, Šentjerneju in Pečarovcih.
Ekipi Bubka bar in Avto Rajh Videm 
sta skupinski del sklenili z dvema 
zmagama in brez poraza ter si 
tako prislužili mesto v polfinalu. 
Z eno zmago in z enim porazom 
sta napredovali tudi ekipi OZKMN 
Puconci in Slifas. V prvem polfi-
nalu je Bubka bar premagal Slifas 
z 8:0 (3:0), štiri zadetke je dosegel 
Matevž Sodič, po dva pa Gregor 

Zelko ob spremljavi odličnih vin, 
ki so jih letos prispevali redovni 
vinarji Leon Gjerkeš, Jože Puhan 
in Egon Krampač. Za dobro raz-
položenje je poskrbel duet ‚Dva 
zgrebaša‘.

Andrej Šajnovič

Pokalno prvenstvo Slovenije 
v malem nogometu
Ekipa OZKMN Puconci druga

Za najboljšega vratarja izbran Sandi Temlin –  
Med prvimi štirimi še dve ekipi iz Pomurja
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Klemenčič in Boštjan Preskar. V 
drugem polfinalu je bilo bolj iz-
enačeno, tekma med ekipama 
Avto Rajh Videm in OZKMN Pu-
conci se je po rednem delu kon-
čala neodločeno z 1:1, pri Prlekih 
je zadel Alen Ploj, pri Prekmurcih 
pa Mitja Bokan. Finalista je tako 
določilo izvajanje kazenskih stre-
lov, ki ga je s 6:5 dobilo moštvo iz 
puconske občine. 
To je moralo v finalu z 2:5 (2:3) 
priznati premoč Brežičanov (Da-
mjan Gjergjek 2; Matevž Sodič 3, 
Jan Nečemer, Jože Golobič).
Na tekmi za tretje mesto je Avto 
Rajh Videm ugnal Slifas z 8:3, po 
prvem polčasu je bilo 5:0 (David 
Satler 2, Niko Zamuda 2, Alen Ploj 
2, Matej Breznik, Amar Jamako-
vić; Niko Barbarič 3).
To so še izidi tekem v skupin-
skem delu: Bubka bar – OZKMN 
Puconci 3:0 (Matevž Sodič 2, 
Marko Račič), Avto Rajh Videm 
– Yugo company 3:2 (strelca za 
Avto Rajh: Alen Ploj 2 in Luka Ko-
lar Robnik), Bubka bar – Fidebo 
3:1 (Marko Račič, Matevž Sodič, 
Gregor Klemenčič; Blaž Roškar), 

Avto Rajh Videm – Slifas 5:3 (Alen 
Ploj 2, David Satler, Nejc Rober, 
Amar Jamaković; Niko Barba-
rič, Peter Fašalek, Rok Bencik), 
OZKMN Puconci – Fidebo 5:2 
(Damjan Gjergjek 4, Nino Berke; 
Tadi Trajkovski, Urban Seneko-
vič), Yugo company – Slifas 3:4 
(strelci za Slifas: Tadej Gjergjek 
2, Peter Fašalek, Jožek Cener). 
Ekipo OZKMN Puconci so poleg 
že omenjenih igralcev sestavljali 

še Benjamin Kamenica, Nino No-
vak, Mitja Poredoš, Luka Kopu-
novič in Boštjan Bačič, Avto Rajh 
Videm pa še Gašper Gmajnar in 
Grega Hebar. Sodnika sta bila 
Prekmurca Aleš Müller in Simon 
Grlec. 

Ekipa OZKMN Puconci je državna 
pokalna podprvakinja 

Foto: Slovenska  
malonogometna zveza

Izjemno veselje in olajšanje obe-
nem je bilo čutiti takoj po zaklju-
čenem finalu državnega dvoran-
skega prvenstva v selekciji članov. 
Največji in najprestižnejši pokal je 
v Predanovcih! A pot do njega je 
bila vse prej kot lahka – lahko bi jo 
opisali kar »od pekla do raja«.
Dvoransko prvenstvo se je za-
čelo decembra in dobro delo v 
hokejskih Predanovcih se je od-

razilo tako, da je Triglav v članski 
konkurenci tekmoval kar z dvema 
ekipama.
V prvi ekipi niso skrivali ambicij, 
da letos merijo na najvišjo sto-
pničko. Kljub dobrim treningom 
igra na tekmah ni stekla. Proti 
nasprotnikom, ki bi jih sicer mo-
rali suvereno premagovati, so se 
mučili in komajda izvlekli zmage. 
Povrh vsega jim je glavni preten-

dent v boju za prvo mesto – HK 
Lipovci prizadejal poraz in vnesel 
dvome v končni uspeh. 

Hokejisti Triglava Predanovci 
na vrhu Triglava

Hokejistke Triglava s srebrno evropsko 
medaljo.
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Delo, po katerem je znana nami-
znoteniška šola NTK Kema-Mu-
rexin pod vodstvom trenerja Mirka 
Ungerja, ki drži kontinuiteto ra-

A še pred finalnim turnirjem je Tri-
glavane čakalo Evropsko klubsko 
prvenstvo Challenge 1, ki je pote-
kalo v Zeleni dvorani v Puconcih 
med 11.–13. februarjem. Gosti-
li so ekipe iz Švice, Portugalske, 
Škotske, Češke in Slovaške. Priča 
smo bili odličnemu in izjemno hi-
tremu evropskemu hokeju, a do-
mači ekipi žal ni uspelo odščipniti 
točk gostujočim klubom. Klub se 
je kot organizator znova predsta-
vil v dobri luči in prejel odlične 
ocene tehničnega osebja turnirja, 
tako da se lahko nadejamo novih 
evropskih tekmovanj v naši obči-
ni.
Konec februarja se je nato v Pu-
concih odvil še finalni turnir, ki je 
privabil številne gledalce. V član-

zvoja namiznega tenisa in je med 
najbolj priznanimi v slovenskem 
namiznoteniškem okolju že več 
kot 20 let, je kot že ničkolikokrat 

ski finale sta pričakovano napre-
dovali prvi ekipi Triglava in Lipov-
cev. Tekma se je začela z minuto 
molka, posvečeno preminulemu 
Simonu Domjanu, nekoč odlič-
nemu vratarju Triglava. Že v uvo-
dnih minutah je bilo čutiti izje-
mno homogenost in odločenost 
v ekipi Triglava, da tokrat z njimi 
ne bo šlo zobati češenj. Triglav je 
že ob polčasu pobegnil na 4:0, na 
koncu pa se je semafor ustavil pri 
6:1 in slavje se je lahko pričelo.
Na finalnem turnirju so barve Tri-
glava zastopale tudi članice. V fi-
nalu so jim nasproti stale igralke 
Moravskih Toplic. Triglavanke so 
odlično začele dvoboj in imele 
številne priložnosti. »Kdor ne da, 
dobi« – to je veljalo tudi v tem 

prej znova rodilo sadove in priva-
bilo nasmeh na obraz vseh ljubi-
teljev namiznega tenisa v klubu in 
kraju. V vseh teh letih vse selekcije 

dvoboju. Nepričakovana zadetka 

povsem podrejenega moštva sta 

pristrigla krila Triglavu in tehtnico 

nagnila na stran Moravskih Toplic. 

Na koncu so članice Triglava mo-

rale priznati poraz s 5:3.

Članice Triglava so sredi februarja 

tekmovale na Evropskem prven-

stvu Challenge II v 1000 kilome-

trov oddaljenem poljskem mestu 

Rogowo. Navijači so pesti lahko 

stiskali iz udobja domačega kav-

ča, saj so bile tekme prenašane v 

živo ter priča so bili dobri in za-

vzeti igri Predanovčank. Prven-

stvo so uspešno zaključile s sre-

brno medaljo v žepu.

Andrej Grah

Dvoranski državni prvaki 2022. Veselje ob osvojitvi naslova prvakov.

Devet medalj namiznoteniških igralcev NTK 
Kema-Murexin z dveh državnih prvenstev



15. 4. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

73ŠPORT

konstantno posegajo po najvišjih 
mestih v državi in nič drugače ni 
bilo niti na dveh zadnjih državnih 
prvenstvih za leto 2022, ki so bila 
odigrana v mesecu marcu, kamor 
so v vitrine puconskega kluba 
tekmovalci znova prinesli številne 
medalje, pa tudi nov naslov dr-
žavnih prvakinj. 

