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Vam, drage bralke in bralci!
December se je prevesil v drugo polovico in bliža se čas, ko 
se bo leto spet poslovilo.           

Zdi se, da čas teče tako hitro, da ga komaj dohajamo. Morda 
so prav zaradi tega prihajajoči dnevi še posebej primerni, da 
se ustavimo in da zaživimo sedaj – v tem trenutku. Ozrimo 
se  vase in naredimo tudi kaj zase, kajti resnično življenje je 
življenje sedaj, ta trenutek.       

Decembrski dnevi so kratki, a čarobno razsvetljeni in polni 
pričakovanj. Obiskala sta nas Miklavž in Božiček, pričakuje-

mo samo še dedka Mraza. Prve snežinke so pobelile ravnice in gozdove, pričakujemo 
večjo pošiljko, čakamo obiske ... Prihajajo najbolj čarobni trenutki v letu.

Pred vami je zadnja številka Občana v letu 2018. Potrudili smo se, saj želimo tudi 
na ta način polepšati praznike. V njej predstavljamo dosežke in presežke zadnjih 
mesecev, še posebej dogodke ob občinskem prazniku, trenutke iz življenja osnovne 
šole in vrtcev, aktivnosti društev, športnikov, starejših. Vsak zapis je drobna lučka, ki 
bogati in pestri dogajanje in življenje v naši občini.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste opažanja zapisovali in sodelovali kot avtorji člankov 
zadnja štiri leta ter tako soustvarjali vsakokratno številko Občana. Uredniški odbor 
zaključuje svoj mandat – sodelovati z vami, in z vsemi, ki ste pomagali pri rojstvu 
vsake številke, je bilo veliko zadovoljstvo. Verjamemo, da bo to sodelovanje tudi v 
bodoče – predvsem v veselje in obveščanje bralcev in bralk Občana.

V imenu Uredniškega odbora Vam želim, da bi v prihajajočem letu našli čas za tre-
nutke, da bi dosegli notranji mir in sprejeli tisto, kar Vam življenje prinaša.

Naj Vas ob tem vodi misel, da:                                                                                              
Srečni ljudje nimajo vedno najboljše od najboljšega,                                                             
srečni ljudje si vzamejo najboljše od tega, kar jim je dano.

in še (kot pravi Tone Pavček):        
sreča ni v glavi in ne v daljavi,                                                      
ne v žepu ali pod palcem zaklad.                                                                                            
Sreča je, če se delo dobro opravi                                                                                                
in če imaš nekoga rad.

Ob praznikih pozabite na skrbi in se spomnite vseh lepih stvari, ki ste jih doživeli v 
preteklem obdobju. Naj se Vam v letu 2019 uresničijo sanje, udejanijo želje in iz-
polnijo pričakovanja.

Za Uredniški odbor Jožef RITUPER 
 

V imenu Uredniškega odbora Vam voščim  
blagoslovljene božične praznike ter zdravja in zadovoljstva. 
Srečno v 2019!              
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Spoštovane občanke in občani  
Občine Puconci
Leto 2018 se umika novemu, božič spet odpira svoja 
vrata in kmalu bo vstopilo novo leto. Kaj bo prineslo ne 
vemo, vsakdo pa si želi čim več dobrega in lepega. Leto 
je hitro minilo. Zdaj, ko se oziramo nazaj, ugotavljamo, 
da se je veliko zgodilo, načrtovalo in uresničilo. Za nami 
so tudi lokalne volitve. Pred nami pa so naloge za boljšo 
prihodnost, katerim se bomo posvetili cestam, delovnim 
mestom, kulturno izobraževalni ponudbi o neokrnjeni 
naravi, o nasmehih na obrazih.
Želim, da bodo ti prazniki drugačni in da bodo dnevi 
minevali počasneje, tako da bomo imeli čas za svojega 

bližnjega. Čarobnost in toplina božičnega večera naj 
nas spremlja vse dni do novega leta, tako da bomo polni 
ljubezni in dobre volje zakorakali v novo leto novim 
delovnim nalogam naproti.

Vesel božič, leto 2019 pa naj bo posuto s  
srečo, zdravjem in zadovoljstvom.

Župan, Ludvik Novak 
skupaj z občinskim svetom

in občinsko upravo

Novemu mandatu 2019-2022 na pot
Za nami so lokalne volitve 
za župana, občinski svet in 
za člane v svete krajevnih 
skupnosti. Vsake volitve so 
mejnik mandata, ki je za 
nami, zato vedno ocenimo 
prehojeno pot. Na podla-
gi ocenjene analize del v 
prejšnjem mandatu pripra-
vimo načrt dela v nasled-
njem mandatu. Vsekakor je 
Občina Puconci v svojem 

mandatu opravičila svoj obstoj, pri krepitvi demokraci-
je na lokalni ravni, kot pri izboljšanju pogojev za boljše 
počutje občank in občanov.
V času volilne kampanje smo politične stranke in nji-
hovi kandidati uporabljali takšne in drugačne slogane. 
S slednjimi smo poskušali prepričati vas, drage volilke 
in volilci, da ste volili nas. 
Kaj pa poštenost, še velja? Izberite nas, saj nas poznate. 
S temi besedami sem želel izraziti, da naj volitve pote-
kajo pošteno in brez nizkih udarcev. Na tem mestu se 
moram zahvaliti mojemu protikandidatu Branku Ritlopu 
za pošteno držo in človeški odnos pred volitvami in v 
času volitev.

Hvala!

Tako kot je Občine Puconci različna po geografski obli-
ki, se ta različnost občuti tudi v njenem razvoju. Razno-
likost od nas zahteva takšne usmeritve, katere ponudijo 
prebivalcem naše občine paleto razvojnih projektov, ki 
ljudem nudijo več kot preživetje. Zagotovo so za nasta-
nek razvojnih projektov in realizacijo najpomembnejši 
ljudje. Projekte je potrebno prilagoditi ljudem in njiho-
vim znanjem. Ti pa morajo dozoreti v vaseh in glavah 
prebivalcev Občine Puconci.

Vse, kar je pred nami v prihajajočem mandatu in tega 
ni tako malo. Toda ne glede na to ne smemo pozabiti 
na ljudske odnose med seboj, le tako bomo naše pos-
lanstvo lažje uresničevali.

Ob koncu starega mandata se iskreno zahvaljujem 
dosedanjim svetnikom, političnim strankam, članom 
odborov in komisij, članom svetov krajevnih skupnosti, 
predstavnikom društev, občinski upravi za tvorno sode-
lovanje. Enak odnos si želim tudi v prihodnje. Samo tako 
bomo uresničili tisto, kar smo obljubljali na volitvah.
Vsem vam, drage občanke in občani, iskrena hvala za 
zaupanje, tako meni kot svetnikom za novi štiriletni 
mandat.

Ludvik Novak,
župan občine Puconci

UVODNIK
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Revija cerkvenih pevskih zborov v Pečarovcih

Revija cerkvenih pevskih zborov v Pečarovcih

Predavanje v Spominskem domu Števana KüzmičOtvoritev solarnega drevesa pri OŠ Puconci

Revija cerkvenih pevskih zborov v Pečarovcih

Otvoritev solarnega drevesa pri OŠ Puconci
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Položitev venca pri spomeniku Števana Küzmiča v Strukovcih

Osrednja prireditev ZKTD Občine Puconci v Dolini

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci 

Otvoritev investicijskih pridobitev v Brezovcih

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci – nagrajenci občine

Osrednja prireditev ZKTD Občine Puconci v Dolini

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci 

Osrednja prireditev ZKTD Občine Puconci v Dolini
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Predaja namenu športnega objekta v 
Brezovcih ob 21. prazniku občine Puconci
V soboto, 13. oktobra, je v sklopu prireditev ob 21. pra-
zniku občine Puconci potekala skupna svečanost ob in-
vesticijskih pridobitvah v vasi Brezovci in obeležitvi 20. 
obletnice delovanja vrtca v Brezovcih. Ob tej priložnosti je 
Športno, kulturno in turistično društvo Breza v zgornji eta-
ži objekta pripravilo razstavo o poteku izgradnje objekta.

Od ideje do uspeha
Na mestu novega objekta je v preteklosti stal lesen mon-
tažni objekt, ki je bil zaradi številnih zunanjih dejavnikov 
precej dotrajan. Na podlagi izražene podpore vaške skup-
nosti in prostovoljnega gasilskega društva smo sprejeli 
odločitev o trajnejši rešitvi – izgradnji zidanega objekta s 
tuši in sanitarijami, ki bi služil ne samo matičnemu društvu, 
pač pa tudi udeležencem prireditev društva upokojencev 
in gasilskega društva ter dogodkom, ki jih v okviru svojih 
dejavnosti izvaja vrtec (srečanja s starši in starimi starši).  
Z idejno rešitvijo se je naročilo projekte in decembra 2014 
pridobilo gradbeno dovoljenje. Kmalu za tem je bil imeno-
van gradbeni odbor v sestavi Simon Kolar, Andrej Bedek, 
Štefan Panker, Franc Barbarič, Boris Fajs in Jožef Ficko. 

Prva naloga gradbenega odbora je bila priprava finanč-
ne konstrukcije in v povezavi s tem načrtovanje dinamike 
izgradnje. Po popisu del smo pridobili predračun, ki je 
skupaj z DDV znašal dobrih 150 tisoč evrov. 
Zavedali smo se, da bo izgradnja potekala postopoma in 
bo odvisna od sprotnega zagotavljanja finančnih sredstev. 
Do takrat zbrana sredstva na računu društva v višini 12 
tisoč evrov niso predstavljala niti desetino potrebnih 
sredstev. Kljub temu smo se za začetek izgradnje odločili 
in za izgradnjo do 3. gradbene faze poleg lastnih sredstev 
računali na sredstva vaškega odbora, domačega gasilske-
ga društva in občine (prijava na razpis). K začetku del smo 
pristopili februarja leta 2015 in kaj kmalu po zbranih prvih 
ponudbah sprejeli odločitev, da bomo izgradnjo izvajali 
v lastni režiji, za materiale in za dela, ki ne bodo v lastni 
režiji, pa skušali dosegati čim bolj ugodne cene. To nam je 
v veliki meri uspevalo in se odrazilo v sorazmerno hitrem 
dokončanju 3. gradbene faze in bistveno nižjih potrebnih 
denarnih sredstvih. Ko pogledamo nazaj, ugotavljamo, 
da je bilo v treh letih za objekt preko računa društva ok-
rog 95 tisoč evrov denarnega toka, kar je v primerjavi s 
prej navedenim predračunom v vrednosti 154 tisoč evrov 
precej manj. Za finančnim prihrankom pa je ogromno ur 
opravljenega prostovoljnega dela. Velja omeniti, da smo z 
izbranim načinom dela v lastni režiji prevzeli dodatno od-
govornost, na podlagi katere smo na gradbišču zahtevali 
popolno disciplino. Verjetno tudi zaradi tega na gradbišču 
ni prišlo do nobene nesreče ali poškodbe. 
Nadaljevanje gradnje v letu 2016 ni bilo opazno navzven, 
saj so se izvajala notranja obrtniška dela, tudi finančna 
sredstva so bila omejena. Prijavili smo se na razpis Fun-
dacije za šport za izvedbo 4. in 5. gradbene faze, vendar 
neuspešno. Prijavo smo leta 2017 ponovili in prejeli dobrih 
21 tisoč evrov, kar je omogočilo, da smo v lanskem letu 
večino del na objektu zaključili. Pozno jeseni leta 2017 
smo se lotili podprojekta – izgradnje namakalnega sis-
tema igrišča. Ob igrišču in na sredini smo položili cevi in 
namestili 8 namakalnih šob, ki jih paroma krmili avtomati-
ka. Zajemanje vode je iz vrtine ob objektu. Letošnjo jesen 
je bila urejena okolica objekta, hkrati pa se je uredil dovoz 
od regionalke do objekta društva upokojencev. Skupno 
gre za okrog 1000 m2 asfaltne površine. 
Velja omeniti še finančne deleže prej omenjenega zne-
ska 95 tisoč evrov: lastna sredstva nekaj čez 40 tisoč, 
občina 20 tisoč, Fundacija za šport dobrih 21 tisoč, vaška 
sredstva 7 tisoč in sredstva PGD Brezovci 7 tisoč evrov. 

PRESEŽKI

Razstava o poteku izgradnje objekta

Svečanost v Brezovcih
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Med lastna sredstva se štejejo privarčevana sredstva, pro-
stovoljni prispevki vaščanov, prihodki od prodaje starega 
železa (tri leta zapored smo po domačijah zbirali staro 
železo), prihodki od prireditev in pridobljena sponzorska 
sredstva. 
Menimo, da smo leta 2014 zastavljeno nalogo uspešno 
zaključili in društvu za bodoče generacije zagotovili pri-
merne materialne pogoje. Želimo si, da bodo prihodnje 
generacije objekt znale ceniti, ga uspešno uporabljale in 
tudi ustrezno vzdrževale. Nam, ki smo ga gradili, bo to 
najlepša zahvala.
Ob koncu velja iskrena zahvala vsem, ki ste s svojim delom, 
vnemo in vztrajnostjo pripomogli k uresničitvi zastavljene-
ga cilja. Upravičeno smo lahko ponosni na opravljeno delo.

Prispevek pripravila: Simon Kolar in Jožef Ficko
Fotografije: Jure Zauneker

Priznanje Pomurske turistične zveze
Obrazložitvi

Tanja Marič –
dobitnica priznanja Pomurske turistične zveze
Tanja Marič je članica Turističnega društva Vrtnica 
Beznovci že od ustanovitve društva leta 1996. Odgovor-
nost predsednice društva je prevzela že leta 2000. Svoje 
delo opravlja vestno in z vso odgovornostjo, saj do po-
tankosti pozna vsa opravila, ki jih z veseljem uresničuje. 
Aktivno deluje tudi v Zvezi kulturnih in turističnih dru-
štev občine Puconci, kjer opravlja funkcijo sekretarke. 
Je prejemnica več priznanj na področju prostovoljstva. 
Tanja opravlja tudi delo občinskega koordinatorja čistil-
nih akcij, ki potekajo v sklopu Turistične zveze Slovenije. 
Tanja Marič je oseba, ki veliko svojega časa žrtvuje v 
prid širše skupnosti in prostovoljstvu. Njen prispevek k 
razvoju in pospeševanju aktivnosti na področju turizma 
in kulture je viden na vsakem koraku.

PRESEŽKI

Končna podoba športnega objekta

Notranjost slačilnic

Športni objekt in urejen dovoz

Dobitnici priznanja PTZ, Majda Horvat in Tanja Marič.
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Majda Horvat –
dobitnica priznanja Pomurske turistične zveze
Majda Horvat se je še ne polnoletna pred 41-leti vklju-
čila v takrat ustanovljeno Kulturno umetniško društvo 
Matej Bor Pečarovci in bila izvoljena v upravni odbor. 
Vsa leta je članica upravnega odbora, večino časa tudi 
blagajničarka. Sodelovala je pri organizacijah takrat 
najbolj poslušane oddaje na Radio Ljubljana – kviza 
Spoznavajmo svet in domovino, bila je nosilka priredi-
tev ob 1. maju in se pozneje zelo angažirala pri izvedbi 
na daleč znanih smučarskih tekmovanj. Pred 15 leti je 

postala članica predsedstva takrat na novo ustanovljene 
Zveze kulturnih in turističnih društev občine Puconci. 
Bistven prispevek nagrajenke je na področju etnografije 
(po mnogih letih ponovno sejanje lanu, ohranjanje lon-
čarstva in tradicionalnih pohodnih poti, ki so bile včasih 
romarske, danes pa so veliko več). Veliko je prispevala k 
urejenosti kraja – v letu 2017 so bili Pečarovci razglašeni 
za kraj z najlepše urejenimi javnimi površinami v občini 
Puconci.

Ajdi za lepše korake
Čudovita deklica, majhen sonček, Ajda Bergles, je 7. no-
vembra letos dopolnila štiri leta. Je hčerkica edinka v 
družini mamice Karoline in očeta Gorana. Mlada družina 
stanuje v Zenkovcih in se na prvi pogled ne razlikuje od 
ostalih družin. Žal pa se družina že od Ajdinega rojstva 
naprej sooča s težko življenjsko preizkušnjo.  
Zaradi prirojene bolezni, cerebralne paralize, je na-
mreč Ajda, ki je sicer polna pozitivne energije in vedno 
nasmejana, gibalno in tudi govorno ovirana. Tako kot 
Ajda, se tudi njena celotna družina požrtvovalno bori 
z njeno boleznijo na različne načine. Med drugim tudi 
s pomočjo nudenja številnih samoplačniških terapij, ki 
Ajdi zelo pomagajo.
Tako se je komisija pri Zvezi kulturnih in turističnih dru-
štev Občine Puconci odločila, da dobrodelno akcijo in 
koncert Pesem za svetli trenutek letos nameni Ajdi, saj 
želimo pomagati nekomu, ki pomoč res potrebuje.
Povabilu za nastop na koncertu, ki je bil 29. novem-
bra v Kulturni dvorani v Puconcih, so se odzvali zna-

ni pomurski glasbeniki, ki so popestrili večer in s tem 
mali Ajdi pričarali nasmeh na obraz. Tako so se na odru 
zvrstili Pepson, skupina Prestiž, Mrak, Mišo Kontrec z 
Machojem in Mejkim, V fajne, ansambel Aktual, Klavdija 
in Marko, Nika Zorjan ter Franc Gorza. 
Do zaključka koncerta je bilo zbranih z prodajo vsto-
pnic in prispevki donatorjev skupno 7.383,00€. Posebej 
HVALA donatorjema z velikim srcem, Evangeličansko 
humanitarni organizaciji Podpornica in Ženskemu dru-
štvu Evangeličanka, ki sta velikodušno prispevala in s 
tem omogočila Ajdi lepše korake. 
Ajdi lahko še vedno pomagate in ste z odprtim srcem in 
odprto roko tudi sami sonček njej in njeni celotni druži-
ni. Vaš denarni prispevek lahko nakažete na račun: SI56 
0249 6009 0158 604, odprt pri Novi ljubljanski banki, 
d.d., s pripisom  »AJDI ZA LEPŠE KORAKE«.

Razvojni zavod Občine Puconci
Avtor fotografij Niko Časar

PRESEŽKI / DOBRODELNOST
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Božično novoletni bazar – Pričarajmo nasmeh 
Najlepši prazniki v celem koledarskem letu so tako rekoč 
že skoraj pred nami. Tudi na naši šoli ni šlo brez dobrodel-
nega božično-novoletnega bazarja, ki je že tradicionalen. 
Malo po 17. uri je bila Zelena dvorana Puconci že polna 
ljudi, ki so iskali darilca, s katerimi bodo razveselili svoje 
najdražje. 
Izpod rok malčkov in njihovih vzgojiteljic ter učencev od 
1. do 9. razreda je prišlo res ogromno čudovitih izdel-
kov, tako da so obiskovalci resnično imeli veliko izbire. 
Vsi učenci, od najmlajših do najstarejših, so v mesecu no-
vembru pri urah, ki so bile posvečene tehniškim dnevom, 
pridno izdelovali raznovrstne božično-novoletne izdelke. 
Stojnice, ki so jih učenci pripravili skupaj s svojimi razredni-
čarkami oziroma razredniki, so krasili okraski za smrečico, 
adventni venčki, darilne škatlice in vrečke, svečniki z bo-
žičnimi motivi, zelišča, kopalne soli, okraski taki in drugač-
ni. To so le nekateri od izdelkov, ki so jih izdelale spretne 
roke vseh. Našim obiskovalcem smo v zahvalo za njihov 
obisk ponudili raznovrstne piškote. Čudovito pokrajino, ki 
nas obdaja zunaj šolskih zidov, še ni okrasil sneg, je pa bilo 
vzdušje skoraj praznično, čudovito božično. 
Na dobrodelni prireditvi so se predstavili otroci vrtca vseh 
naših enot in učenci centralne šole ter obeh podružničnih 
šol Bodonci in Mačkovci. Otroško petje in ples z instru-

mentalno glasbo so bile spremljevalne dejavnosti, ki so 
naš bazar še dodatno popestrile. Prireditev je potekala v 
sproščenem povezovalnem ozračju. Nastopajoči pa so 
hitro našli pristen stik z obiskovalci, ki so jih za nastope 
nagradili z aplavzom.
Zbrana sredstva v višini 3.094,00 € bomo preusmerili v 
Šolski sklad, ki jih bomo namenili za socialno ogrožene 
učence, za ekskurzije, dneve dejavnosti, za nakup sodob-
ne učne tehnologije in druge koristne namene.
Prav tako kot do sedaj je tudi tokratna prireditev nosila svoj 
moto – pomagajmo torej tistim, ki so pomoči najbolj pot-
rebni. Prireditev je bila zelo dobro obiskana in veseli smo 
bili, da je bilo tako. Božično-novoletni bazar se je zaključil 
v zgodnjih večernih urah, ko je dvorano zapustila večina 
izdelkov, vonj po praznikih pa se je izgubil med množico. 
Preden pa resnično zaključim, bi se v imenu kolektiva OŠ 
Puconci rada zahvalila vsem nastopajočim, prisotnim ter 
vsakemu posebej, da smo dobrotno odprli svoja srca in 
radodarno razširili svoje dlani in tako podprli požrtvovalno 
delo Šolskega sklada.
In potem … V svoj objem nas je sprejela lepa, decembrska 
noč, ko smo s srečo v srcih in mirom v duši odhajali do-
mov. Tanja Horvat, OŠ Puconci 

DOBRODELNOST
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Podpis namere o sodelovanju med  
Občino Puconci in ukrajinsko Polyano

spodbuditi sodelovanje med sloven-
skimi in ukrajinskimi občinami.
Občina Puconci je bila izbrana za-
radi nekaterih podobnih značilnosti, 
kot so velikost občine, verska raz-
nolikost, razvoj podeželskega tu-
rizma, obrtno-industrijska cona ter 
tudi zaradi zgodovinske in kulturne 
povezave s to slovansko državo na 
vzhodu Evrope.
Podpis namere o sodelovanju z 
ukrajinsko skupnostjo Polyana, ki leži 
v zahodnem delu Ukrajine, je bil v 
sredo, 21. novembra 2018 v Spomin-
skem domu Števana Küzmiča v Pu-
concih. Podpis je za obe strani neza-
vezujoč, a hkrati podpisan z željo po 
sodelovanju na različnih področjih. 
Sporazum je podpisal župan Ludvik 

Center za evropsko prihodnost 
(CEP) je v sodelovanju z organizacijo 
U-LEAD with Europe med 19. in 23. 
novembrom 2018 v Prekmurju orga-
niziral obisk predstavnikov lokalne in 
regionalne samouprave iz Ukrajine.
V Ukrajini se trenutno izvajajo re-
forme na področju lokalne in regi-
onalne samouprave, zato so se ob-
ravnavale teme, kot so ohranjanje 
identitete manjšin, kulturna raznoli-
kost, gospodarske dejavnosti man-
jšin in drugo. Namen obiska je bil 
izmenjava dobrih praks na področju 
socialnega in gospodarskega razvoja 
skupnosti z etnično raznolikim pre-
bivalstvom, izboljšati znanje udele-
žencev o pripravi in izvajanju lokalnih 
in regionalnih razvojnih projektov ter 

Novak, ki je povedal, da je namen 
podpisa, poleg krepitve odnosov 
na več področjih, tudi vzpostavitev 
prijateljskih odnosov in sodelovanje 
med slovanskimi narodi v Evropi, ki 
pa jih lahko še okrepimo in krepimo 
svojo prepoznavnost tudi izven slo-
venskih meja.
Ukrajinski gostje so si pred pod-
pisom ogledali in dobili vpogled v 
dobro prakso ravnanja z odpadki na 
primeru Centra za ravnanje z od-
padki Puconci, proizvodne prostore 
Roto v obrtno podjetniški coni ter 
sodobno športno dvorano Zeleno 
dvorano v Puconcih.