Dva naslova državnih  
kadetskih prvakinj

Če so dekleta v začetku nekoliko 
sramežljivo stopicala v senci svo-
jih moških kolegov, pa v zadnjih 
letih tako z uspehi kot s številčno-
stjo dohitevajo moške sotekmo-
valce v klubu. To so dokazala tudi 
na državnem prvenstvu za kadeti-
nje v Novem mestu konec mese-
ca marca, saj so s sedmimi osvo-
jenimi medaljami puconski klub 
zavihtele na najvišje mesto med 
osvojenimi medaljami 31-izvedbe 
državnega prvenstva, na katerem 
je nastopilo 123. tekmovalcev iz 
21-ih klubov. Zaznamovala ga je 

najuspešnejša igralka prvenstva 
Ema Crnkovič, ki je prvič v karieri 
postala posamična državna prva-
kinja, domov pa se je vrnila še z 
dvema kolajnama v igri dvojic. Pri 
posameznicah se je na peto me-
sto uvrstila še Ana Gergek in na 
deveto Živa Dogar. 
V ženskih dvojicah je državna pr-
vakinja postala Živa Dogar s so-
igralko Zojo Žolek iz Cirkovec, 
drugi sta bili Ema Crnkovič skupaj 
z Lano Slatinšek iz Novega me-
sta, tretje mesto pa je osvojila še 
Ana Gergek s Katarino Lešnjak iz 
ljubljanske Vesne. V konkurenci 
mešanih dvojic je bila Živa Do-
gar s soigralcem Miho Faturjem iz 
Savinje druga, tretje mesto sta si 
razdelili Ema Crnkovič z Brinom 
Kunstljem iz Savinje in Ana Ger-
gek z Majem Murnom iz Novega 
mesta. 
V moški konkurenci je prijetno 
presenetil Jaka Zelko z uvrstitvi-
jo med najboljših 32, Tai Puhan 
in Filip Šinko pa sta osvojila 3. 
mesta v predtekmovalni skupini, 

tako kot tudi Lana Maučec pri ka-
detinjah. V igri moških dvojic sta 
se med najboljših 32 uvrstili dvo-
jici Puhan-Šinko in Zelko skupaj s 
Hajškom iz NTK Cirkovce. 

Pelcar in Damjan državna 
članska podprvaka

V začetku marca pa je bilo v Ra-
keku člansko državno prvenstvo, 

Najuspešnejše kadetinje državnega pr-
venstva 2022.

Kadetinje NTK Kema na stopničkah po igri dvojic.

Državna podprvaka 2022.
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Kot ste nekateri, v začetku meseca 
marca, že brali na spletu ali slišali 
na radiu, je Kolesarska zveza Slo-
venije, tik pred novo sezono, po-
delila pokale najboljšim gorskim 
kolesarjem in kolesarkam lanske 
sezone 2021. 
V ljubljanskem Koloseju so bili na 
najvišjo zmagovalno stopničko 
vabljeni kar trije Prekmurci. 
Med njimi tudi Natan Šavel iz Bo-
krač, ki je osvojil skupno zmago 

na katerem je nastopilo 119 tek-
movalcev in 22-ih slovenskih 
klubov, dve medalji pa so domov 
prinesli tudi igralci puconskega 
kluba. Med posamezniki je lep 
uspeh dosegel Tomaž Pelcar, ki 
se je uvrstil na 3. mesto, njegova 
klubska soigralca Damjan Zelko 
in Luka Norčič pa sta se uvrsti-
la na deveto mesto. V glavni del 
turnirja sta se uvrstila še Nino Še-
gula in Jure Smodiš, Jan Lipič je s 
tretjim mestom obstal v predtek-

oziroma Slovenski pokal »Pumpaj 
Slovenija« v kategoriji U15. Natan 
je, v prav isti disciplini, sredi poletja 
2021, osvojil tretje mesto na Dr-
žavnem prvenstvu v pumptracku 
v kategoriji U15, ki je potekalo na 
poligonu v ljubljanskih Fužinah.

movanju. Pri članicah sta se obe 
nastopajoči uvrstili v glavni del, 
Ema Crnkovič je osvojila deveto, 
Blažka Harkai pa 17. mesto. 
Klubske vitrine so se obogatile 
tudi z medaljo v igri dvojic, kjer 
sta jo v skupnem nastopu osvo-
jila Tomaž Pelcar in Damjan Zel-
ko, ki sta v finalu morala priznati 
premoč Urošu Slatinšku in Jožku 
Omerzelu iz novomeškega klu-
ba »SU«. Dvojici Jan Lipič – Jure 
Smodiš ter Luka Norčič – Nino 

Natan Šavel je član KSŠD Sveti Ju-
rij, kjer trenira pod okriljem trener-
ja Aleša Gomboca, ki je prav tako 
osvojil tretje mesto na Državnem 
prvenstvu in skupno zmago v Slo-
venskem pokalu »Pumpaj Sloveni-
ja«, v kategoriji Masters.

Šegula sta izpadli v osmini fina-
la. Pri dekletih je Ema Crnkovič z 
Lano Slatinšek (SU) osvojila peto 
mesto, Blažka Harkai pa skupaj 
s Katjo Kranjc (tujina) deveto. V 
igri mešanih dvojic je bil najbolje 
uvrščeni Pucončan Tomaž Pelcar 
s Katjo Kranjc, tekmovanje pa sta 
končala v osmini finala državnega 
prvenstva. 

Primož Gider,
NTK Kema-Murexin

Pomurca zmagovalca slovenskega pokala  
v pumptracku

Aleš in Natan, zmagovalca pokala v 
pumptracku.

Natan na pumptracku.
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Življenje beznovske vasi se po dolgem času začne 
zopet prebujati. Po vseh nevšečnostih po tej neljubi 
koroni se začnemo vračati nazaj v tiste lepe čase. To 
so časi srečanj, druženj po katerih smo že vsi tako 
hrepeneli. Po nekaj prerekanjih smo se le odločili, 
da opravimo občini zbor TD Vrtnica. Seveda smo 
upoštevali navodila, katera so določena v trenu-
tnem stanju in pripravili program dela za tekoče leto 
2022. 
Meseca februarja ob Kulturnem prazniku smo z 
recitacijskim vložkom sodelovali pri pripravi video 
proslave. V mesecu marcu smo se v lepem številu 
zbrale žene, dekleta, babice ob materinskem dnevu 

na skupni zabavi, da smo se naužile vsaj delček ve-
selja in smeha katerega smo že prav vse pogrešale. 
Prav tako smo društvo s svojo promocijo predstavili 
na sejmu Alpe Adria v Ljubljani.
Ljudske pevke smo po zelo dolgem času opravile 
krasen nastop s katerim smo polepšale dan mate-
ram varovankam doma Kuzma. Z veselim srcem 
so zapele z nami in se nasmejale ob kratkem hu-
morističnem skeču, katerega smo jim pripravile ob 
srečanju. Dom Kuzma in vsem zaposlenim hvala za 

Društveno življenje se prebuja

Downhill Nine Kovač.

Kot najboljša tekmovalka v disci-
plini downhill oziroma spust pa 
je skupno prvo mesto odnesla 
Sobočanka Nina Kovač, ki sicer 
tekmuje za KD Rajd iz Ljubljane, 
drugače pa je aktivna odbojkarica 
ŽOK Puconci.
Kljub temu da je po slovenskem 
podeželju gradnja poligonov z gr-
binami, ki jih lahko koristijo tako 
rolkarji, uporabniki skirojev in ko-
les, v izjemnem porastu, pa obči-
na Puconci žal takega objekta še 
nima. 

Jure Kljajić
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Slišala sem žensko, ki je rekla v ne-
deljo na praznovanju žena: »Tudi 
Bog drži z Bodonskimi ženskami. 
Skozi ves čas je bilo oblačno, ve-
trovno, mrzlo, zdaj pa sije sonce in 
je toplo.« Res je, vsem je lepše in 
razpoloženje je boljše, če je vreme 
lepo. 
Tega lepega dne, 13. marca letos, 
smo se po dveh letih »nedruže-
nja« spet zbrale, da proslavimo ta 
naš praznik. Eno nedeljo pred tem 
smo imeli občni zbor z volitva-
mi. Dve članici sta preminuli, zato 
smo v upravni odbor izvolili dve 
drugi članici. Vodenje društva pa je 
ostalo še naprej v rokah dosedanje 
predsednice Jožice Vlaj in vsi sku-

paj ji želimo uspešno krmarjenje 
še naprej. 
Letošnje leto je še posebej jubilej-
no, saj društvo slavi 20 let obstoja. 
Ta jubilej smo počastili s torto, ki 
jo je spekla članica Simona, ob njej 
pa so se fotografirale vse doseda-
nje predsednice Mörec Šarika, Vi-
donja Darinka in Vlaj Jožefa. Zbor 
je bil zelo dobro obiskan s strani 
žensk, pa tudi vsi vabljeni moški so 
se odzvali vabilu. Po opravljenem 
občnem zboru smo imeli kosilo in 
veselo druženje naprej. 
Da se spet spomnim dneva žena. 
Slišali smo veliko lepih besed, tudi 
iz otroških ust. Učenci POŠ Bo-
donci so tudi zaplesali s trakovi 

in na koncu še kratek skeč, ki sta 
si ga izmislili in uprizorili dve naši 
članici. Pošteno smo se nasmeja-
li in nismo zraven razmišljale, če 
je to kultura, umetnost, komedija 
ali le beseda, ki privablja smeh na 
obraz. To je tisto, česar smo v teh 
čudnih časih najbolj potrebne. Po 
programu, ki je bil izveden, nam je 
naša predsednica ga. Jožica Vlaj 
namenila nekaj besed z željo, da bi 
se večkrat družile in se nasmejale 
kot tokrat. Lepe misli izrečene tudi 
s starani gostov naj nas spremljajo 
skozi čas, ki nam je še dodeljen. 
Ne morem mimo moških, ki so 
nam ta praznik polepšali s tem, da 
so nam pripravili dobro kosilo, lah-
ko bi rekla »kar odlično«, nam po-
nudili vsaki rdečo vrtnico ob vsto-
pu in nas razvajali z aperitivom. 
Res je lepo, sodelujejo vsa društva 
in organizacije. Tudi ženske jim 
pomagamo, ko nas potrebujejo. 

povabilo, posebno naši Blanki, in vsem za čudoviti 
sprejem in pogostitev.
Društvo je pristopilo tudi k so organizaciji čistilne 
akcije, kot vsako leto, saj nam je mar, da je naša 
okolica lepa in čista.