Razvojni zavod Občine Puconci

Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak 
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši 
okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih 
bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Nacio-
nalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da 
je zrak v času kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, 
še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico 
trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna 
sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodlji-
ve snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine. 
Delci so različnih velikosti, od saj, ki jih vidimo s prostim 
očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od veli-

kosti delcev je odvisno, kako glo-
boko v dihala prodrejo in kakšne 
posledice povzročajo. Najmanjši 
delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. 
Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzro-

čanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in 
povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Naj-
manjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odpla-

GOSPODARSTVO / OKOLJE

MEJE MANJ TVEGANEGA 
PITJA ALKOHOLA

Ne velja za: otroke in mladostnike, nosečnice in doječe matere, poklicne voznike, bolne, ...

Za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkoholnih pijač  
lahko zaprosite izbranega osebnega zdravnika.

Velja za: zdrave odrasle

Dan/teden Ne več kot 2 merici/dan
Ne več kot 14 meric/teden

Ne več kot 1 merica/dan
Ne več kot 7 meric/teden

Priložnost Ne več kot 5 meric 
ob priložnosti

Ne več kot 3 merice 
ob priložnosti

OB VSEH NAVEDENIH KOLIČINAH NAJ BI BILI VSAJ EN DAN V TEDNU POVSEM BREZ ALKOHOLA.

ENA ENOTA OZ. STANDARDNA MERICA ALKOHOLNE PIJAČE 
VSEBUJE PRIBLIŽNO 10 GRAMOV ČISTEGA ALKOHOLA

1 dcl vina 2,5 dcl piva 0,3 dcl žganja 2,5 tolkovca 10 g alkohola 1 standardna
merica /enota

= = =
10 g

= = 1

NIJZ_PLAKAT ALKO_B_2017_TISK.indd   1 27/04/17   14:37

Za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkoholnih pijač lahko zaprosite izbranega osebnega zdravnika.

Več o tveganem in škodljivem pitju ter virih pomoči lahko preberete na spletni strani projekta 

SOPA: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola na www.sopa.si.
Za informacije lahko obiščete tudi spletni strani www.infomosa.si in www.nalijem.si.

Prilagojeno po: * Babor TF et al. AUDIT. Geneve: who, 2001 / * WHO, 2014: Global status report on alcohol and health www.sopa.si
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vijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane 
ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive 
kronične učinke.                        

• Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na di-
hala: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo 
nastanek astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v 
krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano 
nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posle-
dica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, naftni de-
rivati) sodi namreč v prvo skupino rakotvornih snovi, 
ki dokazano povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. 
Škodljivo vplivajo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• Bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi bo-

leznimi,
• starejši ljudje, majhni otroci,
• sladkorni bolniki,
• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na pros-

tem - zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje).

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi 
tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žil-
nih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro 
poslabša. 

Kako ravnati v času povišanih 
ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo 
po priporočilih, ki so objavljena 
na spletni strani NIJZ na nasled-
nji povezavi.
(http://www.nijz.si/sites/www.
nijz.si/files/uploaded/pm_pri-
porocila_za_prebivalce_je-
sen_2018.pdf). 
Ob povišanih koncentracijah 
priporočamo zmanjšanje fizičnih 
aktivnosti, zlasti na prostem in še 
posebej pri osebah, ki imajo že od 
prej težave z dihali, srcem in oži-
ljem oziroma zaznavajo težave. 
Še posebej smo na to pozorni v 
obdobjih, ko so vrednosti delcev 
več dni skupaj močno presežene. 
Zato je priporočljivo spremljati 

podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji 
spletni strani redno objavlja Agencija Republike Slovenije 
za okolje (ARSO) na naslednji povezavi. (http://www.
arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/) 
Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske 
napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za 
ravnanje v obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam 
onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo 
visoke), ki so označene z zeleno, rumeno, oranžno in 
rdečo barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka 
podaja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (pri-
poročila glede kurjenja in pravilne priprave drv, zmanj-
šanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...). 
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, 
ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane 
in dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogreva-
nje na plin, toplotne črpalke ...

Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravil-
no posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene 
lesne mase.  
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadne-
ga lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem 
povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, 
ki jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za Zrak

VPLIVI OKOLJA 
NA ZDRAVJE

ONESNAŽEN 
ZUNANJI ZRAK 

DELCI PM 

RANLJIVE SKUPINE

• Dojenčki in otroci
• Starejši ljudje
• Ljudje z boleznimi srca in ožilja
• Ljudje z boleznimi dihal 
  (astma, KOPB) 
• Sladkorni bolniki

VIRI ONESNAŽEVANJA

VPLIVI NA ZDRAVJE

PM10

PM2,5

PM0,1

PM2,5

PM10

PM2,5

PM10

PM0,1

PM0,1

• Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost 
zraka v dnevu najnižja. Izogibajmo se bližini prometnic, 
izberimo park ali gozd. Ne izvajajmo napornejših fizičnih 
aktivnosti, omejimo se na sprehod.

• Bivalne prostore učinkovito prezračimo, ko je 
onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

• Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj 
ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične 
napore zmanjšati.

• Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčni bolniki naj redno 
jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi 
zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. 
Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna 
utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje 
osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo 
zdravniško pomoč.

• Redno spremljajmo obvestila in napovedi ARSO o 
kakovosti zraka (www.arso.gov.si) in ravnajmo skladno 
z napotki glede na aktualno raven onesnaženosti.

• Doprinesimo k zmanjšanju izpustov v domačem 
okolju – to lahko storimo tako pri ogrevanju objekta 
v katerem živimo kot pri načinu transporta!

VDIHAVANJE

Kaj lahko sami storimo za 
zašcito svojega zdravja?

• Upoštevajmo Priporočila za ravnanje prebivalcev 
ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na 
stopnjo onesnaženosti zraka (www.nijz.si):

bolezni
živčevja

presnovne
bolezni

bolezni srca
in obtočil 

drugi učinki:
prezgodnji porod,

nizka porodna teža..

bolezni
dihal

OKOLJE
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Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost 
in prijateljstvo
V letošnjem vrtčevskem letu smo se strokovne delavke 
starejših skupin odločile, da bomo v mesecu novembru 
izpeljale projekt v okviru mednarodnega dneva strp-
nosti, namen katerega je bil izpostaviti in ozavestiti po-
men strpnosti in problematiko obrekovanja, spodbujati 
medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje 
ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Skozi prip-
ravljene dejavnosti so otroci dobili priložnost, da preko 
lastnega izražanja še bolj ozavestijo pomen strpnosti in 
spoznajo problematiko obrekovanja. Otroke smo spod-
bujale, da razmišljajo, kaj prinaša obrekovanje in kakšne 
so njegove posledice. Še posebej smo dali poudarek in 
spodbudo k razvijanju in negovanju medsebojnih od-
nosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje 
ter spodbujali medsebojno prijateljstvo in sodelovanje.  
Otroci so tako prisluhnili pravljici Dogodek v Mestnem 

logu, kjer so otroku na doumljiv način prikazani ele-
menti obrekovanja in nestrpnih odnosov, prikazane pa 
so tudi posledice obrekovanja. Seznanili in naučili so se 
kar nekaj pesmic in deklamacij o prijateljstvu ter likov-
no izrazili in prikazali situacije strpnega in prijateljskega 
odnosa. Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da je potreb-
no otroke že v vrtcu spodbujati k razvijanju spoštljivih 
medsebojnih odnosov, v katerih ni obrekovanja, hkrati 
pa jih je potrebno spodbujati h kritičnemu razmišljanju, 
k logičnemu sklepanju in neodvisnemu mišljenju. To jim 
bo posledično omogočalo, da bodo lahko v svojem živ-
ljenju uresničili tako človekove pravice kot svoje dolž-
nosti ter postali samostojni, razmišljujoči, odgovorni in 
ustvarjalni posamezniki. 

Petra Gjergjek, koordinatorka projekta, 
Vrtec pri OŠ Puconci, enota Brezovci

Tradicionalni 
slovenski zajtrk
Tradicionalni slovenski zajtrk je leta 2011 nastal na po-
budo Čebelarske zveze Slovenije. Ta projekt je osrednje 
dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je Vlada RS leta 
2012 razglasila in ga obeležujemo vsako leto tretji petek 
v mesecu novembru. Letos smo ga v petek, 16. novem-
bra 2018. Vsebina letošnjega dneva slovenske hrane se 
osredotoča na pomen zdravih tal in njihovo vlogo pri 
pridelavi kakovostne ter zdrave hrane. Še posebej pa v 
vrtcih dajemo poudarek pomenu zdravega prehranje-

ŠOLSTVO
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vanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. 
Tradicionalni slovenski zajtrk je bil sestavljen iz kruha, 
mleka, masla, medu in jabolka. Otroke ozaveščamo, 
da uživamo hrano iz domačega okolja in na ta način 
pripomoremo k ohranjanju kranjske sivke in s tem tudi 
k ohranjanju našega okolja in našega zdravja. Otroke 
smo poučili, da brez čebel ni hrane in brez njih bi se 
ravnovesje v naravi hitro porušilo. S tem bi se posle-
dično tudi pridelek slovenske hrane občutno zmanjšal. 
Obravnavana tema o čebelah je veliko pripomogla k 

razumevanju in sodelovanju v pogovoru s čebelarji, ki 
so nas obiskali. Ob virtualnih panjih in pripomočkih za 
čebelarjenje je pogovor spontano stekel. S to temo smo 
pri otrocih razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren od-
nos do čebel, spoznavali zdrav način življenja ter odnos 
do okolja, v katerem živimo. Čebelarjem smo pripravili 
kratek program in jim v zahvalo za njihov obisk in dru-
ženje izročili darilca, ki so nastala izpod rok vzgojiteljic. 

Ksenija Donko,  vzgojiteljica

Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu Puconci
mesecu decembru na OŠ Puconci. 
Namen druženja je bil predvsem 
preživljanje skupnega časa na spro-
ščen, zabaven in ustvarjalen način, 
ob tem pa tudi krepitvi vezi med 
vrtčevskim in domačim okoljem. 
Otroci pa so pri tem pridobiva-
li konkretne izkušnje za druženje, 
medsebojno učenje, pomoči ene 
generacije drugi ter ustvarjanje. 

Klavdija Kulič, 
vzgojiteljica

V mesecu novembru smo na podla-
gi načrtovanega medgeneracijske-
ga sodelovanja, preteklih pozitivnih 
izkušenj pri vključevanju staršev v 
vzgojni proces in želji, da bi tovr-
stne dejavnosti še naprej izvajali, v 
enoti vrtca Puconci izvedli delavni-
ce s starši.
Otroci so ob pomoči staršev iz ra-
znih materialov ustvarjali izdelke, 
namenjene za dobrodelno prire-
ditev z bazarjem, ki bo potekala v 

ŠOLSTVO
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Projekt: Pot do lokalne hrane na OŠ Puconci
Na OŠ Puconci smo se z velikim veseljem vključili v pro-
jekt Pot do lokalne hrane. Zavedamo se, da je izobraže-
vanje in ozaveščanje ljudi, predvsem pa otrok, ključnega 
pomena za izboljšanje stanja v našem okolju in tudi širše. 
Vse premalo se zavedamo, da smo odvisni od narave, ki 
pa jo žal neizmerno izkoriščamo, pri tem pa ne mislimo 
na naše nadaljnje rodove.
Vse preveč razmišljamo materialno, le da je poceni, da 
je hitro, čim enostavneje in mislimo, da je za nas in naše 
otroke tako najbolje oziroma lahko bi tudi rekli, da sploh 
ne razmišljamo.
Žal pa je to vse do takrat, ko se nam narava, mati Zemlja 
ne upre, ko vse pogosteje zbolevamo za različnimi bolez-
nimi in ravno zato smo vrtci in šole ključnega pomena pri 
ozaveščanju zdravega načina življenja. Veseli smo, da smo 
velikokrat del dobrih projektov in s tem pridobivamo veli-
ko dodano vrednost, posledično se tudi materialni pogoji 
izboljšujejo in s tem raste kvaliteta našega dela oziroma 
življenja na sploh.
Najpomembnejša pa je jasna in poštena namera v projek-
tu in vedno znova si želimo, da bi projekt živel še naprej, 
ne samo v času njegovega trajanja.
Na naši šoli, OŠ Puconci, bomo vsa ta znanja širili in jih 
iz leta v leto predajali novim generacijam ter njihovim 
staršem, starim staršem kakor tudi širši lokalni skupnosti.
Na naši OŠ že od nekdaj razvijamo ljubezen in spoštova-
nje do narave. To zelo dobro dokazuje naša šolska oko-
lica, tako matične šole kakor tudi podružničnih šol.
S ponosom vas vabimo, da se sprehodite okrog naše šole, 
kjer boste uživali ob eko učilnici, na šolskem eko vrtu, ki 
je zgrajen po principu permakulture, tu je naš hotel za 
žuželke, kompostniki, leseni zbiralniki deževnice s strehe, 
občudujete lahko medoviti vrt, čebelnjak, sadovnjak, našo 
njivo, na kateri je letos bila posejana ajda, visoke grede 
ob jedilnici in šolski kuhinji, čutna pot v obliki rožice z 

učilnicami na prostem, v bližini pa je veliko možnosti za 
igre na različnih igriščih in zunanjih napravah.
Zelo veseli smo materialnih pridobitev, ki je dvigujejo nivo 
kvalitete našega poučevanja in bivanja v šoli. Učilnice na 
prostem ter številne klopi so popestrile in obogatile naš 
pouk ter preživljanje prostega časa v okolici šole. Bivanje 
na prostem, na svežem zraku, se je izjemno povečalo, na 
obrazih učencev je videti zadovoljstvo in radost ob dru-
ženju s prijatelji, sošolci. Vsekakor je to izjemna naložba 
v prihodnost in zdravje.
Iz jedilnice in šolske kuhinje krasijo pogled visoke grede. 
Pogled na zelišča, zelenjavo, ki jo z veseljem uporabijo 
naši kuharji, ko se dnevno trudijo pripravljati zdrave obro-
ke za nas, so kot čudovita slika.
Čutna pot v obliki rožice, ki so jo pomagale zgraditi pridne 
roke naših učencev, sedaj krasi šolsko dvorišče ter nas 
vedno znova opominja, da imamo več čutil, kot se jih 
zavedamo in v tem hitrem tempu življenja vse premalo 
občutimo.
Ob naši eko učilnici smo postavili lesene zabojnike za 
shranjevanje orodja in materialov potrebnih za delo na 
vrtu, hkrati pa nam služijo še kot klopi za počitek, pouk 
in druženje ob šolskem vrtu.
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Sušilnica za sadje, zelišča in zelenjavo je postavljena v 
sami eko učilnici in nam služi za redno sušenje jabolk s 
šolskega sadovnjaka ter zelišč, katerih vzgojimo na šol-
skem vrtu izjemno veliko. Uporabljamo jih pri zeliščnem 
krožku za različne izdelke, med drugim radi pripravimo 
zeliščne čaje in namaze ob različnih priložnostih in do-
godkih na naši šoli, občasno tudi pri šolski malici.
Omeniti moramo, da je izjemna pridobitev tudi bakren 
destilator za zelišča, s katerim učimo in demonstriramo, 
kaj vse nam rastline lahko dajo in na kakšne načine pro-
dukte iz destilatorja lahko uporabljamo. To so seveda 
eterična olja in hidrolati.
Ob šoli leži tudi šolska njiva, ki je vsako leto zasajena z 
drugimi žiti ali poljščinami. Letos je na njivi bila zasejana 
ajda. Ob tem se nam je zdelo pomembno, da učenci 
spoznajo, kako pridemo do moke in smo zato kupili mali 
električni mlin na kamen.
Letos je zelo bogata letina in tudi naš sadovnjak je bogato 
obrodil, zato smo želeli pokazati na kakšne načine lahko 
shranimo ali predelamo jabolka. Iz obranih jabolk smo 
naredili krhlje, pripravili jabolčni kis, iztisnili sok, skuhali 
kompot ter pripravili različna peciva. 

Seveda so se v projektu Pot do lokalne hrane izvedle 
tudi številne delavnice, ki so nam vsem dale bogate iz-
kušnje in znanja, z njimi bomo lažje dosegali cilje na več 
področjih.
Pri omenjenem projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. 
razreda, učitelji, tehniški kader, zunanji sodelavci, starši, 
stari starši ter širša lokalna skupnost.
Izvedli smo številne delavnice in ob njih dosegli različne 
cilje ter s tem pridobili neprecenljive, bogate izkušnje, 
ki jih bomo lahko po svojih najboljših močeh s pridom 
uporabljali v življenju. Želimo, da se vedno znova spom-
nimo, da nam narava daje življenje. In zato jo moramo 
spoštovati, ohranjati, jo čuvati in neizmerno imeti radi.
Hvala ti mati Zemlja.

Iz zemlje ženejo kali, 
v soncu svetlem plod zori,
Sonce ljubo, Zemlja draga
za darove Vama hvala.

Iva Kosednar, 
koordinatorka

Uspešno sodelovanje na festivalu IZUM
Vrtec pri OŠ Puconci  je med 20. in 23. novembrom sode-
loval na festivalu IZUM, ki ga organizira Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije. Festival je potekal pod naslovom Mladi 
za napredek Pomurja. Vrtec pri OŠ Puconci je na Festivalu 
IZUM sodeloval in se predstavil s projektom »POTAČKA-
NJE« in pod naslovom Tehnična dediščina okrog mene,  
za katerega je dobil priznanje in doseženo 3. mesto na 
razstavi ustvarjalnosti Mladi za napredek Pomurja.
Projekt Potačkanje smo v vrtcu izvajali prejšnje šolsko 
leto, ko smo veliko sodelovali z zunanjim okoljem: po-
vezali smo se s Pomurskim muzejem, obiskali mojstra 
kolarja, v vasi Gorica so nas počakali prpraši in perice, 
si ogledali zbirko starih koles v Lemerju, v vrtcu smo s 
pomočjo dedka in očeta izdelali lesen skiro in se veliko 
igrali s potači – se potačkali. 
 Otvoritve razstave v Maximusu so se udeležili tudi otroci 
enote Brezovci, ki so še ostali v vrtcu in so v prejšnjem 
šolskem letu sodelovali v projektu (kajti velika večina ot-
rok, ki je v lanskem šolskem letu sodelovala v njem, so 
sedaj že prvošolčki).
Zahvala gre vsem tistim strokovnim delavcem Vrtca pri 
OŠ Puconci, ki so lansko vrtčevsko leto projekt izvajali v 
svojem oddelku in tako prispevali k temu, da je razstava 
nastala in bila tudi opažena.