Ob skorajšnjem veselem prazniku Velika noč, smo 
že nastavili zajčke, velikonočna jajca, ki pridno kra-
sijo našo beznovsko vas. 
Upamo in želimo si, da zopet dostojno zaživimo 
kot smo leta nazaj, realiziramo načrtovani društveni 
program, da se bomo čim več družili in skupaj opra-
vili kakšne dobre klepete ob kavici.

Gizela Bagola

Jubilejnih 20 let društva 
kmečkih žena Klas Bodonci
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V soboto, dne 19. 03. 2022, smo 
se predstavniki Območnih zdru-
ženj Veteranov vojne za Sloveni-
jo, ki skrbimo za bazo podatkov 
– evidence članstva po združe-
njih udeležili posveta in izobra-
ževanja v Ljubljani. Iz Pomurja 
smo bili prisotni predstavniki vseh 
štirih Območnih združenj (Ljuto-
mer, Lendava, Gornja Radgona 

Lepo bi bilo, če bi vsi in vsak dan bili pripravljeni po-

magati, bili prijazni, brez jeze in sovraštva, ki zastru-

plja človeško dušo. Boljši kot smo, bolj smo srečni. 

Vsak pri sebi mora poskusiti in si narediti lep dan. Re-

kli boste sami pri sebi, ko boste to brali, da besedičim, 

in Murska Sobota). Izobraževanje 
je potekalo v predavalnici hotela 
Four Points by Sheraton Ljubljana 
Mons. Prisotnih je bilo 150 pred-
stavnikov območnih združenj. 
Ker je bila stara baza podatkov – 
evidenca članstva že zastarela, se 
je sekretariat ZVVS odločil za te-
meljito preureditev oziroma po-
sodobitev celotne baze podatkov 

– evidence, ki je skladna z zako-
nodajo GPDR. Z bazo podatkov 
– evidenco članstva po območ-
nih združenjih upravljajo večino-
ma sekretarji, ki so zdaj tudi dobili 
certifikat in pooblastilo za vode-
nje evidence. Za bazo podatkov 
članstva O ZVVS Murska Sobo-
ta, ki šteje trenutno 692 članov, 
je pooblaščen in jo že 8 let vodi 

a ne morem si kaj. Gledala sem nasmejane obraze, 
vesel klepet in pozibavanje ob zvokih glasbe in ču-
dno lepo sem se počutila ob tam našem prazniku. 
Srečni smo, da ga lahko v miru praznujemo in ni nam 
treba poslušati grozljive poke, kot jih morajo poslu-
šati v Ukrajini. Kako lepo bi bilo, če bi jim lahko poslali 
delček našega praznovanja in veselja. A to so le po-
božne želje, čeprav jim lahko pomagamo na različne 
načine. A to je že druga zgodba. 
Lepe misli, predvsem pozitivne misli, vse lepe bese-
de, ki so bile izrečene, pa naj nas spremljajo vse leto, 
do naslednjega praznika žena.

Helena Žido
Foto: Niko Pelc

Veterani vojne za Slovenijo se izobražujejo
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Prebivalstvo v Evropi in v Sloveni-
ji se iz leta v leto bolj stara, pred 
nekaj leti smo govorili o 16,18 % 
prebivalstva starejših od 65, sedaj 
pa se giblje število že čez 20,9 %. 
Tudi v bodoče se bo ta procent vi-
šal, kar bo potegnilo za sabo raz-
lično problematiko, in sicer vpra-
šanje vzdržnosti pokojninskega 
sistema, oskrbe in nege starejših 
ter na sploh odnosa do starej-
ših. Pojav, ki ga v Sloveniji vedno 
bolj srečujemo, je pojav »stariz-
ma«. Kljub temu da so starejši v 
svoji aktivni delovni dobi veliko 
prispevali k razvoju naše države, 
k razvoju gospodarstva in vsega 
drugega, si plačevali prispevke za 
svojo pokojnino, jih sedaj preveč-
krat gledamo samo kot tiste, ki so 
porabniki državnih sredstev, kar je 

sekretar O ZVVS Murska Sobota Janez Kološa. Isti 
predstavniki, kot smo bili v Ljubljani, smo še v sobo-
to dne 26. 03. 2022 udeležili posveta predsednikov 
in sekretarjev O ZVVS, ki je bil v prostorih Celjskega 
sejma v Celju, kjer smo obravnavali aktualne zadeve 
(delovanje ZVVS , podeljevanje medalj za leto 1991 

za nas starejše težko sprejemlji-
vo. Vrsto let smo v Sloveniji go-
vorili o tem, kako rešiti vprašanje 
dolgotrajne oskrbe. Pred vsakimi 
volitvami smo to problematiko 
izpostavljali, potem pa na to po-
zabili. Starejši si težko s svojimi 
pokojninami plačujejo oskrbo v 
institucijah, nočejo obremenje-
vati svojcev ali lokalnih skupnosti 
in potem rajši ostajajo doma, ve-
likokrat brez ustrezne oskrbe. Ko-
nec lanskega leta je državni zbor 
sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, 
za katerega pravimo, da ne ureja 
področja tako kot bi moral, ven-
dar je kljub temu korak naprej in 
upam, da bodo vsaj podzakonski 
akti, ki bodo sledili, taki, da bodo 
sprejemljivi za tiste, ki bodo stori-
tve zakona rabili. Na terenu se za-

deve urejajo, vedno več je pomoči 
na domu, ki starejšim ob ustrezni 
pomoči svojcev in delavcev po-
moči na domu nudijo možnost 
bivanja na domu. Potem so tu še 
druge oblike pomoči, kot so do-
voz hrane, različne oblike druže-
nja, dnevni centri, prevozi starej-
ših (na primer prostofer), pomoč 
prostovoljcev v okviru Programa 
Starejši za starejše ali pa pomoč 
upokojencev svojim sovrstnikom, 
ki pomoč rabijo in se nudi preko 
društev upokojencev. Že vrsto let 
si v Sloveniji prizadevamo za uve-
ljavitev E-oskrbe, ki tudi nikakor 
ne najde pot do realizacije, kljub 
temu da bi ta oskrba preprečila 
veliko smrti starejših zaradi pad-
cev v svojih stanovanjih. 
Starejši ob koncu svoje delov-
ne dobe komaj čakajo upokoji-
tev, velikokrat gredo v pokoj tudi 
predčasno, ker želijo izstopiti iz 

in vojna v Ukrajini) in pregledali gradivo za glavni 
zbor ZVVS, ko bo letos 09. 04. 2022 v Brežicah.

Besedilo in foto:  
Janez Kološa, sekretar 

O ZVVS Murska Sobota, 

Starejši v občini Puconci
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težkih pogojev dela. Ne razmi-
šljajo pa o tem, da bo ob pred-
časni upokojitvi pokojnina nižja, 
življenje pa zaradi tega težje. Ko 
se upokojimo imamo naenkrat 
veliko časa, kar nam pa na začet-
ku mogoče paše, potem pa so tu 
razne krize zaradi prehoda iz ak-
tivne dobe v upokojitev. Država 
za pripravo na starost ne naredi 
ničesar, vsak se mora znajti sam, 
kar nam pa velikokrat ne uspe. 
Tu prevzemajo veliko vlogo pri 
starejših društva upokojencev na 
terenu, ki v svoje dejavnosti sku-
šajo pritegniti čim več starejših in 
to zato, da so tudi po upokojitvi 
aktivni, da s tem poskrbijo za svo-
jo psihično in fizično aktivnost in 
to pomeni posledično manj bo-
lezni. Ljudje smo socialna bitja in 
pomembno je, da si stkemo svo-
jo socialno mrežo, ki nam poleg 
naših svojcev pomeni veliko, še 

posebej takrat, ko rabimo pomoč 
zaradi različnih stis osamljeni.
Občina Puconci šteje po podatkih 
Statističnega urada iz leta 2020 
5873 občanov, od tega jih je starih 
65 in več let 1437, kar je 24,46 %. 
Starejših od 70 let pa je 1021 ob-
čanov. Če primerjamo podatke v 
Sloveniji, je v Sloveniji starejših od 
65 let 20,9 %. Ta podatek kaže, da 
nas je v občini Puconci starejših 
od 65 let več, kot je državno pov-
prečje. To pa je posledica tega, 
da je manj priseljevanja v Občino 
in manj naravnega prirastka, prav 
tako se daljša tudi življenjska doba 
starejših. Včasih smo imeli v Slo-
veniji tu in tam kakega stoletnika, 
sedaj jih je vedno več, vedno več 
je tudi 90-letnikov.
Po podatkih ZPIZ je v Občini Pu-
conci skupaj 1539 prejemnikov 
starostne, invalidske ali družinske 
pokojnine. Število v Pomurju je 

30.841, v Sloveniji pa je vseh upo-
kojencev 529.043. Podatki v očini 
so naslednji:
– starostne pokojnine prejema 

1105 upokojencev, povprečna 
pokojnina v naši občini pa je 
632 €, povprečje v Pomurju je 
681 €, v Sloveniji pa 808 €;

– invalidskih pokojnin je v Občini 
Puconci 208 s povprečnim iz-
plačilom 525,70 € (v Pomurju 
547,81 €, v Sloveniji pa 622 €);

– družinskih pokojnin je v občini 
226.