Vzgojiteljici: Petra Gjergjek in Andreja Huber
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Po Fabianijevih poteh
8. mednarodni bienale otroškega prostorskega 
oblikovanja
V okviru likovnega natečaja smo pri urah likovne 
umetnosti reševali naloge s področja arhitekturnega 
oblikovanja. Ustvarili smo 6 likovnih del v različnih li-
kovnih tehnikah. Motivi na likovnih izdelkih so poudarjali 
simetrijo in ponavljanje detajlov. Prepletali so se ma-
teriali, barve, tekstura, oblike in vzorci. Ornamentalne 
kompozicije pa smo vključili tudi v grafična dela. Na 
natečaj je prispelo blizu 300 izdelkov, ki jih je poslalo 
skoraj sto mentorjev iz 60 slovenskih, srbskih in kanad-

skih šol. Izdelki učencev OŠ Puconci so bili uvrščeni v 
zlato kolekcijo in učenci so prejeli zlata priznanja.
Svečana podelitev nagrad je bila 27. oktobra 2018 v 
Štanjelu.

Monika Vidmar, mentorica

Mesec prostora 2018 – »prostor je zakon«
V Sloveniji oktobra že peto leto zapored obeležujemo 
MESEC PROSTORA, ki ga posvečamo skrbi za trajnostni 
prostorski razvoj. Zaokrožata ga dva mednarodna dne-
va, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov 
– SVETOVNI DAN HABITATA, 1. oktobra, in SVETOVNI 
DAN MEST, 31. oktobra.
V tem času se pod okriljem Ministrstva za okolje in 
prostor zvrstijo zanimivi dogodki, ki neposredno ali 
posredno osvetljujejo vprašanja prostorskega razvoja v 
Sloveniji. Osrednji slogan letošnjega Meseca prostora 
2018 je »PROSTOR JE ZAKON«. 
Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba 
ravnati izjemno skrbno in celovito. Je ogledalo družbe, 
saj vse naše ravnanje - ekonomsko, družbeno in indivi-
dualno - pušča sledi v prostoru. Odseva kulturo, iden-
titeto in stanje duha v družbi, našo preteklost in mož-
nosti za prihodnost. Prostor ni dobrina, ki jo enostavno 
kupimo in nepremišljeno trošimo, temveč dobrina, ki jo 
ustvarjamo skupaj in postopoma kot vir za prihodnost.
 Ker je letošnje leto posvečeno evropski kulturni de-
diščini, je bila tema letošnjega natečaja ARHITEKTURNA 
DEDIŠČINA OKOLI NAS. Na natečaju smo sodelovali 

tudi učenci OŠ Puconci. V svojem kraju smo opazovali 
različne stavbe, stare vsaj 50 let. Med vsemi opazova-
nimi smo izbrali evangeličansko cerkev, staro šolo in 
ciglensko ižo. Izbrane stavbe smo predstavili z različnimi 
likovnimi tehnikami: risba, slika, kolaž. 
Likovno delo 7. a in 7. b razreda smo poslali na Ministr-
stvo za okolje in prostor, kjer ju je pregledala strokovna 
komisija. Pri izboru je upoštevala izvirnost rešitve, domi-
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šljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe. 
Izdelek 7. a razreda se je uvrstil v ožji izbor. Ob izdelku 
je komisija zapisala: »Učenci 7. a razreda so v svojem 
kraju poiskali stavbe, ki so jih prepoznali kot primere 
kakovostne arhitekturne dediščine ter jih predstavili v 
mešani tehniki kolaža. Preplet dveh in treh dimenzij, 
igriva barvna lestvica, različni barvni in časopisni papir, 
risbe v svinčniku in flomastri, so ustvarili svojstveno ve-
selo pokrajino.«

Z likovnim delom, ki smo ga ustvarili, smo postali sou-
stvarjalci programa Meseca prostora in na tak način pri-
spevali k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu pros-
tora kot skupni vrednoti. Vsem je skupno poslanstvo, 
da s svojimi dejavnostmi promocije, izobraževanja in 
ozaveščanja opozorimo na našo skupno odgovornost 
za tak prostor, v katerem bi si želeli živeti.

Monika Vidmar, mentorica 

»Ne hitri, le drzni« in »Živa groza«  
se bosta pomerili v znanju na državnem tekmovanju Prvaki znanja 
Scientia est potentia - Znanje je moč, je slogan tekmo-
vanja Prvaki znanja, ki so ga prvič organizirali pomurski 
učitelji pred dvema letoma. To je tekmovanje, ki se raz-
likuje od ostalih šolskih tekmovanj, saj tekmujejo štirje 
učenci šole v ekipi. Ti učenci skupaj rešujejo naloge, 
kar je eden od razlogov, da priljubljenost tekmovanja 
ves čas narašča. Na tekmovanje se pripravljajo s po-
močjo Velike ilustrirane otroške enciklopedije ter tako 
na zabaven način spoznavajo prednosti timskega dela 
pri doseganju skupnega uspeha. Vprašanja pokrivajo 
številna področja, ki niso nujno del pouka. 
Letošnjega, že šestega, pomurskega območnega tek-
movanje se je na OŠ Križevci pri Ljutomeru udeležilo 24 
ekip. V množici obveznosti, ki jih imajo učenci, sta ekipi 
naše šole, pod imenom »Ne hitri, le drzni« ter ekipa 
»Živa Groza«, dosegli odličen rezultat, saj sta se prebili 
na državno tekmovanje, ki bo potekalo na Osnovni šoli 
Antona Martina Slomška na Vrhniki.  

Osnovnošolkam čestitamo ter jim držimo pesti, da se 
12. februarja 2019 prebijejo v sam vrh slovenskih pr-
vakov.  

Mateja Žökš,  mentorica 

Dedki in babice v 
vrtcu Mačkovci
Družina je pomemben dejavnik pri vzgoji vsakega ot-
roka, saj nudi razumevanje, pomoč, ljubezen in to prav 
tisto, ki jo nudijo starši in stari starši. In prav dedek in 
babica sta varno pribežališče za vnuke, kadar imajo star-
ši druge obveznosti.
Leto je spet naokrog in  v naš vrtec smo povabili  dedke 
in babice. Načrtovali smo pohod z njimi, a nam vreme 
ni bilo naklonjeno. Zato smo jih s pesmijo popeljali v 
otroški svet glasbe, z mislijo pa v otroška leta. Z velikim 
veseljem so otroci za njih zapeli kar nekaj pesmic in v 

ŠOLSTVO



27. 12. 2018OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

18

tem tudi uživali. Vsak otrok je svoje stare starše obdaril 
z darilom, ki ga je sam izdelal.
Upamo, da smo z iskrenim otroškim nastopom, starim 
staršem polepšali del dneva in jim privabili nasmeh na 
usta.

Valentina Murgelj,  
vzgojiteljica, 

Obljubljena dežela 

Prestrašen pogled, 
jok in stok, vije se dolg migrantski tok. 
Tuja zemlja, mrki obrazi,
je to svoboda ali novi porazi? 

Nekje na sredi poti so obstali, 
doma več ni, so se mostovi požgali. 
Morje neskončno nekaterim je grob, 
drugim rešitelj, gora in pot. 

Rojeva obup se, strah in nemoč, 
nemo prosijo za človeško pomoč. 
Nato pa naenkrat topel stisk rok, 
sočutje v očeh in smeh otrok. 

Glej tam na obzorju sonce že vzhaja, 
ogreje srce in dušo napaja. 
Diši po svobodi, 
po domu, ljubezni,
še človek človeku nekaj pomeni.

Brina Fartelj, 8. b (Literarno- novinarski krožek)

Pesmi ki sta se uvrstili na državno tekmovanje Maraton Poezije

Želim  

Želim razumeti, 
zakaj nekaterim je težko
nekomu podati roko 
ali drugačnega sebi objeti.

Kako lepši bi bil ta svet, 
če ne bi bilo predsodkov,
koliko srečnih, veselih let,
preživeli bi brez neprijetnih dogodkov. 

A ti je včasih težko morda tujca pogledati v oči? 
Zamisli se, kako bi tebi bilo, 
da nekdo bi te preziral, 
le ker svojih si staršev sin ali hči. 

Kaja Tisa Janžekovič, 9.a 
(Literarno- novinarski krožek)

Naravoslovni dan
Ob dnevih dejavnosti na OŠ Pu-
conci imajo učenci priložnost, da 
med poukom pridobljeno znanje 
na posameznih predmetnih pod-
ročjih utrjujejo in povezujejo tudi 
nadgrajujejo ter ga znajo smiselno 
uporabiti. Zadnji tak zanimiv dan se 
je odvijal 9. novembra, ko smo prip-
ravili in izvedli naravoslovni dan za 
učence od prvega do tretjega razre-
da. Poimenovali smo ga DAN AJDE. 

Na naši šoli imamo namreč odlično 
priložnost, da spremljamo rast in 
razvoj kulturnih rastlin, saj imamo 
lastno šolsko njivo. Letos smo za-
sejali ajdo, ki smo jo spremljali od 
pomladi do poznega poletja oziro-
ma jesenskega dne, ko smo jo tudi 
poželi. Naučili smo se da je ajda 
rastlina, ki so jo v naše kraje prinesli 
iz Azije, omenjali pa so jo že pred 
4000 leti pred našim štetjem. Opi-

sali smo celotno rastlino, še posebej 
pa seme, ki je prav posebne oblike. 
Ajda je zelo hvaležna in nezahtevna 
rastlina, sejati pa jo je dobro tudi za-
radi čebel. V načrtu naravoslovnega 
dne je med drugim bilo, da spozna-
mo pomembno vlogo ajde v pre-
hrani človeka (s kuhinjskim mlinom 
na kamen smo namleli nekaj moke 
in jo uporabili v nadaljevanju dneva), 
njene zdravilne lastnosti in možnos-
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ti uporabe stranskega produkta pri 
luščenju ajde, to so ajdove luščine. 
Učenci in učiteljice so na podlagi 
zbranih receptov pripravili izvrstne 

in zanimive slaščice, solato ter ajdo-
ve žgance. Vonj po odlični in zdra-
vi hrani je še dolgo preveval šolske 
prostore, ki so ta dan bili bolj prijetni 

tudi zaradi zvokov slovenske ljudske 
pesmi Po koroškem, po kranjskem 
že ajda zori … Se je še spomnite?

Deborah Davidovski, učiteljica

Bogat kulturni večer v Knjižnici KC Lendava
Osmošolka Nika Kosi med Pobiralci rose
V prostorih Knjižnice Kulturnega centra Lendava je 
Zveza kulturnih društev Lendava v četrtek, 22. novem-
bra zvečer, pripravila bogat kulturni večer. Javnosti je 
namreč predstavila šesto izdajo zbornika pod naslo-
vom »Pobiralci rose – Harmatfogok«, ki je izšel v sto 
izvodih. V njem so objavljeni literarni in likovni prispev-
ki, tudi pesmi, 32 avtoric in avtorjev iz krajev na obeh 
bregovih reke Mure, in to kar v več jezikih: slovenskem, 
madžarskem, romskem, hrvaškem in srbskem. Tokrat 
so njihova dela brale »poklicne bralke«, a sami so kot 
avtorji nastopili na tradicionalnih literarnih večerih, ki 
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se jih v prostorih ZKD Lendava organizira enkrat me-
sečno, tam so na ogled tudi dela priložnostnih likovnih 
razstav.
Posebna pozornost in priložnost, da predstavi svojo 
ustvarjalnost, je bila s strani organizatorjev kulturnega 
večera dana mladi osmošolki Osnovne šole Puconci. 
Nika Kosi iz Puconcev namreč obiskuje 8. b razred, pes-
mi pa piše že kar nekaj časa. Zbranim, precej starejšim 
piscem pesmi in proze, je predstavila svojo pesem z 
naslovom »Upanje«.

Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko

Sirska svilnica (Asclepias syriaca) je se-
vernoameriška trajnica, ki jo pogosto 
najdemo na vrtovih, saj je priljublje-
na zaradi svojih plodov, ki spominjajo 
na »papagajčke«. Zato jo pogosteje 
poznamo pod imenom papagajčki in 
cigansko perje. Gre za do 2 m visoko 
rastlino s pokončnim steblom, veliki-
mi jajčastimi listi in dišečimi cvetovi v 
kobulih. Čeprav smo rastline doslej 
opazovali le na vrtovih, smo v zadnjih 
dveh letih že opazili tudi posamezne 
primerke v naravi v Pomurju in tudi na 
območju Krajinskega parka Goričko. 
Vrsta je zaradi hitrega širjenja v Srbiji 
in na Madžarskem že uvrščena na se-
znam invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst in tam že povzroča precejšnjo 
gospodarsko škodo na kmetijskih 
površinah. Predvsem na jugu Madžar-
ske sirska svilnica množično naseljuje 
kmetijske površine in preprečuje kme-
tijsko pridelavo. Številne travniške in 
njivske površine so sedaj postale mo-

Previdnost pri sajenju sirske svilnice
nokulture te rastlinske vrste. Rastlina 
je bila tam sicer vnešena kot medo-
nosna rastlina za pašo čebel. Za vrsto 
po evropski uredbi veljajo najstrožji 
ukrepi za preprečitev vnosa in širje-
nja. Posameznim rastlinam, ki jih imate 
morebiti posajene kot okrasne rastline 
v okolici domov, plodove pred odpira-

njem v obliko papagajčkov zato odre-
žemo in sežgemo. Rastlina se širi tudi 
vegetativno s podzemnimi brsti, zato 
je nujno odstranjevanje vseh rastlin 
izven gred. Zaradi številnih težav s tu-
jerodnimi invazivnimi vrstami, kot sta 
orjaška zlata rozga in japonski dresnik, 
ki sta močno razširjena po Goričkem 
in s spreminjanjem naravnega okolja 
že povzročata gospodarsko škodo, je 
preprečevanje širjenja novih invazivnih 
vrst toliko pomembnejše.

Avtor fotografij Mojca Podletnik

Pri Smodiševih v Otovcih so bile spet  
na ogled stare sorte jabolk in hrušk
Skupaj je bilo mogoče občudovati rekordnih 84 sadnih 
sort desetih sadnih vrst
Čeprav je po Sloveniji že veliko razstav starih sort pri nas 
najbolj razširjenih sadnih vrst – jabolk in hrušk, so bili v 

Sadjarskem društvu (SD) Pomurja med prvimi, ki so jih 
začeli pripravljati že pred skoraj tremi desetletji. 
Najprej so s to nenavadno izložbo začeli v hotelu Diana 
v Murski Soboti, potem v prostorih sedanje Biotehniške 
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šole Rakičan, zadnji dve desetletji pa je prizorišče vselej 
enako – sadjarsko-turistična kmetija Smodiš v Otovcih 
na Goričkem.

S skupnimi močmi do edinstvene razstave
Kot nam je pojasnil predsednik društva Vlado Smodiš 
(na fotografiji), ki je bil tudi pobudnik in njen ustanovni 
član - letos staro toliko, kot razstava (mimogrede to je 
najstarejše sadjarsko društvo na Slovenskem), so si lahko 
obiskovalci na letošnji razstavi ogledali rekordnih 62 starih 
sort jabolk in 14 starih sort hrušk. Da je temu tako, gre pri-
pisati, pravi Smodiš, letos zares ugodni letini, ki je po dveh 
letih praktično popolnega izpada zaradi pozebe, priza-
nesla tudi sadjarjem. Čeprav so travniški sadovnjaki starih 
sadnih vrst manj občutljivi na vse vremenske ekstreme, 
je bilo sadja vseh vrst in sort letos zares v izobilju. Tako 
tudi ni bilo prevelikih težav, dodaja, kje najti eno ali drugo 
staro sadno vrsto jabolk ali hrušk. Sicer pa ima Smodiš s 
člani društva, ki tudi prispevajo precej različnih vrst sadja 
starih sort, enako od vsega začetka prirejanja razstav v 
njeni pripravi sodelujejo tudi dijaki srednje kmetijske (bi-
otehniške) šole, dobro izdelan seznam, kje se določena 
drevesna sorta nahaja. 

Starih sort niso samo jabolka in hruške
Poleg starih sort jabolk in hrušk, ki so že od nekdaj mno-
žično prisotne oziroma uspevajo na tem območju, so 
tudi letošnjo razstavo popestrili z nekaterimi drugimi pri 
nas prisotnimi starimi sadnimi vrstami. Denimo kutinami, 
nešpljami, skorši, lešniki, orehi, kostanji, pa tudi kakiji, aro-
nijami in nekaterimi drugimi eksotičnimi sadnimi vrstami, 
ki so tudi v SV Sloveniji našle prostor pod soncem. Tako 
je bilo na letošnji razstavi skupaj na ogled kar 84 različnih 
sort desetih različnih sadnih vrst. 
Tudi letošnja razstava, ki je trajala od začetka oktobra 
do začetka novembra, je sovpadala s praznikom Občine 
Puconci. Na naslovu njene občinske uprave ima namreč 
vse od začetka svoj sedež tudi društvo, kamor je z obeh 
bregov Mure povezanih več kot 200 članov. V večini lju-
biteljskih, nekaj pa je tudi tržnih sadjarjev.
Čeprav obisk niti letos ni bil v skladu s pričakovanji in so si 
namesto domačinov razstavo množičneje ogledali ljudje 
iz drugih koncev Slovenije in tudi Avstrije in Madžarske, 
od šol pa edino dijaki srednje rakičanske biotehniške šole, 
si bodo v društvu tudi v prihodnje prizadevali osvestiti 
kar največ ljudi o vlogi in pomenu starih, visokodebelnih 
travniških sadovnjakov. Ti ne popestrijo samo krajino in 
ohranjajo njeno prvinsko podobo, pač pa je brez kakršne-
gakoli kemičnega zatiranja škodljivcev v njenih krošnjah in 
deblih tudi življenjski prostor številnim živalskim in zaradi 
redkih košenj v travi in zemlji tudi rastlinskih vrst.

Od starih sort jabolk je bilo mogoče letos videti sorto jo-
natan, belica, rumena lepocvetka, rdeči jonatan, deviško 
jabolko, zelena železna, kanada, majda, butulka, ananas, 
herbertštajnska reneta, lansberška reneta, divja jabolka, 
štajerski pogačar, ovčji nos, letna moščanka, krivopecelj, 
medüna, pisani kardinal, zvezdata reneta, bismark, carjevič, 
london peping, železna, ledenka, imperial, zlata parmena, 
lesnika, zimska zlata parmena, zimska voščenka, zimski 
rožmarin, prinčevo jabolko, glažnica, rdeči šteciner, rožnat 
ilcer, cigančica, zimska voščenka, lansberška reneta, tirol-
ka, rdeča purpur, tondo – gentile romano, bismark, rožnat 
ilcer, bananino jabolko, pisani kardinal, štajerski pogačar; 
med hruškami: bela tepka, aponija, viljamovka, pariška 
grofica, abate fetel, društvenka, klerzo, vinska moštnica, 
cirinška moštnica, tepka črna, bela tepka, konferanz, ve-
lika čistilka mošta, boskova steklena, zimska dekanka ter 
vranjska kutina, mamut in divja kutina med kutinami.  
   Geza Grabar, Kmečki glas

Plodovi iz travniških sadovnjakov so bili tudi letos lično izloženi. 

Vlado Smodiš: »Naše vsakoletne razstave so tudi poučne, zato me 
čudi, da osnovne šole zanjo (več) ne kažejo zanimanja.«
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Obujanje spomina na trgatveno veselico v 
Dolini - osrednja prireditev ZKTD Občine Puconci
V nedeljo, 14.oktobra, je v vaško ga-
silskem domu v Dolini bila izvedena 
14. prireditev Zveze kulturno turi-
stičnih društev Občine Puconci. Or-
ganizator je bilo Kulturno turistično 
društvo Dolina v sodelovanju ZKTD 
Občine Puconci. 
Že od nekdaj je bilo kulturno dogaja-
nje v vasi zelo pestro. Vaščani so or-
ganizirali različne prireditve v vasi z 
namenom druženja, so se zbrali kra-
jani, da bi se družili, veselili, plesali in 
kaj popili ter tudi zaslužili (za gradnjo 
vaško gasilskega doma).
Prirejali so gasilske veselice, borovo 
gostüvanje, praznovanja ob dnevu 
žena, pustovanja. Prireditve so orga-
nizirali člani gasilskega društva skupaj 
z vaščani.
Tako je bila prva trgatvena veselica 
pod brajdami na domačiji Jožeta Vu-
kana, in sicer 27. oktobra 1945. Na ta 
dan je rojen vaščan Jože Temlin (še 

živ). Pozneje je bila trgatvena veselica 
v vaško gasilskem domu. Če plesišče 
ni bilo pod živo trto, so prostor v ce-
loti pod stropom okrasili s pravimi 
grozdi in vinsko trto. Na plesišče so 
postavili prave stražarje, da so budno 
opazovali, kateri od plesalcev se bo 
ojunačil in soplesalki skušal odtrgati 
grozd. Če ga je stražar - policaj opa-
zil je moral k sodniku – v zapor. Za 
izpustitev se je moral odkupiti. In s 
tem scenarijem smo pripravili osre-
dnjo prireditev ZKTD in obudili spo-
mine na trgatveno veselico v Dolini. 
V sklopu prireditve smo podelili tudi 
priznanja za čiste in urejene javne 
površine v občini Puconci, in sicer za 
prvo mesto – Bodonci, drugo mesto 
– Puconci, tretje mesto – Beznovci in 
posebno priznanje – Bojanu Kisilaku 
iz Poznanovcev. 
Prav tako so bila podeljena priznanja 
za dolgoletno prizadevno in uspeš-

no delo v društvu in ZKTD posame-
znikom: Dragici Flegar iz Puconcev, 
Meliti Franko in Dušanu Horvatu iz 
Moščancev, Marti Horvat iz Moščan-
cev, Olgi Maček Horvat iz Beznov-
cev, Jožefu Rituperju iz Pečarovcev 
in Stanku Verenu iz Doline.
Prijetna nedelja, obarvana z ljudskim 
izročilom in obogatena z degusta-
cijami mladih vin vinarjev Novak, 
Šumak, Vratarič in Bartalič ter roč-
nimi deli društva Ščipek in Damjana 
Penteka in slastnimi langaši izpod rok 
članic Društva žena iz Gorice, se je 
hitro prevesila v večerne ure. Prijet-
no druženje so popestrili še člani an-
sambla Aktual in prepričana sem, da 
so vsi obiskovalci prireditve preživeli 
lepo in nepozabno nedeljsko popol-
dne v Dolini.