Iz podatkov je torej razvidno, da 
so pokojnine pri nas nižje, kar je 
posledica različnih dejavnikov, 
kot so nižje plače v pokrajini, več 
zaposlenih na nižjih delovnih me-
stih, predčasno upokojevanje in 
podobno. Vsi ti podatki kažejo, da 
si naši starejši občani težje privo-
ščijo bivanje v domovih ali drugo 
obliko pomoči. Res je sicer, da k 
oskrbi starejših morajo prispevati 
svojci ali lokalne skupnosti, ven-
dar vsi ne želijo obremenjevati 
drugih, pa tudi občutek, da si s 
svojim delom nisi zaslužil dovolj 
za preživetje na starost, ni ta pravi. 
Še vedno pa je v občinskem pro-
računu precej sredstev namenje-
no za doplačilo oskrbe v domu za 
tiste, ki si sami ne morejo plačati.
Za starejše, ki živijo doma in rabijo 
pomoč na domu, skrbijo delavke 
Domanie – družbe za storitve na 
domu d.o.o. Ta storitev se vedno 
bolj uveljavlja in veliko pripomore 
k temu, da starejši ob pomoči teh 
delavk in svojcev ostanejo čim 
dalj časa v domačem okolju. Po 
zakonu storitve pomoči na domu 
nekaj nad polovico plačuje obči-
na, razliko pa posamezniki glede 
na svoje dohodke.
V občini se razmišlja tudi o uredi-
tvi kapacitet za dnevno varstvo in 
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domsko varstvo v sklopu prosto-
rov stare šole v Puconcih. Vsak, ki 
mora od doma, si želi, da je čim 
bližje svojcem in svojim prijate-
ljem. 
Občina razmišlja tudi o priključi-
tvi k projektu »Prostofer«, kjer bi 
z avtomobilom, ki bi ga nabavi-
la občina, prostovoljci prevažali 
svoje sovrstnike po opravkih kot 
so v bolnišnico, zdravstveni dom, 
po zdravila itd. 
Dobra oblika skrbi za starejše, 
ki živijo sami, si pa lahko večino 
stvari še napravijo sami, je name-
stitev e-oskrbe, kar pomeni, da 
se na morebitni padec take ose-
be opozori pooblaščeno osebo, 
ki uredi vse potrebno. V kratkem 
bi naj ta oblika pomoči bila brez-
plačno na razpolago osebam, ki 
to rabijo in to preko projekta Mi-
nistrstva za zdravje. 
Zgoraj sem navedla različne obli-
ke pomoči za starejše, ki rabijo 
pomoč zaradi bolezni oz oslabe-

losti in ki bi naj bile urejene v okvi-
ru Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki 
je bil pred kratkim sprejet, ki pa 
rabi konkretizacijo preko podza-
konskih aktov. Vsi upamo, da bo 
to storjeno čim prej in da bodo 
potem stiske starejših manjše, 
oskrba pa boljša. 
Večina starejših si ob upokoji-
tvi najde dodaten aktivnosti in to 
preko različnih društev v občini ali 
izven nje. Veliko opravlja še do-
mača opravila na manjših kme-
tijah ali ob hišah, precej starejših 
pa se vključuje v društva upoko-
jencev, ki jih imamo v občini Pu-
conci kar 4 in sicer, DU Puconci, 
DU Mačkovci, DU Bodonci-Bre-
zovci-Zenkovci in DU Šalamenci. 
Vsa ta društva so aktivna pred-
vsem na področju športa in to v 
kegljanju s kroglo na vrvici, ki je 
prisotno v vseh društvih, balina-
nju, kjer so aktivni v dveh društvih, 
pikadu in ribolovu. Poleg športnih 
aktivnosti so pomembne še ak-

tivnosti na področju kulture (roč-
na dela, pevski zbori, slikanje..), 
pohodništvo, kolesarjenje, izleti, 
predavanja s področja zdravja, 
računalništva, prometa, pred-
vsem pa druženja, ki starejšim 
veliko pomenijo. V dveh društvih 
upokojencev (DU Puconci in DU 
Bodonci-Brezovci-Zenkovci) de-
luje že vrsto let program Starejši 
za starejše. Že naslov programa 
pravi, da starejši, ki so še pri moči, 
poskrbijo za starejše v svojem 
okolju, ki pomoč rabijo. Imamo 
usposobljene prostovoljke, ki pri-
hajajo k starejšim sovrstnikom, se 
z njimi pogovarjajo in jim na nji-
hovo željo tudi pomagaj pri raz-
ličnih stvareh. Program se izvaja 
v okviru ZDUS v celotni Sloveniji 
in naša želja je, da se še bolj raz-
vije, da se vključujejo novi mlajši 
prostovoljci in predvsem, da se 
program razvije v večini društev 
upokojencev v Sloveniji. Prav za-
radi tega dajemo poudarek, da se 
starejši čim bolj vključujejo v dru-
štva in njihove aktivnosti. Veliko 
starejših je vključeno tudi v inva-
lidska in ostala društva v regiji.
Prav zato se obračam na vse sta-
rejše v občini z željo, da se vklju-
čite v društva upokojencev, da s 
svojo aktivnostjo naredite nekaj 
več za svoje zdravje, za svojo 
psihično in fizično počutje in s 
tem razbremenite svojce in lo-
kalno skupnost. Poleg vseh ak-
tivnosti pa je najbolj pomembno 
druženje.
Sama si kot članica Občinskega 
sveta Občine Puconci skupaj s še 
nekaj svetnikov, ki so prav tako 
upokojenci, ter ostalimi svetniki, 
prizadevam za to, da smo tudi 
starejši v občini še vedno po-
membni in da je za nas čim bolje 
poskrbljeno.

Vijola Bertalanič
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Ministrstvo za zdravje je v okviru javnega razpisa za 
izbor operacije »E-oskrba na domu« izbralo Tele-
kom Slovenije in konzorcijskega partnerja ZDUS za 
zagotavljanje storitve E-oskrba ter izvedbo infor-
miranja z namenom povečanja prepoznavnosti ter 
uporabe E-oskrbe. 
Storitev E-oskrba omogoča bolj varno ter samo-
stojno bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebu-
jejo podporo. S tem projektom želi Ministrstvo za 
zdravje krepiti samostojnost, varnost in višjo kako-
vost življenja starejšim, bolnim in invalidnim osebam 
na njihovem domu z uporabo E-oskrbe. Storitev in 
opremo za E-oskrbo bo upravičencem brezplačno 
zagotovil Telekom Slovenije.
Trajanje projekta: od 14. 3. 2022 in do 30. 10. 2023 
(brezplačna uporaba do september 2023, zadnji 
novi uporabniki julij 2023). Po tem datumu se pred-
videva, da storitev ostaja brezplačna v okviru Zako-
na o dolgotrajni oskrbi. 

Brezplačna uporaba E-oskrbe za  
5000 novih uporabnikov

Brezplačna uporaba je možna od 14. 4. 2022 dalje 
do 30. 9. 2023: za upravičenca do e-oskrbe je brez-
plačna tako namestitev in priklop storitve E-oskrba 
kot tudi mesečna naročnina do septembra 2023. Za 
Pomurje je na razpolago 300 brezplačnih e-oskrb

Kdo lahko brezplačno uporablja  
E-oskrbo?

Upravičenci do brezplačne uporabe E-oskrbe, ki ži-
vijo na svojem domu (torej ne koristijo celodnev-
nih oblik institucionalne oskrbe), so polnoletni ter 
ne morejo v celoti sami skrbeti zase zaradi posledic 
bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, 
pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti 
oziroma pretežni del dneva bivajo sami. Dodatno se 
kot pogoj za prednostno vključitev v zagotavljanje 
e-oskrbe, vključijo osebe, ki izpolnjujejo eno ali več 
od teh zahtev:
– je star 65 let ali več in živi pretežni del dneva sam,
– skladno s predpisi s področja invalidskega in po-

kojninskega zavarovanja mu je priznana invalid- 
nost,

– skladno s predpisi s področja invalidskega in po-
kojninskega zavarovanja prejema dodatek za po-
moč in postrežbo,

– star je 18 let ali več in je zaradi nevroloških oziro-
ma nevromišičnih obolenj izpostavljen možnosti 
padca oziroma je zaradi kognitivnega upada pri 
demenci izpostavljen različnim neželenim do-
godkom v okolju,

– zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni 
sodi v ranljivo skupino v primeru zbolevanja za 
koronavirusno boleznijo.

Kako uredimo brezplačno uporabo?

Za to, da uredimo brezplačno uporabo E-oskrbe je 
treba izpolniti obrazec z izjavo, da upravičenec želi 
uporabljati E-oskrbo in izpolnjuje pogoje, ki so na-
vedeni zgoraj.
Izjavo mora podpisati upravičenec, tj. bodoči upo-
rabnik E-oskrbe. V primeru, da gre za osebo, ki ni 
opravilno sposobna, potem je treba dati v podpis 
posebno vrsto obrazca z izjavo, na katerem je nave-
den tudi skrbnik in jo ta tudi podpiše.
Za hitrejšo izvedbo postopka priklopa storitve E-os- 
krba se izpolni še obrazec E-oskrba – podatki o 
upravičencu do E-oskrbe in njegovih oskrboval-
cih.
Izpolnjene obrazce posredujete v najkrajšem mož- 
nem času na naslov: Telekom Slovenije, d. d., Na-
ročniška služba za E-oskrbo, Vojkova 78, 1000 
Ljubljana

Če potrebujete dodatne informacije
– pokličete na brezplačno številko 080 12 13 od 

ponedeljka do petka od 8h do 16h
– pišete na e-naslov eoskrba@telekom.si
– obiščete katerokoli prodajno mesto Telekoma 

Slovenije.