Irena Horvat, 
ZKTD Občine Puconci

Dnevi evropske kulturne dediščine  
na gradu Grad
Javni zavod Krajinski park Goričko se je v Evropskem 
letu kulturne dediščine tudi letos priključil Dnevom 
evropske kulturne dediščine (DEKD), ki potekajo na 
slovenski ravni. Tema letošnjih dni je bila Naša dediš-

čina: Kjer preteklost sreča prihodnost. 30. septembra 
smo tako na gradu Grad pripravili dan odprtih vrat, ko 
so obiskovalci poleg spoznavanja preteklosti lahko še 
ustvarjali v delavnicah in se srečali s pisateljico Deso 

KULTURA
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13. oktobra smo na gradu Grad organizirali že 13. Grajski 
bazar. Na 33 stojnicah je 34 rokodelcev in ponudni-
kov domačih pridelkov, izdelkov in produktov ponuja-
lo marsikaj in pestrega dogajanja prav tako ni manjkalo. 
Otroci so si lahko ogledali predstavo Obuti maček, 
se brezplačno zapeljali s cestnim turističnim vlakcem 
po okolici gradu, se zabavali na grajski terasi ob igrah 

in ustvarjali v delavnicah. Delavnice izdelovanja rož iz 
krep papirja je izvajala Muzejska skupina Rožice, ki de-
luje pod okriljem Pomurskega muzeja Murska Sobota. 
Z nami je bilo Srednjeveško društvo kraljevega orla, ki 
se je na prireditvi predstavilo z veščinami streljanja z loki 
in samostreli, družine pa so lahko preizkusile tudi igrala 
v Zelenem parku ob gradu. Organizirali smo sprehod 

Muck, ki je lepemu številu prisotnih predstavila svojo 
knjižico Pravljično potepanje medveda Lovra po Slo-
veniji. Pripovedovala nam je tudi zgodbo o grajskem 
zmaju Kaču, ki je del omenjene knjižice. Kot presene-
čenje so učenci OŠ Grad naši gostji predstavili slika-
nico Z volkom v deželo prijateljstva. Tematiko prija-
teljstva in sprejetosti so nastopajoči publiki približali s 
krajšimi prizori in pesmimi. Zadovoljstvo, ki je bilo tako 
na strani pisateljice kot učencev, je bilo zelo veliko. 
4. oktobra pa smo v okviru omenjenih dni v sodelova-
nju z Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo na gradu Grad 
pripravili še Večer spominov, zgodb in starih pripovedk. 

Tako smo bili priča zanimivim prekmurskih in porabskim 
zgodbam, ki sta nam jih podala Klaudija Sedar in Karel 
Holec. Učenci Glasbene šole iz Murske Sobote Trije mu-
šketirji so nam zaigrali znane prekmurske ljudske pesmi.  
Z obema dogodkoma smo želeli pokazati, da nam 
je mar za kulturno dediščino, ki je nenadomestljiva 
vrednota in je njeno ohranjanje ter varovanje skrb vseh 
nas. 12. novembra smo se udeležili še zaključnega sre-
čanja letošnjih DEKD, ki je bilo v Narodni galeriji v Lju-
bljani, in prejeli priznanje za uspešno sodelovanje. 

Besedilo: Štefanija Fujs 
Slika: Sabina Barbarič in Stanka Dešnik

Grajski bazar

KULTURA / TURIZEM-REKREACIJA 

Desa Muck in učenci Osnovne šole Grad

Sejemski utrip na grajskem bazarju

Večer pripovedovanja v okviru DEKD

Prejemniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke KPG
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s poznavalcem gob in zeliščarjem po okolici gradu. 
Podelili smo pravico do uporabe Kolektivne blagovne 
znamke Krajinski park Goričko (KBZ KPG) novim imetni-
kom ter zahvale sodelujočim in priznanja nagrajencem 
akcij Naj travnik in Naj visokodebelni sadovnjak v letu 2018. 
V kulturnem programu so se nam predstavili naši gostje 
iz sosednje Avstrije, Otroški in mladinski pevski zbor 
jOPERA, Pevski zbor OŠ Sveti Jurij in Kuzma ter OŠ 
Grad z najmlajšimi folkloristi in zborom. Zaplesalo je 
še Folklorno društvo Vrbe iz občine Rogašovci in za-
repal mladinski raper Pepson.

Obiskovalci gradu so si lahko na ta dan poleg stalnih, 
gostujočih razstav in muzejskih zbirk ter obnovljenih 
grajskih prostorov ogledali še obnovljeno grajsko ka-
pelo z novo zgodovinsko razstavo in razstavo plodov 
visokodebelnih sadovnjakov.
Lep jesenski dan je privabil množico obiskovalcev, ki so 
lahko začutili pravo sejemsko vzdušje, bili priča medna-
rodno obarvanemu kulturnemu dogajanju in tudi aktiv-
no preživeli svoj prosti čas ob ustvarjanju in druženju.

Besedilo: Štefanija Fujs, foto: Kristjan Malačič

S tradicionalnim pohodom vstopili  
v adventni čas
Kot že nekaj let doslej, smo tudi le-
tos v Turističnem društvu Šalamenci 
organizirali adventni pohod. Letos se 
je pohoda, kljub hladnemu vremenu, 
udeležilo 38 pohodnikov vseh gene-
racij. Pohodniki so se odpravili na pot 
okrog 10. ure izpred vaško gasilskega 
doma najprej proti Pečarovcem. Pot 

med polji in skozi gozd je pohodnike 
pripeljala do Bodoncev, kjer so imeli 
priložnost pogledati sirarno Šukar. 
Mladi gospodar Goran je z ostalimi 
člani družine predstavil svojo dejav-
nost, pohodniki pa so se lahko okrep-
čali tudi z odličnimi izdelki iz domače 
sirarne. Po degustaciji in predstavitvi 

so se pohodniki vrnili nazaj v Šala-
mence, kjer smo jih člani turističnega 
društva pričakali s toplim obrokom. 
Prvi vtisi pohodnikov so bili zelo dob-
ri, za nami je tako še en uspešen do-
godek v tem letu in želimo si, da bi 
pohodnikov bilo v prihodnje še več.

Martina Sever, TD Šalamenci 

Veselo martinovanje v Bodoncih
V organizaciji Evangeličanske cerkvene občine Bo-
donci je v petek zvečer, 9. 11. 2018, ob 19.uri, pote-
kalo martinovanje. Pečena račka, mlinci, dušeno rdeče 
zelje, gibance in degustacije vin so obiskovalce privabili 
v Evangeličanski dom v Bodoncih. Ti so lahko poskusili 
vina Krampač in domače rdeče vino lokalnega vinarja, 
na voljo je bilo tudi Ropočko pivo. Za glasbo med prijet-
nim druženjem je poskrbel Duo Mystica. V prazničnem 
duhu so se zbrani obiskovalci pogovarjali in delili izku-
šnje ter prigode o katerih njihovi prijatelji še niso slišali.

Besedilo in fotografije: Andrej Hanžekovič

TURIZEM-REKREACIJA
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Martinov pohod  
Kulturno turistično društvo Dolina v sodelovanju z Ra-
zvojnim zavodom Občine Puconci že kar nekaj let v 
martinovem času prireja tradicionalni Martinov pohod. 
Tako smo se v soboto, 10. 11. 2018 med, 9.30 in 10.00 
zbrali pri vaško gasilskem domu v Dolini. Po pozdravnem 
nagovoru g. Milana Vrečiča in predsednice KTD Dolina 
Irene Horvat, se je kar 94 pohodnikov, ljubiteljev narave, 
željnih rekreacije in druženja, podalo na pot.
Pot nas je vodila izpred vaško gasilskega doma do Ko-
šarovcev in naprej po gozdni poti do Bokračev. Pri do-
mačiji Slivnjek smo si privoščili malo daljši postanek, 
se okrepčali s kuhanim vinom, obloženimi kruhki in 
slastnimi langaši, ki so jih so pripravile pridne in mar-
ljive članice Društva žena Kukeč. Po okrepčilu smo se 
po katastrski meji med Vanečo in Dolino podali med 
vinogradi in vinskimi kletmi do vinske kleti Šumak v Do-
lini. Vedno nasmejana in dobrosrčna gospodarja Jože 

in Marta Šumak sta nas pričakala z obloženo mizo, kjer 
ni manjkalo domačih dobrot in dobrega mladega vina. 
Po kratkem počitku smo pot nadaljevali do cilja, v vaško 
gasilski dom Dolina, kjer nas je čakala topla malica, prip-
ravljena v gostilni Nemet Jožeta v Mačkovcih. Sledilo 
je kratko druženje, kateremu se je pridružil tudi župan 
Ludvik Novak in nagovoril vse zbrane. Kot vsako leto 
smo tudi tokrat podelili zahvalo najmlajšemu pohodni-
ku, tokrat je to bila 5-letna Ana Horvat iz Moščancev in 
najstarejšemu pohodniku – 76-letnemu Kerec Milanu.
V imenu organizatorja se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
udeležili Martinovega pohoda, ki je minil ob lepem vre-
menu ter v prijetni družbi in bo ponovno spet drugo 
leto, na istem kraju. 

Tanja Marič

TURIZEM-REKREACIJA
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Pokušnja mladih vin v Puconcih
V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje 
predvsem kot praznik vina. Do tega 
dne se mošt obravnava kot nečisto 
in grešno novo vino, ki se ob blagos-
lovitvi spremeni v pravo vino. V skla-
du s šegami in navadami lahko šaljivi 
blagoslov opravi moški, preoblečen 
v škofa. 
Martinovo je praznik, ki sega daleč v 
čas pred našim štetjem, čeprav je da-
nes videti krščanski. V jesenskih pra-
znovanjih so se naši poganski predniki 
zahvaljevali bogovom za dobro letino 
in jih hkrati prosili za ponovitev obilja 
v prihodnjem letu. Zaradi splošne pri-
ljubljenosti Cerkev med pokristjanje-
vanjem praznika ni odpravila, ampak 
ga je zaznamovala z znanim in med 
ljudmi čaščenim svetnikom, svetim 
Martinom, krščanskim škofom, ro-
jenim v začetku četrtega stoletja na 
ozemlju današnje Madžarske.
Občina Puconci v sodelovanju s Kul-
turno turističnim društvom Puconci 
že tradicionalno prireja pokušnjo 

mladih vin. V petek, 9. novembra le-
tos, smo se zbrali na občinskem dvo-
rišču člani KTD in že dopoldan pričeli 
s pripravo prostora tako za vinarje, 
vabljene goste kot za vse ljubitelje 
dobre kapljice in druženja. Druženje 
se je pričelo v popoldanskih urah.   
V nagovoru sta prisotne pozdravila 
župan Ludvik Novak in predsednica 
Kulturno turističnega društva Puconci 
Vesna Maučec ter vsem zaželela pri-
jetno druženje. Škof s spremstvom se 
je zahvalil za izjemno letino in krstil 
mošt v vino. Letošnja letina je bila 
obilna in na zavidljivi kakovostni ravni. 
Vsak obiskovalec si je zagotovil vsto-
pnico s kozarcem in ovratno vrečko, 
v kateri je imel kozarec. Vsi, ki so se 
udeležili pokušnje mladih vin, so se 
lahko ob pokušini letošnjih vin, ki niso 
le dobra, ampak izvrstna, okrepčali z 
domačimi klobasami, ki jih je pripravil 
Štefan Sočič s pomočnikom ter kruh-
ki z zaseko, ki smo jih pripravile čla-
nice društva. Manjkalo ni niti pogač 

in peciva, ki so ga nudili vinarji, naši 
gosti in članice KTD, ki so že večkrat 
sodelovale na tej prireditvi. 
Vinarji, ki so se predstavili letos: de-
legacija pobratenega Zaboka, dele-
gacija pobratenega Tordaša, Ernest 
Novak, Jure Nemec, Karel Vratarič, 
Jože Šumak, Mihael Tremel, Vlado 
Smodiš, Štefan Špilak in Milan Ficko 
so nam ponudili na pokušino različne 
sorte vin, ki jih je negovalo letošnje 
poletje z visokimi temperaturami in 
znanjem vinarjev so bila izjemnega 
okusa. Ves dogodek smo popestrili 
z glasbo. Nastopili so Vinski bratje iz 
Gederovcev in Gorički Lajkoši.
Letošnji dogodek je bil dobro obi-
skan, druženje se je končalo v večer-
nih urah, kar daje organizatorju Ob-
čini Puconci in Kulturno turističnemu 
društvo Puconci veliko priznanje in 
voljo, da se drugo leto spet srečamo.

Silva Gutman,
KTD Puconci

Šport združuje in povezuje
Da je šport pomemben povezovalni dejavnik med ljudmi, 
vemo že dolgo časa. Nemalokrat so se s pomočjo športa 
združevala in povezovala različna okolja pa tudi narodi, 
če pogledamo malo bolj v zgodovino. Upal bi si trditi, da 
je bilo to spoznanje poleg ostalega tudi eno od izhodišč 
pobudnikov za akcijo »Povezovanje gospodarstva v ob-
čini Puconci«. Pod tem sloganom je bilo namreč v Zeleni 
dvorani v Puconcih v soboto 1. decembra organizirano 
srečanje ekip gospodarskih družb, občine in javnih zavo-
dov v občini Puconci. Ugotavljamo namreč, da imamo v 
občini kar nekaj uspešnih gospodarskih družb in javnih 
zavodov, ki jih sicer po lokaciji in dejavnosti kar dobro 
poznamo, bolj slabo pa se poznamo med sabo, torej na 
osebni ravni. Zato je bil pri izvedbi tekmovanja v dvo-
ranskem nogometu v ospredju bolj ta družabni namen, 
torej druženje in spoznavanje pred rezultatom, čeprav ne 
moremo trditi, da tekom tekmovanja ni bil prisoten tudi 
tekmovalni naboj, torej želja in hotenje po zmagi oziroma 
čim boljši uvrstitvi vsake posamezne ekipe.

Sodelovalo je osem ekip po šest tekmovalcev in sicer 
Kema Puconci, Püngrad, OŠ Puconci, Cerop, Občina 
Puconci, Benkotehna, Roto in Vigros.
Glede na število sodelujočih ekip je bilo tekmovanje or-
ganizirano po turnirskem sistemu, in sicer so bile ekipe 
razdeljene v dve skupin po štiri ekipe, znotraj katerih je 
igral vsak z vsakim, v drugem delu pa sta v polfinale nap-
redovali prvo in drugo uvrščena ekipa iz vsake skupine. 
Zmagovalca polfinalnih tekem sta se potem pomerila za 
prvo, poraženca pa za tretje mesto. Tako je prvo mesto 
osvojila ekipa Keme, ki je v finalu premagala ekipo Roto, 
tretje mesto pa je zasedla ekipa Občine Puconci, ki je 
premagala ekipo Cerop. Ostale štiri ekipe so se uvrstile od 
petega do osmega mesta in sicer OŠ Puconci, Püngrad, 
Vigros in Benkotehna.
Po končanem tekmovanju je bilo družabno srečanje med 
udeleženci vseh ekip in gledalcev, ki se je v sproščenem 
vzdušju nadaljevalo še lep čas po zaključku tekmovanja. 
Glede na vzdušje in navdušenje tako nastopajočih, kot 

TURIZEM-REKREACIJA / ŠPORT 
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tudi gledalcev ocenjujem, da ja bil namen srečanja vse-
kakor dosežen, zato sem prepričan, da bo srečanje v bo-
doče postalo tradicionalno, še več, po besedah nekaterih 
udeležencev se že zbirajo ideje za podobna srečanja v 
letnem času, ki bi glede na možnost uporabe zunanjih 
terenov lahko bila bolj pogosta, dodatne možnosti pa se 

bodo odprle s prenovo Športnega centra Ernesta Nemca 
pri OŠ Puconci, ki bo poleg igrišča z umetno travo ponujal 
tudi možnost tekmovanj v odbojki na mivki in balinanju, 
kar bo omogočilo sodelovanje širši populaciji sodelujočih 
in večjo množičnost.

Milan Vrečič

Jesenski metalski  
peteroboj  
VAD
V Ljubljani je 6. 10. 2018 potekal Jesenski 
metalski peteroboj VAD na katerem je naš 
občan in član ŠD Bodonci, Štefan Potočnik, 
osvojil 3. mesto.

Občinska zveza KMN Puconci
Tabela jesenskega dela sezone 2018/2019       
Skupina »A«       

Mesto Moštvo Št. tekem Z N P Goli Št. točk

1 Košarovci 11 9 0 2 48 – 16 27

2 Puževci 11 8 2 1 31 – 11 26

3 Pečarovci 11 7 2 2 35 – 18 23

4 Strukovci 11 6 1 4 28 – 26 19

5 Breza 11 5 2 4 34 – 26 17

6 Izvir 11 5 1 5 29 – 32 16

ŠPORT
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7 Predanovci 11 4 2 5 32 – 21 14

8 Vaneča 11 3 4 4 40 – 36 13

9 Vidonci 11 4 1 6 24 – 38 13

10 Dolina-Roma 11 3 3 5 27 – 31 12

11 Šalamenci 11 1 1 9 14 – 56 4

12 Vadarci 11 0 3 8 24 – 56 3

Skupina »B«       
Mesto Moštvo Št. tekem Z N P Goli Št. točk

1 Moščanci 13 10 3 0 54 – 16 33

2 Radovci 13 7 4 2 55 – 32 25

3 Dankovci 13 8 1 4  40 – 22 25

4 Sebeborci 13 8 1 4 55 – 38 25

5 Bodonci 13 8 1 4  41 – 43 25

6 Prosečka vas 13 7 3 3 44 – 34 24

7 Poznanovci 13 7 1 5 56 – 46 22

8 Kuštanovci 13 6 0 7 48 – 37 18

9 Lemerje 13 5 3 5 37 – 34 18

10 Skakovci 13 5 2 6 29 – 34 17

11 Legende 13 4 2 7 42 – 62 14

12 Otovci 13 2 4 7 26 – 37 10

13 Kovačevci 13 1 0 12 28 – 65 3

14 Beznovci 13 0 1 12 20 – 75 1

Požarna varnost 2018 v Beznovcih
V gasilskih vrstah je mesec oktober 
rezerviran za požarno varnost, kjer se 
poleg celoletne pripravljenosti na in-
tervencije, različnih svečanih gasilskih 
slovesnosti ter tekmovanj, posveča-
mo še bolj preventivi in ozaveščanju 

domačinov, občanov, da smo vedno 
pripravljeni pomagati sočloveku bodi-
si pri reševanju materialnih dobrin, pri 
raznih prometnih nesrečah, naravnih 
ujmah ter reševanju ljudi in živali iz 
različnih situacij.

V letu 2018 smo v PGD Beznov-
ci (sektor BODONCI OGZ Puconci) 
organizirali vajo požarne varnosti z 
naslovom »Udar strele na piščančjo 
farmo in reševanje lastnika, Beznovci 
21«. Vaja je bila opravljena 4. 11. 2018. 

ŠPORT / GASILSTVO
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Aktivirana so bila vsa društva v sek-
torju Bodonci. V prvem planu so bili 
aktivirani operativci PGD Beznovci, 
kot domačini, PGD Bodonci in PGD 
Strukovci. Po nekaj minutnem zami-
ku pa je sledilo še alarmiranje ostalih 
društev: PGD Vadarci, PGD Zenkovci, 
PGD Puževci in PGD Lemerje. 
Na vaji je bil izveden prikaz gaše-
nja s pomočjo dveh verig motornih 
brizgaln, katere so vodo za gašenje 
črpale iz bližnjih vodnih zajetij, gaše-

nje s pomočjo gasilske avtocisterne s 
topom ter prikaz notranjega gašenja 
z visokim tlakom s pomočjo izurjenih 
operativcev z izolirnimi dihalnimi apa-
rati (IDA) ter reševanje ponesrečenca, 
ki je bil v danem trenutku v gorečem 
objektu. Celoten potek vaje pa smo 
povezovali preko mobilnih radijskih 
postaj.
Pod budnim očesom sodnikov opa-
zovalcev in vseh prisotnih operativ-
cev, ki so sodelovali na vaji, smo na 

koncu v prijetno ogrevanem gasil-
skem domu opravili analizo celotne 
vaje do potankosti. Sledila je še topla 
malica in okrepčilo z napitki.
Gasilci v takem obdobju moramo ob-
vezno pripraviti, očistiti in oprati svoje 
gasilske avte ter vso ostalo gasilsko 
opremo, ki jo imamo v lasti, da nas 
slučajno v zimskem obdobju kaj ne 
preseneti.

Gorazd Bagola 
 

Kulinarični večeri v Moščancih
Hrana je neločljivo povezana z našim obstojem in zdrav-
jem, saj je hranjenje osnovna življenjska potreba. Priprava 
hrane pa sodi med vsakdanja življenjska opravila. Za pri-
pravo zdravega obroka je potrebno kar nekaj truda, volje in 
znanja. In ravno po nova znanja smo prihajale udeleženke 
kulinaričnih večerov, ki so potekali v kuhinjskih prostorih 
gasilskega doma v Moščancih. Svoje znanje in izkušnje ter 
zanimive ideje nam je z veseljem delil znani kuhar Dušan 
Zelko.
Naši obroki so vsebovali sezonska živila z domačih polj, 
vrtov in sadovnjakov. Ravno ta živila so že sama po sebi 
najbolj bogata s hranilnimi snovmi, če jih uporabimo čim 
bolj sveža, in to v času, ko je njihova vegetacija na višku. S 

samo pripravo jedi smo poskrbeli, da so živila ohranila čim 
več hranilnih snovi.
Z dopolnjevanjem okusov od sladkega, rahlo pikantne-
ga pa do kislega, smo ob degustacijah pripravljenih jedi 
razvajali naše brbončice in uživali ob prijetnem klepetu in 
izmenjavi kuharskih izkušenj. Gospod Dušan je z veseljem 
dopolnjeval naša znanja in odgovarjal na vsa naša vpra-
šanja.
In ker nam vprašanj ne zmanjka, Dušanu pa ne znanja, 
načrtujemo tudi v prihodnje nadaljevanje naših kulinarič-
nih večerov v organizaciji Kulturno turističnega društva 
Moščanci.

Marjeta Trafela 

Delegacija DKZ Puconci na obisku  
Radia Monošter v Monoštru
Na povabilo spoštovanega in dragega prijatelja, vsestran-
skega slovenskega zanesenjaka Franceka Mukiča, je de-
legacija Domoljubnega krajevnega združenja Puconci 

obiskala prostore Radija Monošter ter Prekmursko hišo. 
Doživeli smo nadvse prijazen, prisrčen, gostoljubni po-
rabski sprejem. Francek je od ustanovitve direktor tega 
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pomembnega glasnika porabskega prostora. Njegov pri-
zadevni kolektiv nam je razkazal prostore radija z opre-
mo in dnevnimi zanimivimi oddajami. Le-te potekajo v 
lepem porabskem narečju. Zaščitni znak radija je petje 
petelina. Ob tem obisku smo se dogovorili o nadaljnjem 
sodelovanju. Tudi o sodelovanju na oddajah, ki so pove-
zane z življenjem na Goričkem in v pokrajini ob Muri ter 
domoljubjem v širšem pomenu besede, z zgodovinsko 
povezavo s Porabjem in vsebinsko zanimivimi življenjskimi 
dogodki. Med njimi tudi uvrstitev vsebine v več oddaj iz 
našega knjižnega prvenca, Plemenita akcija za življenje 
ranjenega partizana Bora. Le-ta se je dogajala za časa 2. 
svetovne vojne na območju Pečarovcev in prikazuje hu-
mano, plemenito in junaško dejanje Pečarovčanov, tudi 
duhovnika Janeza Bejeka in njegove sestre. Vse to pa ne 
bi smelo iti kar tako v pozabo in je prav, da smo o tem 
namernem ali nenamernem plemenitem dejanju lahko 
poslušali v Porabju in severnem delu Goričkega. 

Program Radija Monošter lahko spremljamo v živo na 
spletnem naslovu www.radiomonoster.hu, le klikniti je 
treba na ikono „V ŽIVO“. Program daje možnost poslušanja 
oddaj za nazaj. Dogovorili smo se tudi o nadaljnjem sode-
lovanju na področju domoljubja in spoštovanja plemenitih 
in nacionalnih vrednot, ki so nas Slovence spremljale v vsej 
naši zgodovini in naprej, tudi z ohranjanjem lepe »porab-
ščine«. Sodelovanje bo slonelo na medsebojnem informi-
ranju s slovensko samoupravo, posebej v Szombathelyu 
in Szombathelyskimi spominčicami ter drugimi v Porabju. 

Ob prijetnem, prisrčnem porabskem gostoljubju smo 
spoštovanemu prijatelju Franceku in kolektivu predali 
skromno darilo, vezano na naše delovanje in našo obči-
no ter se jim iskreno zahvalili za vse, kar smo doživeli, bili 
deležni ter se s prelepimi občutki vrnili v domovino z željo, 
da s sodelovanjem nadaljujemo in ga bogatimo v mejah 
naših zmožnosti. Jože Časar, 

predsednik DKZ Puconci

Po humanih in 
plemenitih poteh 
partizanske vojske  
in NOB
Domoljubno krajevno združenje Puconci se je z vsem 
spoštovanjem odzvalo prijaznemu vabilu Društva Vra-
nov let v svobodo in se 1. 9. 2018 udeležilo skupaj s pri-
jatelj ZB iz Ruš spominskega srečanja v Gornjem Gradu. 
V okviru letnega programa dela izpeljujemo to sodelo-
vanje in dajemo priznanje k plemenitemu in humanemu 
poslanstvu partizanske vojske in NOB nasploh. V tem 

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Spomin na srečanje v studiju Radija Monošter, s Francekom in Valiko, 
foto: Jože Konkolič

Delegacija DKZ Puconci s spoštovanim prijateljem in predsednikom 
OO ZBZV NOB Ruše, Jožetom Gašparičem, pred vstopom v slav-
nostno dvorano in udeležbo na spominski slovesnosti Vranov let v 
svobodo, v Gornjem Gradu, foto Jože Bačun

Del kolektiva Radia Monošter z našo delegacijo dne 10. 9. 2018
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primeru gre za eno izmed postojank, kjer so se čez 100 
osvobojenih ujetnikov, padalcev in pilotov zaveznikov, 
kot pohodniki v svobodo začasno ustavili in po počitku 
nadaljevali pot na osvobojeno ozemlje na Dolenjskem, 
na partizansko letališče, Otok pri Metliki. Od tam so jih 

zavezniki z letalom Dakota 3 odpeljali v Italijo in nato 
so se vsi vrnili na svoje domove, v Avstralijo, v Anglijo, v 
Ameriko in druge države zavezništva.

Jože Časar, predsednik DKZ Puconci

2. društveno domoljubni – dobrovoljni  
koncert DKZ Puconci
Domoljubno združenje Puconci je 
organiziralo 18. 11. 2018 koncert z 
naslovom »Domovina je ena nam 
dodeljena«, s katerim smo dodali 
naš društveni prispevek k jubilejne-
mu praznovanju 100. obletnice Pre-
kmurja k Sloveniji. Kljub volilni nedelji 
je srečanje uspelo, tako po vsebini, 
kot organizaciji. Koncert je bil prežet 
z bogato domoljubno vsebino raz-
ličnih kulturnih prispevkov, v glasbi, 
petju in v poeziji. Koncert je uspeš-
no vodila ena izmed naših najmlajših 
članic, mag. Manja Konkolič, iz Bu-
dincev. Nastopili so: naša prizadevna 
kulturna zanesenjaka Klavdija Vrečič 
in Štefan Sečko; prijateljski MPZ TŠKD 
Pečarovci z ubranim prijetnim in le-
pim petjem s spoštovano zborovod-
kinjo Miro Huber; bodoči glasbeno 
nadarjeni učenci OŠ Puconci Blaž 
Sever, Luka Varga, Izak Suhadolnik, 
Florijan Hodžar in Nino Bokan; iskre-
na in predana prijateljica domoljubja 
in naša dolgoletna simpatizerka, upo-

kojena pedagoška delavka, 85-letna 
Mojca Zupančič iz Maribora; naš pre-
kmurski glasbeni ustvarjalec Grabar 
Štefan ali Pištek Prekmurec; naše pri-
jateljice Ljudske pevke Žlahtna kaplji-
ca KTD Dolina, ki jih spremlja in vodi 
nadarjeni harmonikar Gašpar Marič iz 
Sebeborcev; iskrene prijateljice Ljud-
ske pevke iz Črenšovcev, ki jih že 25 
let uspešno vodi, Marjeta Lutar; novo 
nastajajoči duet naša draga Klavdija 
in prijatelj Marko Vučko; spoštovani 
gost koncerta je bila pevska skupina 
szombathelyske slovenske samou-
prave Szombathelyske spominčice, ki 
sta jo spremljala in jo že vrsto let us-
pešno vodi iskren prijatelj in porabski 
zanesenjak harmonikar Francek Mu-
kič, na tamburici s sinom Dušanom, 
delegacijo je spremljala spoštovana 
predsednica slovenske samouprave 
v Szombathelyu, Marija Kozar. 
Za nas zanesenjake domoljubja je 
bil to resničen praznik domoljubja 
v najširšem pomenu besede in naš 

drugi domoljubni dogodek v pokra-
jini ob Muri. Čeprav se na to vredno-
to ljubezni do domovine v zadnjem 
obdobju čedalje bolj v naši družbi 
pozablja in se ji ne daje takšne po-
zornosti, kot bi si jo zaslužila. Orga-
nizacija in izvedba je bila zahtevna, 
a vsebinsko bogata in kaže, da bo 
Združenju ostala naša društvena tra-
dicionalna kulturna prireditev.
Pa morda tudi našla svoje mesto in 
veljavo med kulturniki ter v bogatih 
kulturnih dejavnostih našega kraja ter 

občine.
Vsem, ki so kakorkoli razumeli vsebi-
no koncerta in nam priskočili na po-
moč, naj velja iskrena domoljubna 
hvala ter zahvala. Zahvala velja vsem 
razumevajočim in dobrosrčnim do-
moljubnim: izvajalcem, vsem dona-
torjem, našim članicam in članom, 
ki so pripravili okusne dobrote, ter 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali 
pri izvedbi tako zahtevnega vsebin-
skega projekta. Zaradi mnogo izra-

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Naša glasbena prihodnost, foto: Jože Žerdin Utrinek s koncerta, foto: Jože Časar
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ženih zahval in zelo pozitivnih mnenj mnogih iskrenih 
simpatizerjev in prijateljev, se zavedamo, da moramo s 
tem poslanstvom nadaljevati. S tem bogatimo - ople-
menitimo razvejano kulturno dejavnost našega kraja in 
lokalne skupnosti ter pokrajine ob Muri. Zagotovo bomo 
naše programe usmerili in projektno peljali v nove us-

pešne, smele zanesenjaške korake ter prijetne kulturne 
dogodke z bogastvom domoljubja, ozaveščanja in bo-
gatitve nacionalne zavesti, pripadnosti in vseh vrednot 
izkazovanja ljubezni do domovine.   

Jože Časar, 
predsednik DKZ Puconci

                 

Nagrajenci  Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo (ZVVS)
V letu 2018 je bil uspešno izveden glavni zbor članstva 
ZVVS v Murski Soboti. Odvijal se je v avli hotela Diana 
in na njem so bila podeljena tudi najvišja priznanja-pla-
kete ZVVS. Nekaj dobitnikov priznanj je bilo iz O ZVVS 
Murska Sobota, dva tudi iz občine Puconci. Prejemnik 
srebrne plakete ZVVS za delu v predsedstvu O ZVVS 
Murska Sobota je bil član predsedstva O ZVVS Murska 
Sobota iz občine Puconci Viljem Kovač. Zlato plaketo 
ZVVS pa je dobil sekretar O ZVVS Murska Sobota Janez 
Kološa za uspešno delu na nivoju pokrajine in delu z 

mladimi (literarni natečaj, predavanja po šolah).             
                                                 Janez Kološa, ZVVS

Veterani območnega združenje vojne za  
Slovenijo Murska Sobota obiskali Benečijo
V soboto, 29. 9. 2018, smo se Veterani območnega 
združenja vojne za Slovenijo Murska Sobota v zgodnjih 
jutranjih urah odpravili poti Benečiji. Na poti smo se 
ustavili še v Vipavi, kjer so nas pričakali Veterani obmo-
čnega združenja občin Ajdovščina–Vipava, ki jih je vodil 
častni predsednik Ivan Marc. Predstavil nam je dogodke, 
ki so se dogajali pri njih v času vojne leta 1991. Pot nas 
je vodila naprej proti Italiji, kjer smo se najprej ustavili v 
mestu Čedad, si ogledali mesto (mestno hišo, lango-
bardski tempelj, kip Julija Cezarja in drugo) in nadaljevali 
naprej do Pušje vasi, ki je bila po potresu leta 1976 v 
celoti obnovljena. Po ogledu muzeja mumij je sledila 
vožnja do postaje gondole, kjer smo se nato z gondolo 
zapeljali na vrh Višarij. Na vrhu Višarij nas je pričakalo 
prekrasno vreme,ki smo ga izkoristili za oglede, naku-
pe spominkov in okrepčila. Po vrnitvi v dolino smo pot 
nadaljevali proti Sloveniji, kjer smo se po prestopu meje 
najprej ustavili v Planici in si ogledali športne objekte. 
Pozno kosilo smo opravili v Ratečah v gostilni Žerjav. 

V Mursko Soboto smo se vrnili v poznih večernih urah 
ob spoznanju, da smo obiskali kraje, kjer še prebivajo 
Slovenci izven meja naše domovine.

                           za O ZVVS Murska Sobota zapisal 
sekretar Janez Kološa

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Nagrajenca na fotografiji - srečanje na Vaneči 2018.
Z leve proti desni stojijo Viljem Kovač, Janez Kološa, Lara Jankovič in 
Drago Fartek

Foto: Janez Kološa
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V Beznovcih druženje ne zamre
Sredi oktobra smo se vaščani Beznov-
cev odpravili na čudoviti izlet, ki nam 
bo ostal v lepem spominu. Čeprav 
smo bili številčno v manjši sestavi, 
smo znali skupno poskrbeti za dob-
ro voljo, da smo se imeli lepo. Najprej 
smo se odpeljali v Šunkarno Kodila. 
Ob krajšem postanku z ogledom ob 
kavici s priboljškom smo se odpeljali 
naprej proti Slovenskim goricam. Cilj 
je bila Sveta Ana z ogledom čajnice 
in zeliščnega parka Jožeta in Danice 
Kolarič.
Stike smo navezali z g. Silvom Sla-
čekom, županom občine Sveta Ana, 
ki je nepremagljiv v občini Sveta Ana. 

Na sedežu občine nas je pričakal z 
velikim veseljem in nas pospremil do 
čajnice in zeliščnega parka. Po dob-
ri uri in pol ogleda nas je povabil v 
svojo občinsko vinoteko. Pripravil je 
pokušnjo vin in nam predstavil svojo 
občino, ki ima veliko kulturnih zna-
čilnosti. Letos je bila celo izbrana za 
najlepše trško jedro v Sloveniji. Hvala 
mu za čudovit sprejem. Po kratkem 
druženju ob malici in pokušnji nas je 
pot vodila naprej. Peljali smo se proti 
cerkvi Marije Snežne, zelo priznane 
cerkve na tistem koncu.
Po ogledu smo v Cmureku zavili na 
Avstrijsko stran. Zopet ogled čudovi-

tega ranča z več vrst živali, od žiraf, 
bizona in raznih strojev, traktorjev, 
motorjev, ki so nastavljeni v prijetnem 
muzeju. 
Nazadnje je sledilo pozno kosilo v 
Stradnu, v gostilni naših vaščanov, 
Jelke in Jožeta Benkič. Po kratkem 
druženju je sledil še ogled vinske kleti 
in degustacija, nato pa povratek proti 
domu.
Vsak je odnesel s seboj lepe spomi-
ne z nasmehom na obrazu in vsi smo 
bili zadovoljni ter z željo, da se takšni 
dnevi druženja še ponovijo.

Gizela Bagola

Prižig prazničnih luči v Beznovcih
Mesec december … mesec čarobnosti, mesec 
miru, mesec notranjega obilja in topline, mesec 
praznovanj in obdarovanj, mesec novih priča-
kovanj.
In tudi člani Turističnega društva Vrtnica 
Beznovci smo tako obeležili začetek prazno-
vanj veselega decembra na 1. adventno nedeljo.  
2. decembra 2018 ob 14 uri smo postavili bo-
žično – novoletno jelko pred vaško gasilskim 
domom in prižgali praznične luči. Sproščeno in 
veselo druženje je potekalo ob kuhanem vinu, 
čaju in sladkih dobrotah . Najmlajši pa so pos-
krbeli, da jelko krasijo lepi in izvirni okraski. Za 
glasbeno vzdušje je poskrbel Nejc s harmoniko. 

Tanja Marič

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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Bili smo v predbožičnem Gradcu
V soboto, osmega decembra, smo 
se okrog devete ure na postajališčih 
v Pečarovcih zbirali udeleženci letoš-
nje tako imenovane »ekskurzije«, ki jo 
vsako leto organizira TKŠD Pečarovci 
s pomočjo turistične agencije KLAS. 
Odločili smo se za ogled predbožič-
nega Gradca.
Pot nas je najprej vodila v nakupo-
valno središče Seiesberg. Kot številni 
obiskovalci smo se tudi mi predali 
predpraznični nakupovalni mrzlici. 
Vsak po svojih željah in potrebah 
smo pokukali v številne trgovine, eni 
nakupili več, drugi manj, nekateri pa 
samo potešili svojo radovednost. Po 
povratku do avtobusa je že bil čas za 
malico, tokrat ne iz nahrbtnika, am-
pak iz avtobusa, saj smo s sabo vzeli 
številne dobrote. 

Po potešitvi lakote in nabranih novih 
močeh smo se namenili v središče 
Gradca. Najprej smo si ogledali ne-
kaj znamenitosti, med drugim got-
sko stolnico, mestno hišo, odkrivali 
zgodbe ulic in uličic zgodovinskega 
pomena. Ker nas je spremljalo pri-
jetno sončno vreme, smo se kar peš 
podali na Schlossberg, mestni grič, 
okrog katerega se razprostira mesto. 
Čeprav je bil vzpon dokaj naporen, je 
bil trud poplačan z veličastnim pog-
ledom na mesto. Pogled je postal še 
lepši, ko se je zvečerilo in se je priž-
galo nešteto lučk. Ogledu znameni-
tosti griča Schlossberg je sledil obisk 
bazarja, ki se je nahajal na griču. Po-
mešali smo se med množico obisko-
valcev, se sprehajali med stojnicami, 
obloženimi z raznoraznimi izdelki in 

spominki. Omamljal nas je vonj po 
kuhanem vinu, punču in značilnih 
kuhanih klobasah, čemur se seveda 
ni dalo odpovedati.
Po spustu s hriba smo si še ogledali 
ledene jaslice. Na voljo smo imeli še 
nekaj prostega časa pred povratkom 
domov, zato smo se še malo spreho-
dili po glavnem trgu ter uživali v soju 
lučk in kulinaričnih dobrotah številnih 
stojnic.
Domov smo se vračali z lepimi ob-
čutki in v prijetnem, veselem vzdušju. 
Vsak je s sabo ponesel delček pred-
prazničnega vzdušja, tako da bodo 
prihajajoči prazniki še lepši in polni 
čarov, ki nam jih lahko nudijo le bo-
žični prazniki in prihod novega leta.