Kaj vključuje brezplačna uporaba  
storitve E-oskrba?

V okviru izvajanja tega projekta dobijo uporabniki 
brezplačno namestitev in mesečno naročnino za 
Polni paket E-oskrbe.
Polni paket E-Oskrbe vključuje:

Projekt E-oskrba za varno bivanje doma
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– najem in uporabo varovalnega telefona z gum-
bom za klic na pomoč,

– najem in uporabo zapestnice z gumbom za klic 
na pomoč,

– najem in uporabo mobilnega detektorja gibanja 
na obesku za klic na pomoč,

– SIM-kartico z direktno povezavo v asistenčni 
center in vzpostavitev delovanja,

– Asistenčne storitve 24 ur na dan,
– Vzdrževanje in servisiranje opreme,
– Tehnična pomoč 24 ur na dan,

Partner v projektu je ZDUS, kjer se bo pridobivanje 
novih uporabnikov opravljalo preko društev upo-
kojencev v posameznih občinah. V občini Puconci 
v dveh društvih deluje program Starejši za starejše 
(DU PUCONCI in DU BODONCI-BREZOVCI-ZEN-
KOVCI), in tu se bodo uporabniki pridobivali preko 
prostovoljcev programa, v ostalih dveh društvih (DU 
Mačkovci in DU Šalamenci) pa preko vodstev dru-
štev. Prostovoljci oz. predstavniki društev se bodo 

oglasili pri občanih, za katere menijo, da bi bili upra-
vičeni do te storitve in z vami uredili vse potrebno. 
Sami pa se lahko obrnete za ureditev zadev na na-
slednje osebe: 
– DU PUCONCI- koordinatorka programa SzS 

Silva Gutman 041 210 741
– DU BODONCI-BREZOVCI-ZENKOVCI –  

koord. Danica Kovačik tel. 041 561 022
– DU MAČKOVCI – Irena Horvat tel. 051 606 224
– DU ŠALAMENCI – Anica FARTELJ –  

tel. štev. 041 768 501

Informacije dobite tudi pri Vijoli Bertalanič, pokra-
jinski koordinatorki programa Starejši za starejše 
oziroma predsednici PPZDU MS – tel 041 417 797.

STAREJŠI, POSKRBITE ZA SVOJO VARNOST, SVOJ-
CI UREDITE, DA BODO VAŠI NAJDRAŽJI NA VAR-
NEM, VSI SKUPAJ PA PREPREČIMO NEPOTREBNE 
SMRTI ZARADI PADCEV.

Vijola Bertalanič

Za dežjem vedno posije sonce, za prepovedmi pa 
sprostitve.
Prišel je dolgo pričakovani dan po ponovnem dru-
ženju in sestajanju brez omejitev. Zato smo člani 
društva Ščipek izkoristili dano priložnost in se se-
stali. Ker prevladuje ženski spol, smo se 8. marca, 
na dan žena, zbrali v gostilni Kuhar-Kosi v Puconcih. 
Tam smo imeli kosilo, se podružili in poveselili, mo-
ški pa so nam podarili rožico. Ob enem smo izkori-

stili priliko in izvedli redni občni zbor članov društva 
Ščipek, katerega sta se udeležila naš župan g. Ludvik 
Novak in predsednik KS Puconci g. Štefan Sočič. Za 
obisk in čas, ki sta si ga vzela za nas, smo zelo vesele 
in hvaležne.
Udeležile smo se tudi sejma Alpe Adria v Ljubljani, 
kjer smo razstavljale svoje unikatne izdelke v sklopu 
ZKTD. Občine Puconci.
Dogovarjamo se tudi o obisku sejma ročnih del, ki 
bo na Vranskem.
Prišla je pomlad, dnevi se daljšajo, narava se pre-
buja, v nas ljudeh pa se prebudi želja po druženju 
in raznih obiskih, zato Vas članice in člani društva 
Ščipek vabimo v naše vrste. Vsak, od najmlajšega do 
najstarejšega, ki rad ustvarja, ima ideje in ga zani-
ma kulturna dediščina, je dobrodošel v naši delav-
nici. Delavnice potekajo vsak ponedeljek od 9. do 
11. ure v naših prostorih društva Ščipek, na dvori-
šču občinske zgradbe v Puconcih. V primeru, da ste 
zjutraj zaposleni ali imate druge obveznosti, bomo 
delavnice organizirali popoldne po dogovoru. Vse 
zainteresirane Vas vabimo, da pokličete našo pred-
sednico društva ga. Cvetko Grah (gsm: 040-791-
460 ali 02/545-1616).

Gabrijela Kočar, Društvo Ščipek

Društvo Ščipek

Občni zbor društva Ščipek. Društvo Ščipek na sejmu  
Alpe- Adria.
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Na podlagi 9. člena Pravilnika o podeljevanju de-
narnih nagrad študentom Občine Puconci (Ur. l. 
RS, št. 40/2011) in Pravilnika o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih na-
grad študentom Občine Puconci, občina Puconci 
objavlja

javni razpis za podelitev 
denarnih nagrad 

študentom Občine Puconci

1.
Denarne nagrade so namenjene rednim, brezpo-
selnim izrednim študentom ter samoplačniškim in 
koncesioniranim študentom, ki študirajo ob delu 
na območju Občine Puconci.
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so 
državljani Republike Slovenije in imajo stalno pre-
bivališče na območju Občine Puconci.

2. 
Višina razpisanih sredstev za denarne nagrade 
študentom v letu 2022 znaša 15.000 EUR.

3. 
Pogoj za pridobitev denarne nagrade je opravlje-
na diploma, magisterij, specializacija ali doktorat.

V okviru društva deluje folklorna 
skupina, poskušamo zbrati tudi 
otroško skupino. Toda, kako? Sre-
čujejo se s problemom, da fantje 
niso zainteresirani za ples. Torej 
bi morale plesati skupaj dekleta, 
če želimo, da skupine delujejo. 
Odgovora, zakaj tako ne vemo, 
čeprav se trudimo, da bi ga spo-
znali. Srečujemo se s skupinami iz 
drugih območij Slovenije, kjer te 
fantovske plesne nezainteresira-
nosti ne poznajo.
Zato postavljam vprašanje vsem 
vam, dragi fantje, kaj je v plesu 
slabega, da se ne želite z njim 

4.
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne na-
grade potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali 
doktoriranju, samoplačniški študenti morajo pre-
dložiti še dokazila o plačilu šolnine.

5.
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad 
je do 31.10. 2022. 
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na 
spletni strani Občine Puconci www.puconci.si 
(razpisi).
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Pucon-
ci, Puconci 80, 9201 Puconci, s pripisom »Javni 
razpis-denarne nagrade študentom«.

6.
Vse prispele vloge, ki bodo popolne, bodo ovre-
dnotene v skladu s Pravilnikom o podeljevanju 
denarnih nagrad študentom Občine Puconci.

7. 
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Mi-
tja Crnkovič, tel. 545 91 09. 

Številka: 609 – 0001/2022
Občina Puconci

spoprijeti. Tudi ples je bil in je del 
vsesplošne osebnostne kulture, 
je del, ki lahko poleg gibanja iz-
datno nudi sprostitev, morda tudi 
kakšno trdnejšo vez. 
Ostajajo torej le skupine, kjer so 
starejši plesalci, morda že upo-
kojenci, dekleta pa si prizadevajo 
privabiti vse tiste, ki morda slonijo 
včasih ob šankih in se na trenut-
ke ozrejo za plešočimi ženskimi 
plesnimi pari. Toda šank ostane 
varen naslon, ples pa ostaja le de-
kletom, ženskam.
Razlogi, ki jih navajate so nasle-
dnji: sem nogometaš, sem pri 

gasilcih, hodim k fitnesu, nimam 
časa ... Ja, zakaj pa ne bi lahko 
bil športnik in plesalec? Marsik-
do, ki pleše je del vseh navede-
nih dejavnosti, pa si zna tedensko 
sestaviti urnik tako, da ostane še 
1.30 do 2 uri za ples, morda zanjo, 
za vse, ki vztrajajo, vabijo, morda 
celo moledujejo, da prideš.
Torej fantje Goričanci, ne dopu-
stite, da bodo plesala le dekleta, 
kajti tudi plesni stik zna biti prije-
ten, če plešeta v paru fant in de-
kle. Ojunačite se, ker se mi zdi, da 
vam manjka hrabrosti, ne pa časa.

Marta Horvat

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

JAVNI RAZPIS
o dodelitvi proračunskih sredstev  

Občine Puconci društvom, organizacijam  
ter posameznikom, katerih delovanje in aktiv-

nosti niso opredeljene v ostalih razpisih

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

2. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne 
aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ek-
skurzije, ki bodo popestrili dejavnost društev, or-
ganizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v občini 
Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznav-
nosti občine.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo: 
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v občini Puconci;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oz. sedežem v drugi občini, če prireditev orga-
nizirajo na območju občine Puconci;

– pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so 
njihovi člani občani občine Puconci ali pa prire-
ditev organizirajo na območju občine Puconci.

– druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem po-
membno prispevajo k promociji in

– prepoznavnosti občine Puconci.

Do dodelitve proračunskih sredstev niso upravi-
čene tiste fizične ali pravne osebe, ki so jim bila za 

isti namen že odobrena sredstva iz drugih razpisov 
občine Puconci v tekočem proračunskem letu.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki bo 
predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prija-
viteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog 
predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpi-
snih pogojev.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prijavitelja, ki se na raz-

pis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno 
osebo, telefon TRR, davčno številko),

– podatke o množičnosti oz. številu članstva,
– seznam članov iz občine Puconci
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej 

aktivnosti, prireditvi, programu …
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejav-

nosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmo-
vanja, za katero želijo finančno pomoč,

– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.

6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpi-
sa ocenila posamezno vlogo ter izločila prepozno 
prispele, neutemeljene vloge ter vloge, ki niso v 
skladu z razpisnimi pogoji. Prijavitelja nepopolne 
vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni v roku 
osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi 
naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana 
pri razdeljevanju sredstev :

– prijavitelj deluje na območju občine Puconci,
– aktivnost se izvaja na območju občine Puconci,
– množičnost članstva ali planiranega obiska,
– povezanost z Občino Puconci.

7. Obseg finančnih sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za ta razpis znaša 9.450 EUR. 

8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2022. 

9. Razpisni rok
Razpisni rok se prične z dnem objave na spletni 
strani občine Puconci in traja do 30. 9. 2022.
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti na-
slednjo dokumentacijo:
v celoti izpolnjen prijavni obrazec.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku pridobijo v sprejemni pisarni občine 
Puconci in na spletni strani Občine Puconci. 

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Pu-
conci, Puconci 80, 9201 Puconci.

Občina Puconci lahko javni razpis po svoji prosti 
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali raz-
deli le določen del razpoložljivih sredstev.

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

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

Številka: 093-0010/2022

Občina Puconci 

Naše tradicionalne kulinarične 
delavnice se nadaljujejo tudi v 
letu 2022 in se bodo tudi v priho-
dnje. Udeleženke teh delavnic, ki 
jih vodi Marjetka, smo iz različnih 
krajev občine, nekatere prihajajo 
tudi iz Kukeča. Na eni od jesen-
skih delavnic nas je Marjana iz 
Kukeča povabila, da pridemo na 
Kukeč, v njihov gasilski dom in da 
izvedemo delavnico v njihovi ku-
hinji. Zakaj pa ne, smo si dejale. 
Sodelujemo že nekaj časa in tako 
vseskozi tudi v kulinaričnih uspo-
sabljanjih udejanjamo tolikokrat 
izrečene besede o sodelovanju. 

Torej, v sredo, 16. marca, smo se 
odpravile na Kukeč. Najmanjša 
vas v Občini Gornji Petrovci s 54 
hišami, večina počitniških hišic in 
le s 55 prebivalci. 
Naleteli smo na večino od nas 
nepoznani manjši, vendar lepo 
urejeni gasilski dom s central-
nim ogrevanjem, lepo urejeno in 
opremljeno kuhinjo, manjšo dvo-
rano z udobnimi stoli. Prijazna 
dobrodošlica prizadevne Marja-
ne, obisk še nekaterih članov dru-
štev žena, med nami tudi moški, 
nam je polepšala večer. Povpra-
šali smo, kako so urejali dom, ki 
ima tudi lepo urejeno okolico s 
klopmi za počitek pohodnikov ali 
kolesarjev. Večino vsega je delo 
maloštevilnih sovaščanov ob po-
moči lastnikov počitniških hišic, 
tudi s finančno podporo vseh v 
vasi. Vzorno sodelujejo z vsemi, 
ki v vas prihajajo samo za viken-
de in prepričana sem, da se imajo 
lepo, da uživajo v tej mirni, mali 
gozdnati gorički vasi. Nismo je 
poznali, čeprav ni daleč od nas. 
Le nekaj kilometrov je potrebno 

prevoziti, morda prepešačiti ka-
kšno krajšo pot skozi gozd, med 
polji, po travnikih, pa vendar je za 
nas nepoznana. 
Bil je večer, posvetili smo se če-
mažu, njegovi hranilni vrednosti 
in kulinaričnim dobrotam iz njega 
in ostali del vasi nam je ostal ne-
odkrit. Morda pa kdaj drugič.
To sodelovanje bo trajalo in kdo 
ve kaj vse še bomo spoznali o tej 
in v tej mali gorički vasici. In kaj 
bomo kuhali drugič? Počakajmo, 
kaj bo prikukalo iz zemlje, kaj bo 
zraslo na drevesih in naša Marjet-
ka nam bo spet pripravila zanimivi 
program delavnice, takrat spet v 
Moščancih. 

Marta Horvat

Kuhali smo na Kukeču

Pred gasilskim domom na Kukeču
Foto: Marjana Vukanič

Čemaževa juha in čemažev kruh s kloba-
so
Foto: Melita Franko 
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V hladnem, turobnem, zimskem 
jutru se je zbralo nekaj članov 
Mavrice – gibanje za zdravo ži-
vljenje in Pucončarjev, med njimi 
tudi „novopečeni“, na parkirišču 
pred cerkvijo v Puconcih. Na bli-
žnjem hribu smo pogled usmerili 
v nebo, se umirili, globoko zadi-
hali, poiskali vsak sebe, v sebi in 
začutili toplino povezanosti, zlitja 
z naravo. Turobnost jutra je bila 
pregnana. Svetovni popotnik g. 
Matija je prikolesaril iz Vučje Go-
mile do nas in se nam pridružil. 
Spotoma nam je povedal nekaj 
zanimivosti. Nismo nabirali le ki-
lometrov, ampak smo opazovali 
in srkali naravo, se okrepčali z do-
mačimi Tininimi napitki in Katiči-
nimi keksi.
Človek mora čutiti in spoštovati 
sebe, potem lahko čuti naravo, 
je uvodoma povedal g. Velemir 
Turk, vodja sprehoda Čuječnost. 
Namen sprehoda po naravi je bil 
seznanitev s kulturno dediščino 
Puconcev, z naravno dediščino 
(geologijo in biologijo), z eko-

logijo (habitatno direktivo), s sa-
mozdravljenjem, s samooskrbo, 
z bioenergetskimi točkami in po-
vezovati ljudi. Zelo pomembna je 
biotska raznovrstnost mokrišč, saj 
silovito vpliva na podnebje in či-
stost voda, s tem tudi na gospo-
darstvo in delovna mesta. Človek 

Sprehod čuječnost

Prikazana moč narave. Žal manjka nekaj Pucončarjev.  
Foto: V. Turk.

Velimir Turk (Gibanje za zdravo življenje Mavrica), vodnik SPREHODA ČUJEČNOSTI PO 
NARAVI. 6. 2. 2022: KRČOJNI POTOK.

nezavedno uničuje mokrišča in 
povzroča izgubo biotskega rav-
novesja. Raznim vrstam žival-
skega in rastlinskega izvora grozi 
popolno izumrtje. Slej ko prej bo 
človek povzročil lastno izumrtje, 
uničenje človeštva. Vsak posame-
znik si mora prizadevati in skrbeti 
za čistost in dostopnost voda ter 
na ta način izboljšati svojo kvali-
teto življenja. Trajnostna skrb in 
čutenje do okolja sta pomembna 
za obstoj sveta, kot takega. Veliko 
smo že zamudili, prižigajo se nam 
rdeče luči, narava nam neusmilje-
no vrača! Dajmo si več priložnosti 
za svoj obstoj in razvoj, to nam 
mora preprosto postati spontano. 
Zanamcem pustimo svež zrak, či-
stejšo vodo in bolj zdravo okolje, 
saj ni naša last, dobili smo prilo-
žnost za uporabo. Moč upanja in 
tolažbe najdemo v strpnosti in s 
spoštovanjem do ljudi ter narave, 
jaz, ti, mi ... 

Katarina Štefanec
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Velika noč (Vuzem) je najpo-
membnejši krščanski praznik. 
Kristjani na ta dan praznujejo Je-
zusovo vstajenje od mrtvih – na 
veliki petek so Jezusa Kristusa kri-
žali, tretji dan po tem, na nedeljo, 
pa je vstal od mrtvih. Velika noč je 
za kristjane praznik veselja in upa-
nja; verujejo, da je Jezus s svojim 
vstajenjem premagal telesno in 
duhovno smrt ter za vse prinesel 
upanje, za kristjane pa upanje na 
vstajenje po smrti. 