Majda Horvat
  

Potepanje po Slovenskih goricah
Kar hitro se je napolnil avtobus, ko je bil objavljen da-
tum za izlet Društva upokojencev Puconci. Dogovor je 
bil, da ne bi šli preveč daleč, zato smo se napotili proti 
Zgornji Velki in Sladkemu vrhu. Pred tovarno Paloma 
nas je počakal vodič, nato smo se okrepčali s kavo v 
bližnji gostilni in šli v gasilski dom Sladki vrh. Tam so nas 
pričakali upokojenci, na svojih mizah so nam razstavili 
svoja ročna dela in izdelke iz konoplje, marmelade in 
napitke iz različnega sadja, pa tudi med. Pogostili so 
nas z zeliščnim čajem in pogačami s turistične kme-
tije Kouran. Vsak je predstavil svojo dejavnost, s čim 

se ukvarja. S svojimi izdelki se predstavljajo na raznih 
sejmih in prireditvah.
Po okrepčilu in pogovorih smo se odpravili k cerkvi 
Marije Snežne, za katero pravijo, da je najvišja točka v 
Slovenskih goricah. Cerkev stoji v naselju Zgornja Velka. 
Žal je župnik bil bolan, a vendarle smo marsikaj zanimi-
vega izvedeli od našega vodiča. Počakal pa nas je sosed 
cerkve in njegova gospa ter nas postregla s kapljico, ki 
jo pridelajo na gričih okrog cerkve. S tega hriba je res 
odličen razgled daleč naokoli. Zanimiv je bil tudi ogled 
galerije, ki je v bližini cerkve.
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Pot smo nadaljevali proti Cmureku in prestopili mejo z 
Avstrijo. Namenjeni smo bili na ogled muzeja na prostem 
in videli različne živali, od kamel, prašičev, do perutnine, 
ki živijo čisto na naraven način. Tudi veliko starodobne 
mehanizacije je bilo, pa še majhno vojaško letalo, ki je 
bilo dvignjeno nad vsemi ostalimi razstavljenimi. Žal pa 
zaradi izpada elektrike nismo mogli priti v notranjost tistih 
čisto primitivnih hišic, ki so namenjene tudi turistom, da 
kaj dobrega spijejo in pojedo.
Ves čas smo se tako gibali ob reki Muri in se nazadnje še 
odpravili na brod, ki vozi iz naše strani reke na Avstrijsko. Bil 
je močan veter, ki je brodarjema delal veliko težav, ko sta 
nas naložila na brod. A sta nas kljub temu varno pripeljala na 
drugo stran. Tam sta naložila turiste in peljala nazaj na našo 
stran. Za nekatere udeležence je bilo to novo doživetje.

V popoldanskih urah pa nas je na turistični kmetiji Ko-
uran čakalo odlično kosilo in vino iz njihovih goric. 
Zgovoren gospodar nam je znal povedati marsikaj za-
nimivega, pa veliko šal, da smo se lahko nasmejali od 
srca. Udeležence je povabil tudi v klet na degustacijo 
vrhunskih vin. Izvedeli smo, da je gospod bil ravnatelj 
in dober prijatelj od našega žal že pokojnega gospoda 
ravnatelja in nekaj časa župana Ernesta Nemca.
Spoznali smo, kako je svet lahko majhen oziroma velik. 
Doživetja tega dne so nam ostala v spominu, kajti videli 
smo zopet en delček naše Slovenije. Tema se je polegla 
na te Slovensko goriške hribe, ko smo se vračali domov.

Marta Sever, 
DU Puconci

Članice DU Puconci tudi letos kolesarile
Vsako leto članice društva upokojencev pridno in z ve-
seljem kolesarijo. Letos so se prvič srečale meseca maja, 
v puconskem parku. Kolesarke so se zbirale sprva ob 16. 
uri, pozneje, v poletnih  mesecih, ob 17. ali 18. uri, po 
dogovoru. Zbirališče v parku je bilo vedno zanimivo. Pred 
odhodom na dogovorjeno pot so rade poklepetale s sta-
rejšimi sovaščankami in sovaščani – upokojenci: Miliko, 
Mariško, Jančijem, Ferijem, Francom, Edito, ki so se v 
poletnih mesecih v prijetni senci parka družili in kakšno 
zanimivo rekli. Vožnja kolesark je bila včasih daljša, včasih 
krajša, vedno pa vesela ob kakšni besedi na poti in pog-
ledu na okolico, kjer so se vozile. Kolesarska pot jih je 
največkrat vodila skozi Markišavce, Nemčavce, Martjan-
ce do Moravskih Toplic in po isti poti domov. Občasno 

jih je pot vodila tudi v smeri Puconci-Markišavci-Murska 
Sobota-Noršinci-Tešanovci-Moravske Toplice-Martjanci-
-Puconci. V Moravcih je sledil počitek z dobrim hladnim 
napitkom in pogovorom o novicah tedna. Letos so se na 
kolesarjenju družile: Nada, Irinka, Marta, Vilma, Ibolka, 
Šarika, Ivanka in Marica.
Vse kolesarke so se udeležile Maratona Občine Puconci 
v mesecu septembru in uspešno prekolesarile 15 km pot. 
Posebne čestitke naši najstarejši kolesarki Irinki Fartek, ki 
je zlahka premagala vse ovire na poti. 
Meseca oktobra so se kolesarke na srečanju v gostilni Ku-
har-Kosi Jolanda poslovile od letošnjega kolesarjenja in 
že se veselijo druženja in kolesarjenja v prihodnjem letu.

Majda Kuhar
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Prednovoletno 
druženje upokojencev 
DU Puconci
Že tradicionalno vsako leto v decembru v društvu 
upokojencev organiziramo prednovoletno srečanje 
naših. Naša želja je, da se srečajo, pokramljajo, se 
družijo in polni vtisov odidejo domov. 
9. decembra smo se ob 11. uri zbrali v gostilni Kuhar 
Kosi v Puconcih, kjer se pogosto zberemo ob večjih 
dogodkih. Prostor smo zapolnili, saj nas je bilo 100 ude-
ležencev srečanja. Upokojenci so bili iz vseh vasi, ki so 
združene v DU Puconce, tako iz Gorice, Vaneče, Mar-
kišavcev, Šalamencev, Bokračev, Doline in Puconcev. 
Po uvodnem nagovoru predsednice so v programu so-
delovali Marta Sever in Nada Celec z osebno poezijo, 
lepimi pesmimi, ki jih naši upokojenki čutita in doživljata. 
Vsi smo se veselili srečanja z znanci, nekaterih nismo 
videli že dalj časa, pa vseeno ostajajo naši znanci in pri-
jatelji. Pogovora kar ni bilo konec, čas pa je neizbežno 
tekel. Želeli bi si, da bi se vsaj za nekaj ur ustavil, da bi 
se naužili utrinkov tega dne.
Glasba Lajkošov nas je z njihovo šegavo etno vsebino 
razveselila, njihova harmonika je napolnila prostor, kot 
tudi plesalci, ki so se ob glasbi zavrteli. Po dobrem ko-
silu smo se na srečelovu veselili tort, ki so jih zadeli naši 
upokojenci. Nekateri so jih razrezali in ponudili svojim 
bližnjim ob omizju, drugi pa so jih odnesli domov, da se 
posladkajo v krogu domačih. Vsem so teknile.  
Vsaka upokojenka in upokojenec sta dobila darilo, ki 
smo ga izdelale upokojenke v delavnicah ročnih del, 
ki jih vodi Viktorija Horvat. Darilo je v celoti naravne-
ga izvora. Njegova izdelava se je začela že v poletnih 
mesecih, ko smo zbirale sivko - lavando in jo sušile. Tu 
je bila posebno aktivna Sonja Sapač in puconske upo-
kojenke. Nadaljevala pa se je v pozni jeseni, ko smo 
po idejni zasnovi vse članice delavnic izdelale darilo. 
Upamo, da smo jih presenetili in razveselili. 
Glasba nas je spremljala od začetka do konca druženja. 
Med našimi člani so zelo dobri pevci, ki se pridružijo 
glasbenikom in nas očarajo s svojimi glasovi. Želeli bi, 
da bi jih večkrat slišali. 

Vse lepo hitro mine, posloviti smo se morali. Obljuba, da 
se naslednje leto vidimo drži, saj se vsako leto v velikem 
številu srečamo in se tega dogodka veselimo. Vsem že-
limo, da bo leto 2019 prijazno in da bo prineslo zdravja, 
družinske in osebne sreče. 

Silva Gutman, 
DU Puconci 
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Šarika Kulič praznovala 90 let življenja
Šarika Kulič je bila rojena 20. 3. 1928 v Pečarovcih. Mla-
dost je preživela v domačem kraju. Leta 1950 se je po-
ročila v Šalamence. V zakonu so se jima z možem rodili 
trije otroci. Preživljala sta se s kmetovanjem na srednje 
veliki kmetiji. Sin Štefan je ostal na domačiji in prevzel 
skrb za mamo Šariko, ki živi z njimi. Tudi ostali jih redno 
obiskujejo.
V zadnjem času ji zdravje ne služi najbolje. Giblje se ob 
pomoči svojcev. Tudi vid ji je opešal, tako da zazna le 
svetlobo. Kljub zdravstvenim tegobam je vedra in bistre-
ga duha. Vsakega obiska se še posebej razveseli, rada se 
pomeni o vsakodnevnih dogodkih in novostih na vasi. 
Največ ji pomenijo njeni vnuki, predvsem vnukinja Marti-
na, ki je ob njej večino dneva in ji veliko pomaga. V veliko 
veselje ji je njenih sedem pravnukov, posebno Jakob in 
Matevž, ki jo pogosto obiskujeta.
90-letnico je praznovala v krogu ožjih sorodnikov, ki se 
veselijo, da je še vedno z njimi in se trudijo, da ji je lažje 
premagovati tegobe bolezni. 

V Društvo upokojencev je vstopila leta 1989. Obiskali smo 
jo na njenem domu, ji čestitali, jo obdarovali in se pove-
selili v krogu njene družine.
Šariki želimo obilo zdravja, dobrega počutja in da bi se še 
mnogo let veselila v krogu svojih najdražjih. 

 Društvo upokojencev Puconci

Razstava ročnih del Društva Ščipek
Dne 25. novembra 2018 smo čla-
nice Društva Ščipek priredile ad-
ventno razstavo. Razstavljeni so bili 
adventni venčki, aranžmaji, kvačka-
ni izdelki in našiti prtički, ki smo jih 
ustvarile članice društva. Izdelki so 
iz naravnega materiala. Kljub slabe-
mu vremenu smo z obiskom raz-

stave zadovoljne, še posebej smo 
se razveselile obiska društva »Pisani 
nagelj« iz Ruš. Vsakega obiskovalca 
smo skromno pogostile in obdarile z 
majhnim spominčkom. Naša želja je 
še naprej ustvarjati in pridobiti nove 
članice z novimi idejami. Zahvalju-
jemo se vsem donatorjem, Občini 

Puconci, Krajevni skupnosti Pucon-
ci, Lekarni Murska Sobota ter vsem 
obiskovalcem, obenem pa vsem 
želimo vesele božične praznike ter 
srečno, zadovoljno in zdravja polno 
leto 2019.

Članice Društva Ščipek Puconci
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Mačkovski upokojenci martinovali štirinajstič
Res je tako! Od ustanovitve društva 
pred šestnajstimi leti smo letos iz-
vedli Martinovanje in krst mošta na-
tančno štirinajstič zapored. Kljub ne-
katerim namigovanjem, da bi se na 
Martinovanje odpravili z avtobusom 
na kakšno propagirano destinacijo 
izven našega okolja, je prevladalo 
stališče, da se naša tradicija ne sme 
zanemariti. In prav je tako. Kot reče-
no, prireditev že vrsto let izvajamo v 
gostišču »Pri Eriki« na Vaneči. Številna 

udeležba, razpoloženje in zadovoljni 
obrazi naših upokojencev ob izvedbi 
programa potrjujejo, da je odločitev 
pravilna. Letošnji program je v celoti 
vodil in povezoval Ludvik Kutoš z asi-
stenco Irene Horvat. Dvorana je zaži-
vela s prihodom »svetega Martina«, ki 
je po humorističnem obredu opravil 
»krst mošta« in tako mošt spremenil 
v vino. Prikupen ambient in odlična 
kulinarika sta 85 udeležencem pri-
reditve še popestrila razpoloženje. 

Za delo na plesišču je z zimzelenimi 
melodijami poskrbel muzikant Štefan 
Sečko. Brez igre na srečo pa priredi-
tev ne bi imela pravega učinka, saj so 
številni dobitki vnesli med udeležen-
ce pravo nestrpnost. Kar nekaj ude-
ležencev, ki so svoj osebni praznik 
obeležili v okviru datuma prireditve, 
je prejelo simbolična darila.

Besedilo in fotografije  
Dezider Obal

Za konec leta na tri atraktivne točke
Delovno leto 2018 smo člani funkcionalne dejavnosti 
Društva upokojencev Mačkovci obeležili nekoliko dru-
gače. Za ogled smo izbrali tri atraktivne točke iz ne-
posredne bližine svojega kraja. Zamislili smo si ogled 
obnovljenega gradu pri Gradu na Goričkem, preveritev 
peke pice pri evropskem prvaku pečenja pic »Cimeštru« 
v Kovačevcih in opravili lokalni prevoz z atraktivnim 
vlakom v Prosečki vasi. To se je tudi zgodilo. 30. 11 . 
2018 smo se skupaj z županom občine g. Novakom 
podali na območje Krajinskega parka Goričko. Ogledali 

smo si obnovljeni del gradu in kratek film o delovanju 
in pomenu Krajinskega parka. Nato smo se zapeljali do 
picerije »Cimešter« v Kovačevce in poskusili eno od 
specialitet lokala. Pot nas je vodila do Prosečke vasi, kjer 
ima lastnik Jure Kozar lastno izdelani mini vlak in mini 
železnico. Navdušeni nad atrakcijo smo se izmenično 
zapeljali skozi »tunel« in nazaj. Turnejo smo zaključil v 
gostišču »Nemet« v Mačkovcih z nepozabnimi vtisi na 
tako kratkem, vendar atraktivnem zaključku leta.

Besedilo in fotografije Dezider Obal 
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Obisk svetega Nikolaja - Miklavža v Dolini
Decembrski čas je poln radosti in pričakovanj. Prav po-
sebej se ga vsako leto znova veselijo naši najmlajši. Kul-
turno turistično društvo Dolina je letos že štirinajsto leto 
zapored pripravilo nedeljsko popoldansko druženje, ki 
smo ga poimenovali kar »Miklavževanje«. V nedeljo, 2. 
12. 2018, se je kar 24 otrok, skupaj s starši, zbralo v 
vaško gasilskem domu Dolina, kjer so najprej potekale 
delavnice pod okriljem društva Bumerang sreče. Otroci 
so ustvarjali in se zabavali, starejši pa smo poklepetali 
ob vročem čaju in prigrizku. Popoldan se je prevesil v 
večer in otroci so postajali vse bolj nestrpni, kajti bil je 
že čas prihoda svetega Nikolaja – Miklavža. Otroci so 
ga z iskricami v očeh sprejeli, mu zapeli nekaj pesmic, 
Miklavž pa jih je razveselil s polno vrečo daril. Obljubil 
je, seveda le v primeru, če bomo celo leto dovolj pridni, 

da nas bo obiskal ponovno naslednje leto ob istem času 
na istem kraju.  

Martina Černi, članica KTD Dolina

Pečörofski Miklavž
Tudi letos so me najmlajši (letnik 
2010 in manj) v Pečarovcih nestrpno 
pričakovali. Na mojem seznamu jih je 
bilo točno 30. Podatke so mi posre-
dovali iz TKŠD Pečarovci.
Sicer sem vedel, da vsi otroci ubo-
gajo starše in stare starše, pridno 
hodijo v šolo in se učijo, da vsako-
dnevno napredujejo – pospravljajo 
za sabo, se lepo obnašajo .

Ob mojem obisku pa je vseeno prišla 
na plano kakšna neprijetnost. Starši 
otrok so me kar izkoristili, da so lah-
ko malo prestrašili svoj naraščaj.
Ni bilo prehudo. Vmes je res pritek-
la kakšna solza, a moje spodbudne 
besede so dale otrokom pogum, 
da so povedali pesmi, kaj malega 
zmolili in zatrdili, da če je že bilo kaj 
narobe, tega res nikoli več ne bodo 
naredili. So pa bili tudi starši ali ba-
bica v pomoč.           
Prav vsi otroci, ki sem jih obiskal, 
so prejeli darila. Delila sta jih moja 
zvesta pomočnika – angelčka.          

Seveda je bil z nami tudi hudič. Ka-
kšnega posebnega dela ni imel – je 
pa z veseljem uklenil katerega sta-
rejših članov družine, ki si je to za-
služil.
V vseh družinah so nas lepo sprejeli. 
Ker ni bilo snega, smo najeli najpri-
mernejši taksi-prevoz – to pa so 
domači gasilci, ki tudi najbolj poz-
najo pot do vsakega doma.
Dragi otroci! Bodite pridni še nap-
rej. Obljubil sem vam že, zdaj pa to 
ponovno potrjujem, da drugo leto 
spet pridem!

Pečőrofski Miklavž s spremstvom

BRALCI PIŠEJO
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Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Murska Sobota je regijski javni 
socialno varstveni zavod. Namenjen je celostni oskrbi 
odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.
Deluje na štirih lokacijah v Pomurju, v Murski Soboti, 
Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi. Trenutno vklju-
čuje 166 uporabnikov v dnevno varstvo, v storitev vo-
denja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Na 
treh lokacijah (Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava) 
se izvaja tudi institucionalno  varstvo za 39 uporabni-
kov. Te bivalne enote so namenjene nadomeščanju ali 
dopolnjevanju funkcije doma ali lastne družine. Uporab-
nikom tako zagotavljamo osnovno in socialno oskrbo 
ter zdravstveno nego.
Dejavnost dnevnega varstva je namenjena ohranjanju 
pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju 
novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih 
navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v 
skupnost in okolje. 

Storitev zavoda se izvaja v skladu z Zakonom o social-
nem varstvu, veljavnimi normativi, dogovorom z upo-
rabnikom in veljavnimi internimi akti.

Kako lahko sodelujemo?
Našim uporabnikom dvigujemo občutek koristnosti z 
zaposlovanjem  z raznolikimi deli. Izvajamo primerna 
dela na trgu v smislu kooperacijskega dela, kar pomeni, 
da za podjetja, organizacije in posameznike opravlja-
mo različna enostavna ročna dela in storitve:
- sestavljanje drobnih predmetov iz plastike, kovine in 

lesa,
- sortiranje plastike,
- demontažo plastike in kovine,
- pakiranje različnih materialov (kovine, plastike, papirja, 

tekstila),
- urejanje okolice.

Zaradi napredka industrije je možnosti pridobiti ali ob-
držati tovrstno delo vedno manj, kljub temu si želimo 
novih priložnosti za izvajanje kooperacijskih del.
Svoje povpraševanje lahko pošljete na naš naslov ali  
nas  pokličete.

Že poznate naše izdelke?
Pomemben del zaposlitvenega programa predstavlja 
naš dobro razvit lastni program. Izdelujemo izdelke, ki 
so zanimivi za trg, ki so uporabni in lepi. Tehnološki 
proces izdelave in delovne pripomočke prilagajamo 
sposobnostim uporabnikov.
V keramičnih, lesnih, tkalskih, šiviljskih in drugih ustvar-
jalnih delavnicah naši uporabniki pod mentorstvom de-
lovnih inštruktorjev ročno izdelujejo:
izdelke iz lesa: gajbice, pladnje, podstavke, krmilnice… 
izdelke iz gline: posode za enolončnice, krožnike, vrče, 
kozarce…
izdelke iz blaga: nahrbtnike, torbe, copate, odejice, 
vzglavnike in druge dekorativne izdelke
ročno tkane izdelke: tepihe, pogrinjke, prtičke
izdelke iz stekla: krožnike, sklede, nakit
papirno galanterijo: voščilnice in darilne vrečke.

V procesu izdelave spoznavajo različne tehnike, mate-
riale, se estetsko izražajo, razvijajo občutek odgovor-
nosti, največje zadovoljstvo pa jim je končni izdelek. V 
vsak naš izdelek je vloženo veliko truda, volje, upanja 
in hrepenenja. 
Izdelki so na voljo v naših trgovinicah po enotah. Proda-
ja poteka tudi preko osebnega predstavitvenega načina. 
Pogodbeno sodelujemo z organizacijami, ki so v nas 
prepoznale zanesljivega in kakovostnega partnerja.
Za vas izdelamo poslovna darila, uporabna darila za 
različne priložnosti in drobne pozornosti, ki jih boste z 
veseljem uporabljali ali ponosno podarjali naprej. 
Izdelke lahko primerno aranžiramo in opremimo z va-
šim logotipom ali sporočilom.
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Nakup z dobrim namenom
Zaslužek od prodaje lastnih izdelkov in storitev gre za 
denarne nagrade naših uporabnikov in njihove druge 
aktivnosti. Možnost opravljanja različnih del je za njih 
nadvse pomembna. Pomeni jim dragocen občutek 
koristnosti in aktivne vključenosti v družbo ter s tem 
pomembno izboljšuje njihovo samopodobo.
V VDC-ju bomo še naprej delali dobro za uporabnike. 
Hkrati si želimo še naprej dobro medsebojno sodelovati 
s svojci, podjetji, organizacijami, z občinami, društvi in 

pomurskim prebivalstvom ter s tem prispevati k dobri 
človeški družbo. Družbi, v kateri se ima vsak človek pra-
vico vključevati, sodelovati in potrjevati.
Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran www.
vdcms.si in nas še bolje spoznate.
Veseli bomo, če boste vstopili v kontakt z nami, kupili 
naš izdelek, nas obiskali in preprosto sprejeli.

mag. Silva Bohnec                                                           

Mikrobiološki kongres v deželi Coca-Cole                                                                  
Poletje je že pošteno trkalo na vrata, 
ko sem se junijskega jutra odpravil 
na pot v »obljubljeno deželo«, ka-
mor sem šel prvič, zato pričakovanj 
in vznemirjenja ni manjkalo. Name-
njen sem bil v Atlanto, prestolnico 
Ameriške zvezne države Georgie, 
kjer sva se s kolegico, dr. Evo Sodja, 
udeležila mikrobiološkega kongresa 
ASM Microbe 2018. Kongres je pri-
redilo Ameriško združenje za mi-
krobiologijo in velja za enega izmed 
največjih na tem področju. Na njem 
so predstavljeni vrhunski znanstveni 
dosežki iz celega sveta.
Midva z Evo sva predstavila svoje 

delo na posterjih. »Use of Maldi-Tof 
Mass Spectrometry for Identification 
of Non-Tuberculous Mycobacteria« 
je bil naslov njene študije, s katero je 
primerjala in ocenjevala primernost 
metod MALDI-TOF MS in GenoType 
Mycobacerium CM/AS, za učinko-
vito identifikacijo mikobakterij iz 
kultur. Namen moje študije z nas-
lovom »Nationwide Subtyping of 
Human Isolates of Mycobacterium 
kansasii in Slovenia« je bil, prvič v 
Sloveniji določiti porazdelitev pod-
tipov mikobakterije M. kansasii, in  
ugotoviti povezanost posameznih 
podtipov s povzročanjem bolezni. 