V Rimskokatoliški Cerkvi velja 
naslednja postna postava:
Pepelnična sreda in veliki petek 
sta dneva strogega posta. Na ta 
dva dneva se verniki le enkrat na 
dan najedo do sitega (post) in se 
zdržijo vseh mesnih jedi (zdržek). 
Vse ostale petke v postnem času 
velja samo zdržek od mesnih jedi. 
Poleg zdržka mesa so še druge 
možnosti. Zdržek od sladkarij in 
poobedkov, zdržek od kave ali 
kajenja, alkohola, zdržek od tele-
vizije, računalnika. Namesto tega 
več časa posvetimo stikom z bli-
žnjimi, omejitev v hrani in pijači, z 
namenom, da prihranjeno name-
nimo revnim ipd.
Postni čas je čas pokore. V tem 
obdobju za verne velja spodbuda 
k poglobljeni molitvi in ljubezni 
do bližnjega; k zatajevanju same-
ga sebe.
Velikonočne tradicije se v veliki 
meri od države do države razliku-
jejo. Po tradiciji je na veliki petek 
zapovedan strogi post, na veliko 
soboto se blagoslovijo (pogovor-
no žegnajo) jedila, ki se potem 
zaužijejo za nedeljski zajtrk. Tudi v 

Sloveniji imajo določeno simbo-
liko, suho meso simbolizira Kri-
stusovo telo, rdeči pirhi so kaplje 
krvi, hren predstavlja žeblje, kruh 
in ostala peciva pa trnovo kro-
no. Na velikonočno nedeljo so v 
Sloveniji v navadi vstajenjske pro-
cesije, na čelu katerih nosijo kip 
vstalega Kristusa.
Praznik sam ima korenine v judo-
vstvu, pa tudi v starih poganskih 
navadah, ko so praznovali prihod 
pomladi. V Sloveniji prazniku re-
čejo tudi vuzem.
Zgodnje kristjane so krščevali na 
predvečer velike noči in tudi da-
nes odrasle osebe običajno kr-
ščujejo na ta praznik. Ker je Kristus 
vstal iz kamnitega groba podob-
no, kakor pišče pride iz jajca, in 
ker tudi krst pomeni vstop v novo 
življenje, je jajce znamenje Kri-
stusovega vstajenja in hkrati tudi 
krsta. Izmenjavanje velikonočnih 
jajc oziroma pirhov izhaja že iz 
starih poganskih navad, denimo 
čaščenja boginje Eostre. Jajca 
predstavljajo ljubezen in prijatelj-
stvo, pa tudi celotno stvarstvo kot 
kozmično jajce. 
Za razliko od katoliške in pravo-
slavne cerkve pa izročilo evan-
geličanske vere obvezni post 
vrednoti manj obvezujoče. Za 
evangeličane je najpomembnej-
ši postni dan veliki petek. Tega 
dne v cerkvah poteka bogoslužje. 
Tudi evangeličani pripravijo veli-
konočne jedi z enako simboliko: 
suho meso simbolizira Kristusovo 
telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren 
predstavlja žeblje, kruh in ostala 
peciva pa trnovo krono, vendar 
jih ne blagoslavljajo.

Tradicionalne slovenske 
velikonočne jedi
Praznujemo veliko noč z dobro-
tami, ki se prenašajo iz generacijo 
v generacijo. Tradicionalne veli-
konočne jedi so vsako leto skrb-
no pripravljene po receptih naših 
babic.
Začnemo praznični dan s tradici-
onalnim velikonočnim zajtrkom. 
Na mizi ne smejo manjkati značil-
ne velikonočne jedi – meso, hren, 
kruh oz. potica in pirhi, v katerih 
se odražajo kulturna raznolikost 
in ustvarjalnost Slovenije. Predla-
gamo, da poskusite šunko v testu, 
ki jo lahko pripravite tudi sami. 
Sladokusci boste kljub obilnemu 
kosilu našli prostor tudi za potico, 
okusno tradicionalno sladico, ki 
popestri vsak slovenski praznik.

Hren
Hren je obvezna sestavina na ve-
likonočni mizi. Lahko ga pripra-
vimo na različne načine, samo 
nariban (fino ali grobo), za tiste, ki 
jim je tak premočen pa z dodat-
kom jabolka. Tako boste dodatno 
popestrili velikonočno pojedino.

30 g hrena
1 žlička jabolčnega kisa
1 žlička olja
ščepec soli

Vse sestavine dobro premešamo. 
Če dodate jabolko je pomembno, 
da sta hren in jabolko naribana na 
isto debelino.

Hren s kislo smetano
6 žlic kisle smetane
60 g hrena
ščepec soli

Vse sestavine dobro premešamo. 
Razmerje hrena in kisle smetane 
lahko prilagajamo okusu.

Velikonočni prazniki
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Šunka v testu
Sestavine
1 kg prekajene šunke 
80 g gorčice
400 g moke
10 g svežega kvasa
2 žlici mlačnega mleka
1 žlička sladkorja
0,5 žličke soli
50 g masla
3 dl mleka
1 jajce.

Priprava
Šunko temeljito operemo v mlač-
ni vodi, jo položimo v lonec in 
dolijemo toliko vode, da bo sega-
la za dva prsta nad meso. Kuha-
mo jo eno uro.
Medtem ko se šunka kuha, pri-
pravimo testo. Kvas nadrobimo 
v skodelico, dodamo žličko slad-
korja, 2 žlici mlačnega mleka in 
žličko moke. Premešamo, pokri-
jemo in pustimo vzhajati deset 
minut. Moko presejemo in jo vsu-
jemo v skledo. Po robu posolimo, 
v sredi pa naredimo jamico, v ka-
tero vlijemo kvasec, ki ga pome-
šamo z malo moke in pustimo, da 
vzhaja še deset minut.
V lončku z mlekom stopimo ma-
slo, ohladimo do mlačnega in 
zmes polijemo po moki. Zame-
simo testo, ki mora biti gladko in 
voljno ter se ne sme oprijemati 
rok in posode. Iz testa oblikujemo 

kroglo, jo pokrijemo in pustimo 
počivati na toplem tako dolgo, da 
se prostornina testa podvoji (pri-
bližno eno uro), nato ga dobro 
pregnetemo, oblikujemo v kro-
glo, pokrijemo in pustimo ponov-
no vzhajati.
Pečico segrejemo na 180 °C. Na 
pomokani površini testo razvalja-
mo na centimeter debelo. Na te-
sto položimo šunko, ki jo prema-
žemo z gorčico , lahko posujemo 
z rožmarinom. Šunko ovijemo s 
testom. Robove dobro stisnemo 
skupaj, da se testo med peko ne 
bo odprlo. Pekač namastimo in 
posujemo z moko. Šunko v te-
stu položimo v pekač tako, da so 
stiki testa obrnjeni navzdol. Testo 
premažemo z razžvrkljanim jaj-
cem. V testo na vrhu naredimo 
majhno luknjo, da bo lahko para 
med peko uhajala. Pečemo eno 
uro v ogreti pečici. Pečeno šunko 
preložimo na servirni krožnik in jo 
pred serviranjem razrežemo na 
rezine.

Kuhana šunka
1 kg domače prekajene šunke
Šunko položimo v velik lonec in 
dodamo toliko hladne vode, da 
je popolnoma prekrita. Na sre-
dnji temperaturi šunko kuhamo 
60 min. Ko je šunka kuhana, lo-
nec odstavimo in pustimo, da se 
šunka ohladi v vodi, v kateri se je 
kuhala. Tako bo bolj sočna. Nam 
je super, če je še malo mlačna, ko 
jo narežemo na tanke rezine in 
postavimo na praznično mizo.

Velikonočna jajca
Velikonočna jajca, ki jim v Sloveniji 
rečemo pirhi so v času velikonoč-
nih praznikov zagotovo v ospred-
ju. So velikonočni okrasek, ki ne 
sme manjkati na nobeni mizi.

Jajca kuhana v čebulnih lupinah
Že kak mesec pred veliko nočjo 
začnemo zbirati čebulne olupke. 
Olupkov mora biti toliko, da so 
jajca lepo pokrita. Več bo olupkov 
rdeče čebule, bolj temna jajca – 
pirhi bodo. Koliko jajc boste po-
barvali, je odvisno od vas. Za okra-
sitev jajc na domačem travniku 
naberemo različne pomladanske 
trave, liste in cvetove rastlin. Naj 
bodo čim bolj razvejane, saj se bo 
tako vzorec na jajcu lepše poznal. 
Suhi čebulni olupki (rdeča in rjava 
čebula) – 60 g čebulnih olupkov, 
nekaj ščepcev soli, različne trave, 
listi in rožice, sukanec, najlon no-
gavic. Za barvanje jajc potrebuje-
mo večji lonec, v katerega damo 
čebulne olupke. Prilijemo toliko 
vode, da čebulni olupki pokrijejo 
jajca. Kuhamo kar nekaj časa. Do 
ohladitve jih pustimo v čebulni 
vodi. So lepe rjave barve.
Pri nas doma smo vedno pobarvali 
jajca v čebulnih olupkih. Hladna 
jajca smo po večerih z majhnim 
ostrim nožem praskali – »škraba-
li«. Izrezljali smo različne cvetlice, 
imena, podobice. To smo delali 
vsaj en teden pred veliko nočjo. 
Zelo smo bili veseli velikonočnih 
jajc, ki nam jih je podaril dedek iz 
Bokračev. Potrudil se je, da so bila 
jajca izjemna. Obrusil je stranico 
nožka (pipca) in s praskanjem – 
škrabanjem izdelal izjemna jajca. 
Vso leto smo jih hranili v pleteni 
košarici na hladilniku. Povečini se 
niso skvarila in smo jih občudovali 
skozi vso leto.
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Velikonočna potica naj bo boga-
ta
½ kg moke
12 dag masla
6 dag kvasa

6 dag sladkorja
4 rumenjake
limonina lupina
ščepec soli
mleko po potrebi. 

Vzhajajte kvas po običajni metodi. 
Ko je kvas vzhajal, dodajte ostale 
sestavine. Gneteno testo razdelit 
na dva dela. Ne vzhajajte, nada-
ljujte z delom takoj.

Nadevi:
Makov: mak kuhajte z mlekom na 
rahlem ognju. Dodajte sladkor, 
vanilijev sladkor, cimet, maslo, 
med, limonina lupina, drobtine in 
rum.

Orehov: orehe prelijte z vročim 
mlekom. Dodajte sladkor, med, 

žlico čokolade v prahu, limonino 
lupino, cimet, maslo. Če imate 
orehovec ga prilijte, če ne, pa ne-
kaj ruma. Ne kuhajte.
Testo razvaljajte v velikosti peka-
ča, namažite z nadevom in zavijte 
v rulado. Preden daste v pečico 
ga prebodite z zobotrebcem po 
celotni površini in premažite z 
razžvrkljanim jajcem. Pecite takoj 
v ogreti pečici, v začetku na 230 
°C, po 10 minutah pa na 180 °C 
okoli 35 minut. Vročo potico pu-
stite, da se ohladi in jo šele nato 
razrežite. Nadev naj bo bogat.

VESELE VELIKONOČNE  
PRAZNIKE. 

Silva Gutman

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:

1. Lidija Huber, Gornji Slaveči 82, 9263 Kuzma;
2. Irena Časar, Puconci 199, 9201 Puconci;
3. Sonja Sapač, Puconci 84, 9201 Puconci

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do 
31. maja 2022 na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodon-
ci, s pripisom »KRIŽANKA«.
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AVTOR: ŠTEFAN 
VUČAK

PREBIVALKA 
VASI 

SEBOBORCI

KMETIJSKI 
KOMBINAT

NIZOZEM. SLIKAR 
(JAKOB)

(P)OT(E)Z(A) VE(D)OŽELJNOST IZENAČENJE J(E)Z(DE)C AE(L)ITA 
OZNAKA ZA 
KILOMETER

ŽELEZEN ERNEST TUKAJ (KRAJŠE)

OZNAKA ZA 
BENETKE

PRITRDILNICA

JUGO-ZAHOD

ZVEZNI KOMITE

ŽENSKO IME

OZNAKA ZA 
AVTOŠOLO

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE IZ PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE
IME IN PRIIMEK ENE OD ČLANIC UREDNIŠKEGA ODBORA OBČANA.

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

NIKOLI (HRV)

10

ZNAK ZA AMERICIJ

EVGEN ERNIŠABO(J)(A)N

PREŠERNOVA 
PESEM

PERGAMON. 
KRALJ

8
IME PRVEGA 

MOŠKEGA

BOKSARSKI KLUB VPLIVEN ČLOVEK

UNIVEZIT. 
KLINIČNI CENTER 

RUDOLF MELIN

OSKAR OLAS

7

TRŠE DLAKE

OBČAN 

ANJA IDIČ

5

ČINČ BELA

11

TUJE MOŠKO IME

2

3

OZNAKA ZA 
OGLJIK

9

4

POVDARJANJE 
SAMEGA SEBE

6

GEŠKA BOGINJA 
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15. 4. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

KOLEDAR PRIREDITEV

APRIL
• 10. 4. 2022 od 9. do 17. ure –MATERINSKA IN VELIKO-

NOČNA razstava – Puconci- Društvo Ščipek – Cvetka 
Grah: 040/791-460

• 16. 4. 2022 ob 16.00 – PANONSKO MORJE – SETEV 
LANU – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 
031/301-277

• 18. 4. 2022 ob 10.00 – VELIKONOČNI POHOD – Mo-
ščanci – KTD Moščanci – Marta Horvat: 041/747-396

• 24. 4. 2022 ob 10.00 – OTVORITEV SEZONE STARO-
DOBNIH VOZIL – Bodonci – ECO Bodonci – Simon 
Sever: 051/325-900

• 30. 4. 2022 ob 20.00 – PRVOMAJSKO KRESOVANJE – 
Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 031/301-
277

MAJ
• 1. 5. 2022 ob 8.00 – TOPLA PROUŠKA – KRAMARSKI 

SEJEM – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 
031/301-277

• 1. 5. 2022 ob 9.00 – ŽIVI SPOMINI -ETNOGRAFSKA 
RAZSTAVA – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica Kar-
doš: 031/301-277

• 7. 5. 2022 ob 9.00 – POHOD ZDRAVA ŠOLA – Šalamen-
ci – OŠ Puconci – Simona Horvat: 02/545-96-00

• 7. 5. 2022 ob 14.00 – NAPEV – odsev, Revija pou-
stvarjalcev glasbenega izročila – Moščanci – JSKD OI 
Murska Sobota in KTD Moščanci – Nataša Brulc Šiftar: 
031/384-574

• 7. 5. 2022 ob 21.00 – 6. NOČNO GASILSKO TEKMO-
VANJE – Strukovci – PGD Strukovci – Saša Pavlinjek: 
040/192-310

• 14. 5. 2022 ob 19.00 – LETNI KONCERT ŽVS ZARJA – Pu-
conci – KTD Moščanci – Polonca Rogač:070/784-062

• 21. 5. 2022 ob 18.00 – 20. let KTD DOLINA – Dolina – 
KTD Dolina – Irena Horvat: 051/606-224

• 28. 5. 2022 ob 9.00 – 9. POHOD OB DNEVU MLADOSTI 
– Vaneča – KTD Vaneča – Milena Kuhar: 031/887-711

• 29. 5. 2022 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTOR-
JA BODONCI – Bodonci– PGD Bodonci – Vlado Vlaj: 
031/317-953

• 29. 5. 2022 ob 10.00 – PÜCONSKO SENJE – Puconci – 
KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355

JUNIJ
• 3.-4. 6. 2022 ob 20.00 – 16. festival skečev PREFRIGA-

NI ZGREBAŠ – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica 
Kardoš: 031/301-277

• 4. 6. 2022 ob 14.00 - 130 LET PGD PUCONCI - Puconci 
– PGD Puconci – Štefan Sočič: 041/380-370

• 5. 6. 2022 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTORJA 
MAČKOVCI – Kuštanovci– PGD Kuštanovci – Aleksan-
der Smodiš : 041/374-743 

• 5. 6. 2022 ob 13.00 – PESEM NAJ DRUŽI LJUDI – Be-
znovci – TD Vrtnica Beznovci – Tanja Marič: 031/208-
553

• 11. 6. 2022 ob 20.00 – PELI IN PLESALI SO JIH MATI 
MOJA »BAL NA LIPI«– Moščanci – KTD Moščanci – 
Sandi Srkoč: 041/405-458

• 12. 6. 2022 ob 9.00 – SEKTORSKE VAJE SEKTORJA PU-
CONCI – Predanovci – PGD Predanovci – Viktor Cipot: 
041/699-370

• 12. 6. 2022 ob 13.00 – ČAJANKA POD LIPO – Vadarci – 
KTD »Lipa« Vadarci – Milena Žilavec: 031/830-454

• 17. 6. 2022 ob 9.00 – 3. TURNIR V KEGLJANJU S KRO-
GLO NA VRVICI – Kuštanovci – DU Mačkovci – Rudolf 
Car: 031/834-847

• 19. 6. 2022 ob 9.00 – OBČINSKO GASILSKO TEKMO-
VANJE – Dankovci – PGD Dankovci – Jože Vrečič: 
040/606-814

• 25.-26. 6. 2022 ob 9.00 – POKALNI TURNIR OZ KMN 
PUCONCI – Bodonci – OZ KMN Puconci– Andrej Be-
dek: 031/317-132

• 26. 6. 2022 ob 14.00 – 130 obletnica PGD Preda-
novci – Predanovci – PGD Predanovci – Viktor Cipot: 

041/699-370

JULIJ
• 2. – 3. 7. 2022 ob 9.00 – 13. ROBIJEV MEMORIAL – Ša-

lamenci – KMN Šalamenci – Jernej Gomboši: 041/380-
486

• 3. 7. 2022 ob 11.00 - PREVZEM GASILSKE AVTOCI-
STERNE – Moščanci – PGD Moščanci – Vlado Kuhar: 
051/370-431

• 16. 7. 2022 ob 13.00 – OBČINSKE KMEČKE IGRE – Va-
darci – KTD Vadarci – Milena Žilavec: 031/830-454

• 17. 7. 2022 ob 8.00 – ŽETEV PO INDAŠNJO – Puconci – 
KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355

AVGUST 
• 6. 8. 2022 ob 9.00 – 4. POHOD DU MAČKOVCI – Otov-

ci – DU Mačkovci – Rudolf Car: 031/834-847
• 15. 8. 2022 ob 5.00 – 14. POHOD OD SEBEŠČANA H 

GRADE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 
031/301-277

• 14. 8. 2022 ob 11.00 – MLATITEV PO INDAŠNJO – Pu-
conci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355

• 20. 8. 2022 ob 13.00 – 90. obletnica PGD Beznovci – 
Beznovci – Drago Puhan: 041/339-549 – PGD Beznovci 

• 21. 8. 2022 ob 9.00 – TEKMOVANJE GASILSKIH VETE-
RANOV SEKTORJA BODONCI – Beznovci – Drago Pu-
han: 041/339-549 – PGD Beznovci 

• 27. 8. 2022 ob 21.00 – NOČNO GASILSKO TEKMOVA-
NJE ZA 12. POKAL JKP PÜNGRAD – Bodonci – PGD 
Bodonci – Vlado Vlaj: 031/317-953
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