Ker so Američani, ki so prevlado-
vali na kongresu, precej komunika-
tivni in dostopni ljudje, je bil odziv 
ob predstavitvi zelo dober. Beseda 
da besedo in hitro je stekla debata. 
Najprej o mikobakterijah, potem pa 
še o      marsičem drugem. Ob tem 
nisem pozabil omeniti od kod pri-
hajava in bil mnogokrat presenečen 
nad njihovim dobrim poznavanjem 
Slovenije. Očitno naši športniki, 
Melanija in drugi dobro predsta-
vljajo našo deželo. Malo manj so o 
nas vedeli v hotelu, kjer sva imela 
prenočišče. Kljub temu so bili pri-
jazni, na trenutke zabavni, in kar je 
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prav tako pomembno, pripravljali 
so dobre zajtrke. V deželi »fast fo-
od-a« in »food porn-a« si seveda 
vesel, če lahko poješ še nekaj, kar 
ni ocvrto ali predvsem, pretirano 
sladko. Razlogi za take prehranje-
valne navade segajo v 60. in 70. leta 
prejšnjega stoletja. Takrat so ameri-
ški znanstveniki ugotovili, da so za 
»epidemijo« debelosti, ki povzroča 
srčno-žilna obolenja, odgovorne 
predvsem maščobe. Osredotoča-
li so se namreč le na škodljivi LDL 
holesterol. Ker so maščobe razgla-
sili za grešnega kozla, so jih začeli 
nadomeščati s sladkorji, predvsem 
fruktozo, ki so jo množično dodajali 
predelani hrani. Danes vemo, da je 
razlog za debelost veliko bolj sladek 
kot masten. Kljub temu Američani 
še vedno uživajo presladko hrano. 
Debelost ostaja množičen problem, 
razlika je le, da se ji je pridružila še 
sladkorna bolezen, kuga sodobnega 
časa. 

Naj namenim še kakšno besedo kra-
ju, kjer je potekal kongres. Atlanta z 
okolico šteje skoraj 6 milijonov pre-
bivalcev in je eno izmed najhitreje 
rastočih metropolitanskih območij 
v ZDA. Da je temu najbrž res tako, 
sem se prepričal že ob pristanku na 
mednarodnem letališču Hartsfiel-
d-Jackson, ki je trenutno verjetno 
najbolj prometno letališče na svetu, 
in spominja na manjše mesto. Po-
sledično so tudi varnostni predpisi 
zelo poostreni. Američani od »9/11« 
res ničesar več ne prepuščajo na-
ključju. Včasih sem dobil občutek, 
da so že kar malo paranoični. Ko 
je uradnica na mejni kontroli vi-
dela moj potni list, me je najprej 
čudno pogledala, ker je podvomila 
v avtentičnost dokumenta. Poleg 
tega je video nadzor povsod, kjer 
je možno. Da to omogoča števil-
ne zlorabe in kratenje človekovih 
pravic, verjetno ne rabim posebej 
omenjati. Pravica do nacionalne 
varnosti pač močno prevlada nad 
pravico do zasebnosti. Brez kančka 
slabe vesti in samokritičnosti nato 
svojo kulturo, pri kateri lahko na 
volitvah dejansko zmaga kandidat, 
ki ni dobil največ glasov, vsiljujejo 
preostalim predelom sveta, ki se 
razlikuje od njihovih pričakovanj in 
želja. 

Je pa moja pričakovanja preseglo 
mesto, ki je dalo kar nekaj pomemb-
nih osebnosti in zgodovinskih mej-
nikov. Med najpomembnejšimi je 
zagotovo Coca-Cola, pijača in bla-
govna znamka, ki je simbol globali-
zacije današnjega sveta. Skrivnostni 
recept je leta 1886 pripravil farma-
cevt John S. Pemberton. V svoji le-
karni je v tistih časih poleg zdravil 
pripravljal tudi številne osvežilne 
napitke, med katerimi se je najbolj 
prijela Coca-Cola. Glas o never-
jetni pijači se je hitro širil po deželi 
in pritegnil pozornost številnih, po 
denarju hrepenečih, podjetnikov in 
bankirjev. Kot že mnogokrat doslej, 
tudi v tej zgodbi, najbolj zaslužen ni 
imel prav posebnih koristi od tega. 
Nedaleč stran od kipa Pembertona 
stoji center človekovih pravic, ki je 
deloma tudi muzej. Največ zaslug 
za to ima sociolog in doktor teolo-
gije afro-ameriških korenin, Martin 
Luther King. Konec 50-tih in v za-
četku 60-tih se je boril za pravice 
temnopoltih rojakov, v takrat še 
rasno zelo nestrpni Ameriki. Ob-
čudovanje in spoštovanje množic 
si je pridobil s svojimi neverjetnimi 
retoričnimi sposobnostmi, priza-
devanjem za odpravo neenakosti 
na miren način. Za to je prejel tudi 
Nobelovo nagrado. 
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Atlanta danes velja za poslovno in 
kulturno središče Georgie in širše 
jugovzhodne regije. Ob 100-letnici 
modernih olimpijskih iger so se tu 
zbrali najboljši športniki sveta. Prire-
ditev bi si zagotovo zaslužile grške 
Atene, vendar sta verjetno takratna 
ameriška moč in vpliv naredila svo-
je. Obiskovalca na to spomni park z 
vodnjaki in zastavami držav udele-
ženk. Če se po parku sprehodimo 
naprej, naletimo na kongresni cen-
ter, nekaj prestižnih hotelov in sedež 
medijskega velikana CNN. Vse skupaj 
obdaja še nekaj športnih dvoran in 
stadionov. V bližini ene izmed teh se 
dviga velika, kovinska breskev, ki nas 
opozarja, da smo v breskovi državi. 

To je namreč vzdevek zvezne države 
Georgie, ki ga je dobila po britan-
skem kralju Georgu II. Ob ustano-
vitvi je predstavljala najbolj južno 
izmed držav zveze 13 kolonij. Jug 
je bil znan po obsežnih plantažah 
tobaka in bombaža. Ker so na njih 
potrebovali delovno silo, so na ta 
območja množično priseljevali suž-
nje iz Afrike. Trenutno je delež tem-
nopoltih ljudi okrog 30 % in še vedno 
opravljajo pretežno slabše plačana 
fizična opravila. Da lahko dostojno 
živijo, pogosto opravljajo tudi več 
služb hkrati. V današnjih časih so se 
jim pridružili tudi številni delavci iz 
Latinske Amerike, ki so v želji po lep-
ši prihodnosti prečkali mejo z Mehi-

ko. Nikar ne bodite presenečeni, če 
bo ponekod angleščino zamenjala 
španščina. Prebivalci Georgie so še 
vedno precej konzervativno misleči 
in zelo verni, kar se potrjuje tudi na 
volitvah, ki jih dobivajo republikanci. 
Cerkve lahko najdete tako rekoč na 
vsakem koraku. Pestrost verskih sekt 
je velika, prevladujejo pa protestanti.  
Za zaključek naj povem, da sem se 
s kongresa vrnil poln novih znanj o 
mikrobiologiji in spoznanj o Ameriki. 
Kljub njihovim številnim dobrim ide-
jam, jih ni treba vedno posnemati in 
jim slepo slediti.

 Uroš Kuzmič

Zakaj je med boljši od sladkorja?
Sestava in lastnosti medu
Med je povsem naravno živilo. Vsebuje okrog 200 raz-
ličnih snovi. Lastnosti in kakovost medu so odvisni od iz-
vora nektarja, zrelosti medu, klimatskih pogojev, sezone, 
sestave tal, načina in pogojev pridelave in shranjevanja 
kot tudi od čebelarske prakse. Nekatere sestavine so 
posledica zorenja medu, nekatere dodajo čebele, izvor 
nekaterih pa so rastline. Med istega botaničnega po-
rekla se razlikuje zaradi klimatskih razlik in različnega 
geografskega porekla. Že majhne spremembe v količini 
naštetih organskih in rudninskih snovi spremenijo barvo, 
vonj in okus. Od tod potem toliko različnih vrst medu od 
svetlega do temnega z vsemi njihovimi značilnostmi. Od 
slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učin-
kovitost hojevi medovi, sledijo smrekovi, gozdni, kosta-
njevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi. 
Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih če-
bele nabirajo medičino oziroma mano. V Sloveniji so to 
predvsem akacija, lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna 
ogrščica, ajda … In od tod tudi toliko različnih vrst medu: 
akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, regratov…  

Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, 
uporablja pa se tudi v živilsko predelovalni industriji kot 
sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti, 
predvsem pri proizvodih, ki temeljijo na žitaricah.

Zaradi enkratne sestave se prebava medu pri človeku 
razlikuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebu-
je predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko 
direktno izkoristi. Če ga primerjamo z belim sladkorjem, 
ima med manjši vpliv na količino glukoze v krvi, in to 
predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze. 
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri prip-
ravi raznovrstnih jedi in napitkov. Za vsak okus lahko kaj 
najdemo. Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo 
pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Z medom lahko 
nadomestimo sladkor, ki ga uporabljamo v naši prehrani 
ali ga uporabimo kot dodatek glavnim jedem. Sladkanje 
čaja z medom je stara navada, z njim pa lahko sladkamo 
tudi kavo, šabeso, ledeni čaj, smutije, limonado, mlečni 
riž, razne kaše, sladoled, sadne solate … Poleg tega, da 
si med zjutraj namažemo na kruh, ga lahko dodamo 
tudi v kosmiče, si pripravimo skutni namaz z medom, ali 
namaz z medom in kakavom, kislo smetano z medom, 
dodamo ga lahko v jogurt, ali si pripravimo palačinke z 
medom. Poda se pri pripravi piščančjih, divjačinskih in 
azijskih jedi. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenjava 
dobijo z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv 
je seveda pri pripravi slaščic. Uporabimo lahko recepte 
za navadni sladkor, pri čemer moramo upoštevati, da je 
slajši kot navadni sladkor in da vsebuje več vode, zato 
vzamemo malo manj medu, kot je predpisanega slad-
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korja, količino tekočine v receptu zmanjšamo za ¼ teže 
dodanega sladkorja. Pečemo pri malo nižji temperaturi, 
da preprečimo prekomerno porjavitev peciva. Med veže 
nase vlago, zato ostane pecivo z medom dalj časa sveže 
in zmanjšuje drobljenje peciva.
Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi 
njegovo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu 
značilna mila, nežna aroma, temnejše vrste pa imajo 
močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, 
kjer ne želimo, da prevladuje okus medu, uporabili ne-
žen akacijev med, v golaž bomo dodali temen goz-
dni med, medenemu pecivu pa bo odlično aromo dal 
kostanjev med. Medu pri peki in kuhi ne uporabljamo 
zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem 
zaradi njegove arome. Če je le možno ga dodamo na 
koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin. 
Razlika med belim sladkorjem in medom je več kot oči-
tna. V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se 

razkroji v glukozo in fruktozo in nič drugega. V medu so 
tudi sladkorji, pa še druge snovi, skoraj vse, kar vsebuje 
in potrebuje človeško telo, zato ima med posebne last-
nosti, ne samo sladkost. In ne nazadnje pri proizvodnji 
sladkorja se uporabljajo različne kemikalije, v naspro-
tnem primeru pa je med popolnoma naraven proizvod 
čebel, ki mu ničesar ne dodajamo niti ne odvzemamo, 
ne vsebuje nobenih konzervansov, vsebuje pa antioksi-
dante in deluje protimikrobno. Naša novoletna zaob-
ljuba bi lahko bila bolj zdrav način življenje - v vsakdanji 
prehrani zamenjamo med za sladkor. 
Za začetek lahko pripravimo preprost osvežilni in krep-
čilen napitek limonado z medom. Iztisnemo sok polo-
vice limone, dodamo kozarec tople vode in žlico medu 
ter dobro premešamo. Napitek bo še izdatnejši, če ga 
bomo uživali na tešče.

Andreja Kandolf Borovšak
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P O R O Č I L O 
    o izidu volitev za župana Občine Puconci

Volilna komisija občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Puconci na volitvah dne 18. 11. 2018 ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za župana Občine Puconci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 5.169 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 3044 volivcev ali 58,89 % od vseh volivcev. Od tega:
• 3000 volivcev je glasovalo na voliščih,
• 41 volivcev je glasovalo predčasno,
• 3 volivci so glasovali po pošti.

3. Oddanih je bilo 3044 glasovnic, od tega je bilo 28 glasovnic ali 0,92 % neveljavnih in 
       3016 ali 99,08 % veljavnih.

II.
Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:

Zap.št.   Kandidat Število glasov % glasov

1   Branko Ritlop 1427 47,31

2   Ludvik Novak 1589 52,69

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 
94/07–ZLV–UPB3, 45/08–ZLV-H, 83/12, 68/17 ) ugotavlja, da je za župana Občine Puconci izvoljen    

LUDVIK NOVAK, roj. 2. 10. 1954, stanujoč Bodonci 130, 9265 Bodonci

Št. zadeve: 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2108 Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 

      Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

P O R O Č I L O 

    o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Puconci

Občinska volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve 
članov Občinskega sveta Občine Puconci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 5.169 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 3.044 volivcev ali 58,89 % od vseh volivcev. Od tega:
• 3.000 volivcev je glasovalo na voliščih,
• 41 volivcev je glasovalo predčasno,
• 3 volivci so glasovali po pošti.

3. Oddanih je bilo 3044 glasovnic, od tega je bilo 109 glasovnic ali 3,58 % neveljavnih in 
   2.935 ali 96,42 % veljavnih.

 VOLITVE
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II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

Št. liste Ime liste Št. glasov % glasov

1 SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 364 12,4020

2 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 844 28,7564

3 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 713 24,2930

4 NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA 71 2,4191

5 NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 50 1,7036

6 DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 408 13,9012

7 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 485 16,5247

 SKUPAJ 2.935 100,00
  

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah – v nadaljevanju ZLV (Uradni list RS št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 
– ZLV - H) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 7 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik 
v volilni enoti pripadli naslednji mandati:

Volilna enota 1
Volilni količnik: 215,33

Glasov % gl. Mand. Št. Ime liste

149   11.53 0 1 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

407   31.50 1 2 SD - SOCIALNI DEMOKRATI

237   18.34 1 3 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

55    4.26 0 4 NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA

28    2.17 0 5 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

183   14.16 0 6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

233   18.03 1 7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1.292  100.00 3

Volilna enota 2
Volilni količnik: 155,20

Glasov % gl. Mand. Št. Ime liste

86   11.08 0 1 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

191   24.61 1 2 SD - SOCIALNI DEMOKRATI

264   34.02 1 3 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4    0.52 0 5 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

98   12.63 0 6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

133   17.14 0 7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

776   100.00 2
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Volilna enota 3
Volilni količnik: 173,40

Glasov % gl. Mand. Št. Ime liste

129   14.88 0 1 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

246   28.37 1 2 SD - SOCIALNI DEMOKRATI

212   24.45 1 3 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

16    1.85 0 4 NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA

18    2.08 0 5 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

127   14.65 0 6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

119   13.73 0 7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

867   100.00 2

IV.
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 6 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine 
na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste, v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 
16 (d‘Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 16 količnikov naslednje: 

Zap.št Količnik   Ime liste

1     44.00   SD-SOCIALNI DEMOKRATI 

2     713.00   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

3     485.00   SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

4     22.00   SD-SOCIALNI DEMOKRATI 

5     408.00   DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

6     364.00   SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 

7     356.50   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

8     281.33   SD-SOCIALNI DEMOKRATI 

9     242.50   SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

10     237.67   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

11     211.00   SD- SOCIALNI DEMOKRATI 

12     204.00   DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

13     182.00   SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 

14     178.25   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

15     168.80   SD-SOCIALNI DEMOKRATI 

16     161.67   SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med šte-
vilom mandatov izračunanih po d‘Hondtovem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile 
v volilnih enotah. Ti mandati se v skladu s 17. členom ZLV dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje 
ostanke glasov v razmerju do volilnega količnika v volilni enoti. V skladu z 92. členom Zakona o volitvah v državni 
zbor – v nadaljevanju ZVDZ  (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 54/07 – odločba US) se mandati dodelijo 
istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količnikov. Če pa so v volilni enoti razdeljeni že 
vsi mandati, se na podlagi 93. člena ZVDZ mandat dodeli v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek 
glasov v razmerju do volilnega količnika.
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V.
Na podlagi 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi,  razen, če so bili upoštevani preferenčni 
glasovi pri posameznih listah. Na podlagi preferenčnih glasov so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna enota Ime in priimek Št. liste Ime liste

1 Štefan Sočič ml. 1 SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA

2 Božidar Benkič 7 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 Danica Kardoš 2 SD-SOCIALNI DEMOKRATI

VI.
Člani Občinskega sveta Občine Puconci, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018 so:

Volilna 
enota Ime in priimek, roj., naslov Št. 

liste Ime liste

1
Štefan Sočič ml., roj. 12. 3. 1977, 
Puconci 83

1 SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA

1
Branko Ritlop, roj. 20. 2. 1970, 
Lemerje 26

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1
Majda Cipot, roj. 3. 3. 1967, 
Predanovci 10 

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1
Branko Drvarič, roj. 27. 8. 1954, 
Gorica 29

3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1
Vijola Bertalanič, roj. 3. 9. 1951, 
Brezovci 70b

6 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

1
Jožef Ficko, roj. 12. 1. 1961, 
Brezovci 5

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2
Sanda Vrhovac, roj. 3. 7. 1982, 
Vadarci 74

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

2
Ludvik Novak, roj. 2. 10. 1954, 
Bodonci 128

3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2
Tanja Marič, roj. 26. 3. 1968, 
Beznovci 48

3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2
Štefan Pozvek, roj. 15. 4. 1953,
Zenkovci 29a

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2
Božidar Benkič, roj. 25. 9. 1967, 
Beznovci 38

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3
Milan Grlec, roj. 17. 9. 1964,  
Dankovci 35a 

1 SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA

3
Andrej Horvat, roj. 16. 9. 1974, 
Otovci 75

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

3
Danica Kardoš, roj. 26. 10. 1974, 
Pečarovci 14 

2 SD - SOCIALNI DEMOKRATI

3
Vladimir Kuhar, roj. 
10. 6. 1957, Moščanci 87

3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3
Jožef Rituper, roj. 12. 5. 1959,  
Pečarovci 21

6 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

     

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci
Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE



27. 12. 2018 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

49

PREFERENČNI GLASOVI PO VOLIŠČIH NA LOK. VOLITVAH 18. 11. 2018 

VOLILNA ENOTA - 1 

1. SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
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  SOČIČ ALEKSANDER   1         3   19     23

  PUČKO AMALIJA             7         7

  SOČIČ ML. ŠTEFAN             57         57

  GRLEC JOŽICA           2           2

  KOUS ELIZABETA     3 1           1   5

  ŠKAPER MILAN                 1     1

  Skupaj: 0 1 3 1 0 2 67 0 20 1 0 95

2. SD-SOCIALNI DEMOKRATI
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  RITLOP BRANKO 9 71 4     11 5 2 3 3   108

  CIPOT MAJDA 2 3 15       4   3 1   28

  KUHAR RUDOLF     1     1 23         25

  VLAJ mag. MATEJA 4   3   6   5 3 1     22

  JANASIK DANILO               34 1 1   36

  KUHAR MILENA                 12     12

  Skupaj: 15 74 23 0 6 12 37 39 20 5 0 231

3. SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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  FARTEK SONJA   3   2 6   8         19

  DRVARIČ BRANKO 4 3     1 36 13         57

  HORVAT TANJA   2     3 10 1   1     17

  PANKER ŠTEFAN 11   2       1         14

  SEVER MARTA               10       10

  FLISAR ŠTEFAN               5       5

  Skupaj: 15 8 2 2 10 46 23 15 1 0 0 122

Volišče

Volišče

Volišče

Kandidat  

Kandidat  

Kandidat  
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4. NSP-NEODVISNA STRANKA POMURJA
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  KNAUS TOMAŽ               1 8     9
  SINIC SANDRA                 3     3
  VREČIČ PETER   1     1   2   15     19
  HUIČ GLORIJA         1             1
  OSOJNIK SEBASTJAN               2 1     3
  KORPIČ MARTINA                       0
  Skupaj: 0 1 0 0 2 0 2 3 27 0 0 35

5. NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
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 ŠADL ANDREJ     1       1 2       4
 Skupaj: 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4

6. DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
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  BERTALANIČ VIJOLA 22 1 2       3     1   29
  VEREN STANKO         14       1     15
  HADLER CECILIJA               4       4
  ČASAR JOŽEF       1   4 10 1 4     20
  VÜTEK FRANČIŠČA           1     7     8
  ŽIVKO VLADIMIR   1     2 2 11         16
  Skupaj: 22 2 2 1 16 7 24 5 12 1 0 92

7. SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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  FICKO JOŽEF 27 8 4   1     5 3     48
  AMBRUŠ LUKAVAC GERDA     1 10       1   1   13
  POREDOŠ TOMAŽ 3 1 13     2   4       23
  ŠTEFANEC KATARINA   2       1 31     1   35
  HORVAT BRANKO           2           2
  ZRINSKI ZDENKA         1 1 2 17       21
  Skupaj: 30 11 18 10 2 6 33 27 3 2 0 142

Volišče

Volišče

Volišče

Kandidat  

Kandidat  

Kandidat  
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VOLILNA ENOTA - 2

1. SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
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  ŠIFTAR IRENA 3       5 6     14
  VLAJ VLADO 25 1         1   27
  BALAŽ JASMINA           1     1
  TURKL JOŽEF 2     6         8
  VREČIČ DEJAN         6       6
  Skupaj: 30 1 0 6 11 7 1 0 56

2. SD-SOCIALNI DEMOKRATI
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  JAKOVLJEVIĆ MILOVAN 1   1   12 1     15

  VRHOVAC SANDA 1 29 2 1 1 5     39

  PINTARIČ IVAN           31 1   32

  KRANČIČ MONIKA     2 8         10

  KAMENŠEK UROŠ 19 3             22

  Skupaj: 21 32 5 9 13 37 1 0 118

3. SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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  NOVAK LUDVIK 43 12   2   2 1   60

  MARIČ TANJA 10 4 29     6     49

  FRAS DRAGO 1 1 1 10 1       14

  ŠIFTAR ANDREJA         1       1

  DANI BLAŽ 1 18   2         21

  Skupaj: 55 35 30 14 2 8 1 0 145

5. NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
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  HORVAT DALIBORKA   2             2
  Skupaj: 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Volišče
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6. DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
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  BERKE DARJA     1 18         19
  ŠIFTAR ERNEST     2   8       10
  HANŽEKOVIČ MOJCA 9               9
  SINIC ALOJZ           4     4
  KOREN FRANC   3             3
  Skupaj: 9 3 3 18 8 4 0 0 45

7. SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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  POZVEK ŠTEFAN   5   3 1 25     34
  FERKO GREBENAR NATALIJA 3         5     8
  BENKIČ BOŽIDAR   1 30           31
  VLAJ LEA 3               3
  Skupaj: 6 6 30 3 1 30 0 0 76

VOLILNA ENOTA - 3

1. SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA
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  GRLEC MILAN 36   10 2 2 1 1       52
  HORVAT MAJDA       8 1           9
  GJERGJEK VALTER     1   27           28
  LOVENJAK SLAVICA             2       2
  BAGARI ALBIN               1     1
  Skupaj: 36 0 11 10 30 1 3 1 0 0 92

2. SD-SOCIALNI DEMOKRATI 
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  SEREC KRISTJAN   24 5 6   1 2       38
  ANDREJEK TADEJA     4   1     17     22
  VREČIČ DENIS 5   4     1     1   11
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  KARDOŠ DANICA 2       6 33         41
  HORVAT ANDREJ     9 1 45 2 1 1     59
  Skupaj: 7 24 22 7 52 37 3 18 1 0 171

3. SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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  KUHAR VLADIMIR   2   41 1 3 1 8     56
  RITUPER TANJA   15     1           16
  ŽEKŠ KAREL 1 2       42 1   1   47
  ŠERUGA METKA               6     6
  ČASAR MILAN   1 18     2         21
  Skupaj: 1 20 18 41 2 47 2 14 1 0 146

4. NSP-NEODVISNA STRANKA POMURJA
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  ČERVEK SANJA   1         1 1     3
  Skupaj: 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

5. NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
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  ZELKO DUŠAN           5 1 1     7
  Skupaj: 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 7

6. DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
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  RITUPER JOŽEF 2   2 8 2 38         52
  KUPLEN OLGA       1       4     5
  CAR RUDOLF           1 7       8
  KUTOŠ TANJA 2                   2
  RITUPER LUDVIK 2 8                 10
  Skupaj: 6 8 2 9 2 39 7 4 0 0 77

Volišče

Volišče

Volišče

Volišče

Kandidat  

Kandidat  

Kandidat  

Kandidat  
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7. SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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  PODLESEK FRANC 2 10   1   20         33
  GJERGJEK ZDENKA       1     11 1     13
  BERENDIJAŠ ROBERT       4     1       5
  VREČIČ KLAUDIJA 3       2           5
  FUJS DARJAN     1       3 7     11
  Skupaj: 5 10 1 6 2 20 15 8 0 0 67

Volišče

Kandidat  

P O R O Č I L O 

    o izidu volitev za člane Sveta KS Bodonci

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Bodonci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 661 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 393 volivcev ali 59,46 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 389 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 4 volivci so glasovali predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 393 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic ali 1,78% neveljavnih in 386       
    ali 98,22 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Bodonci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Bodonci

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Marjan Jurhar 172   70.49
2    Milan Svetanič 151   61.89
3    Natalija Ferko Grebenar 27   11.07
4    Vlado Vlaj 164   67.21
5    Zdenka Vlaj 51   20.90
6    Uroš Kamenšek 163   66.80

VOLILNA ENOTA 02-Vadarci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Jožef Rac 86   60.56
2    Zdenka Bokan 80   56.34
3    Drago Tanacek 77   54.23

VOLITVE
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III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS Bodonci izvoljeni:

1. Marjan Jurhar, roj. 29.05.1962, Bodonci 155 
2. Vlado Vlaj, roj. 13.04.1968, Bodonci 102
3. Uroš Kamenšek, roj. 26.09.1983, Bodonci 13
4. Milan Svetanič, roj. 30.03.1966, Bodonci 87
5. Jožef Rac, roj. 29.01.1973, Vadarci 73 a
6. Zdenka Bokan, roj. 17.10.1964, Vadarci 91
7. Drago Tanacek, roj. 16.10.1940, Vadarci 61 a

 
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

P O R O Č I L O
        o izidu volitev za člane sveta KS Bokrači

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22.11.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Bokrači.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 je imelo pravico voliti 60 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 24 volivcev ali 40 % vseh volivcev. Od tega: 
     a) 23 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 1 volivec je glasoval predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 24 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice ali 16,7% neveljavnih in 20   ali 83,3% veljavnih.

II.
Kandidati za člane sveta KS so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Bokrači

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1. Mihael Tremel 20 100

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17 ) ugotovila, da so za člane sveta KS Bokrači izvoljeni:

1. Mihael Tremel, roj. 16.10.1940, Bokrači 23

IV.
Volilna komisija Občine Puconci ugotavlja, da bi v skladu z določilom 6. člena Odloka o določitvi števila članov 
ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 67/1998, 57/2006 in 
31/2014) v volilni enoti 1, ki obsega naselje Bokrači  morali biti izvoljeni trije člani Sveta KS Bokrači.

Zaradi premajhnega števila vloženih kandidatur v volilni enoti 1 je bil iz te volilne enote izvoljen le en član Sveta 
KS Bokrači, zato je Volilna komisija Občine Puconci zaradi manjkajočih dveh članov Sveta KS Bokrači razpisala 
naknadne volitve, ki bodo 16.12.2018.

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.
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P O R O Č I L O 

        o izidu volitev za člane Sveta KS Brezovci

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 628 volivcev, vpisanih v  volilne imenike.
2. Glasovalo je 322 volivcev ali 51,27 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 316 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 6 volivcev je glasovali predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 322 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnic ali 1,24% neveljavnih in 318 ali 98,76 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Brezovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Brezovci

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Štefan Panker 93   62.84

2    Alojz Bagar 109   73.65

3    Brigita Šantavec 79   53.38

VOLILNA ENOTA 02-Lemerje

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Vlado Jauk 44   25.88

2    Branko Ritlop 121   71.18

3    Andrej Rogač 102   60.00

VOLILNA ENOTA 03-Predanovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Jožef Sukič 78   82.98

2    Majda Cipot 46   48.94

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS Brezovci izvoljeni:

1. Alojz Bagar, roj. 24.03.1964, Brezovci 25 
2. Štefan Panker, roj. 11.03.1968, Brezovci 9
3. Brigita Šantavec, roj. 27.10.1971, Brezovci 73
4. Branko Ritlop, roj. 20.02.1970, Lemerje 26
5. Andrej Rogač, roj. 04.01.1981, Lemerje 77
6. Jožef Sukič, roj. 02.03.1955, Predanovci 40
7. Majda Cipot, roj. 03.03.1967, Predanovci 10

 
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE
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P O R O Č I L O 

        o izidu volitev za člane sveta KS Dolina

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22.11.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Dolina.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 je imelo  pravico voliti 159 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 108 volivcev ali 67,92 % od vseh volivcev. Od tega:
a) 99 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 9 volivcev je glasovalo predčasno
c) 0 volivcev je glasovalo po pošti

3. Oddanih je bilo 108 glasovnic, od tega je bilo 16 glasovnic ali 14,81 % neveljavnih in  92 ali 85,19 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane sveta KS Dolina so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01– Dolina

Zap.št.                                Kandidat Št.glasov          % glasov

1.                   Andreas Černi 55                59,78

2.              Mateja Vlaj           40               43,48

3.              Damijan Miklavič 33               35,87

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da so za člane sveta KS Dolina izvoljeni:

1. Andreas Černi, roj. 08.11.1978, Dolina 17
2. Mateja Vlaj, roj. 04.10.1975, Dolina 4
3. Damijan Miklavič, roj. 25.02.1980, Dolina 22

Št.: 041-0001/2018
Puconci, 22. november 2018
                                                                                     

 P O R O Č I L O 

        O izidu volitev za člane sveta KS Gorica 

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22.11.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Gorica.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 je imelo  pravico voliti 249 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 131 volivcev ali 52,61 % od vseh volivcev. Od tega:
d) 131 volivcev je glasovalo na voliščih
e) 0 volivcev je glasovalo predčasno
f)  0 volivcev je glasovalo po pošti

 Oddanih je bilo 131 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica ali 0,76 % neveljavnih in  130 ali 99,24  % veljavnih.

II.
Kandidati za člane sveta KS Gorica so prejeli naslednje število glasov:

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.
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VOLILNA ENOTA 01 – Gorica

Zap.št.       Kandidat                                                                              Št.glasov          % glasov

      4. Branko Drvarič                                                                           94                 72,31

      5. Miran Gašparić                                                                           86                 66,15

      6. Tanja Horvat                                                                               79                 60,77

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da so za člane sveta KS Gorica izvoljeni:

1. Branko Drvarič, roj. 27.08.1954, Gorica 29
2. Miran Gašparić, roj. 22.01.1977, Gorica 4
3. Tanja Horvat, roj. 16.01.1980, Gorica 5

Št.: 041-0001/2018
Puconci, 22. november 2018
                                                                         

P O R O Č I L O 

        o izidu volitev za člane Sveta KS Mačkovci

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Mačkovci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 1.508 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 896 volivcev ali 59,42 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 896 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 8 volivcev je glasovali predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 896 glasovnic, od tega je bilo 23 glasovnic ali 2,57% neveljavnih in 873 ali 97,43 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Mačkovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Dankovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Ida Bencak 21   31.34

2    Milan Grlec 46   68.66

3    Denis Vrečič 34   50.75

VOLILNA ENOTA 02-Kuštanovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Kristjan Serec 54   55.67

2    Dušan Zakoč 62   63.92

3    Borut Zakoč 33   34.02

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.
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VOLILNA ENOTA 03-Mačkovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Boštjan Zver 55   65.48

2    David Bohar 43   51.19

VOLILNA ENOTA 04-Moščanci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Majda Horvat 52   41.94

2    Robert Berendijaš 34   27.42

3    Denis Horvat 96   77.42

VOLILNA ENOTA 05-Otovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Valter Gjergjek 120  100.00

VOLILNA ENOTA 06-Pečarovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Jožef Rituper 161   71.56

2    Štefan Kutoša 67   29.78

3    Marino Hack 107   47.56

4    Monika Lončar 91   40.44

VOLILNA ENOTA 08-Prosečka vas 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Franc Fujs 59   78.67

2    Darjan Fujs 27   36.00

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS Mačkovci izvoljeni:
1. Milan Grlec, roj. 17.09.1964, Dankovci 35 a
2. Denis Vrečič, roj. 22.05.1988, Dankovci 34 b
3. Dušan Zakoč, roj. 07.06.1971, Kuštanovci 30
4. Kristjan Serec, roj. 17.09.1975, Kuštanovci 45
5. Boštjan Zver, roj. 19.08.1972, Mačkovci 3 a
6. David Bohar, roj. 17.02.1996, Mačkovci 47 b
7. Denis Horvat, roj. 16.01.1984, Moščanci 50
8. Majda Horvat, roj. 05.03.1960, Moščanci 40
9. Valter Gjergjek, roj. 26.06.1980, Otovci 54
10. Jožef Rituper, roj. 12.05.1959, Pečarovci 21
11. Marino Hack, roj. 23.09.1986, Pečarovci 8
12. Monika Lončar, roj. 14.01.1992, Pečarovci 126
13. Franc Fujs, roj. 03.09.1956, Prosečka vas 49
14. Darjan Fujs, roj. 28.08.1986, Prosečka vas 32

VOLITVE
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IV.
Volilna komisija Občine Puconci ugotavlja, da bi v skladu z določilom 6. člena Odloka o določitvi števila članov 
ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 67/1998, 57/2006 in 
31/2014) v volilni enoti 5, ki obsega naselje Otovci bi morala biti izvoljena dva člana Sveta KS Mačkovci. 
Zaradi premajhnega števila vloženih kandidatur v volilni enoti 5 je bil iz te volilne enote izvoljen le en član Sveta KS 
Mačkovci, zato je Volilna komisija Občine Puconci zaradi manjkajočega enega člana Sveta KS Mačkovci za volilno 
enoto 5 (naselje Otovci) razpisala naknadne volitve, ki bodo dne 16.12.2018.

V.
Glede na to, da je Volilna komisija Občine Puconci na volišču volilne enote 7 (naselje Poznanovci), kjer se volita dva 
člana KS Mačkovci, ugotovila nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, je glasovanje na tem 
volišču s sklepom z dne 22.11.2018 razveljavila in odredila ponovne volitve, ki se bodo izvedle hkrati z naknadnimi 
volitvami dne 16.12.2018.

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

P O R O Č I L O 

        o izidu volitev za člane sveta KS Puconci

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22.11.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Puconci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 je imelo  pravico voliti 540 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 319 volivcev ali 59,07% od vseh volivcev. Od tega:
g) 310 volivcev je glasovalo na voliščih
h) 8 volivcev je glasovalo predčasno
i) 1 volivec je glasoval po pošti

3. Oddanih je bilo 319 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic ali 2,19 % neveljavnih in  312 ali 97,81 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane sveta KS Puconci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA  01– Puconci 

Zap.št.       Kandidat                                                                               Št.glasov          % glasov

      1. Štefan Sočič                                                                                209  66,99

      2. Vesna Maučec                                                                            159 50,96

      3. Elizabeta Franko                                                                         141 45,19

      4. Jure Nemec                                                                                125 40,06

      5. Rudolf Kuhar                                                                              114 36,54

      6. Matjaž Pučko                                                                              110 5,26

      7. Katarina Štefanec                                                                          87  7,88

      8. Vladimir Živko                                                                             84 26,92

      9. Jožef Fartek                                                                                  68 21,79

      10. Jožef Časar  49                                              15,71

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.
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III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da so za člane sveta KS Puconci izvoljeni:

1. Štefan Sočič, roj. 19.03.1953, Puconci 384
2. Vesna Maučec, roj. 9.1.1977, Puconci 308
3. Elizabeta Franko, roj. 28.06.1964, Puconci 254
4. Jure Nemec, roj. 14.09.1989, Puconci 292
5. Rudolf Kuhar, roj. 19.05.1961, Puconci 106

Št.: 041-0001/2018
Puconci, 22. november 2018

P O R O Č I L O 

       o izidu volitev za člane sveta KS Šalamenci

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22.11.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Šalamenci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 je imelo  pravico voliti 252 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 147 volivcev ali 58,33 % od vseh volivcev. Od tega:
j) 147 volivcev je glasovalo na voliščih
k) 0 volivcev je glasovalo predčasno
l) 0 volivcev je glasovalo po pošti

3. Oddanih je bilo 147 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic ali 0 % neveljavnih in  147 ali 100  % veljavnih.

II.
Kandidati za člane sveta KS Šalamenci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01– Šalamenci 

Zap.št.       Kandidat                                                                               Št.glasov          % glasov

1.    Frančišča Brglez                                                                            93                63,27

2.    Štefan Šantavec                                                                             80                54,42

3. Dušan Domjan                                                                               71                48,30

4. Danilo Janasik                                                                               68                46,26

5. Brigita Fujs                                                                                    35                23,81

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da so za člane sveta KS Šalamenci 
izvoljeni:

1. Frančišča Brglez, roj. 11.12.1959. Šalamenci 70
2. Štefan Šantavec, roj. 12.07.1955, Šalamenci 2
3. Dušan Domjan, roj. 09.05.1965, Šalamenci 17

Št.: 041-0001/2018
Puconci, 22. november 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE
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P O R O Č I L O 

         o izidu volitev za člane Sveta KS Vaneča 
  

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Vaneča.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 411 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 198 volivcev ali 48,17 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 198 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 0 volivcev je glasovalo predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 198 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic ali 7,57 % neveljavnih in 183 ali 92,43 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Vaneča so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Jožef Škraban 28   100

VOLILNA ENOTA 02 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Sašo Šraj 48 100

VOLILNA ENOTA 03 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Herman Pelcar 47   43.93

2    Dušan Lazar 60   56.07

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS 
Vaneča izvoljeni:

1. Jožef Škraban, roj. 02.08.1969, Vaneča 45 a
2. Sašo Šraj, roj. 13.04.1972, Vaneča 20 a
3. Dušan Lazar, roj. 29.05.1967, Vaneča 59 d 

 
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE
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P O R O Č I L O 

          o izidu volitev za člane Sveta KS Zenkovci

Volilna komisija Občine Puconci je na 11. seji dne 22. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Zenkovci.

I.
1. Na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 569 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 308 volivcev ali 54,13 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 302 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 6 volivcev je glasovali predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

3. Oddanih je bilo 308 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic ali 10,39% neveljavnih in     276 ali 89,61 % veljavnih.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Zenkovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 02-Puževci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Monika Krančič 54  100.00

VOLILNA ENOTA 03-Strukovci

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Milovan Jakovljević 60   62.50

2    Viktor Vučak 63   65.63

VOLILNA ENOTA 04-Zenkovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Ivan Pintarič 91   72.22

2    Štefan Pozvek 76   60.32

3    Alojz Sinic 55   43.65

III.
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS Zenkovci izvoljeni:

1. Monika Krančič, roj. 26.09.1975, Puževci 17 a
2. Viktor Vučak, roj. 17.12.1956, Strukovci 4 a
3. Milovan Jakovljević, roj. 20.06.1961, Strukovci 14
4. Ivan Pintarič, roj. 18.03.1967, Zenkovci 51
5. Štefan Pozvek, roj. 15.04.1953. Zenkovci 29 a
6. Alojz Sinic, roj, 17.06.1947, Zenkovci 12

IV.
Volilna komisija Občine Puconci ugotavlja, da bi v skladu z določilom 6. člena Odloka o določitvi števila članov 
ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 67/1998, 57/2006 in 
31/2014) v volilni enoti 1, ki obsega naselje Beznovci in v volilni enoti 2, ki obsega naselje Puževci morala biti iz-
voljena dva člana Sveta KS Zenkovci.

VOLITVE
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Zaradi nevloženih kandidatur v volilni enoti 1 in premajhnega števila vloženih kandidatur v volilni enoti 2 je bil iz te 
volilne enote izvoljen le en član Sveta KS Zenkovci, zato je Volilna komisija Občine Puconci zaradi izvolitve dveh 
manjkajočih članov Sveta KS Zenkovci za volilno enoto 1 (naselje Beznovci) in zaradi manjkajočega enega člana 
Sveta KS Zenkovci za volilno enoto 2 (naselje Puževci) razpisala naknadne volitve, ki bodo 16.12.2018.
 
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 22. novembra 2018

P O R O Č I L O 

o izidu volitev za člana občinskega sveta

predstavnika romske skupnosti

Posebna volilna komisija Občine Puconci je na svoji 3. seji dne 18. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skup-
nosti na volitvah 18.11.2018, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člana občinskega sveta – predstavnika 
romske skupnosti.

I.
Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018  je imelo pravico voliti 209 volivcev – pripadnikov romske skupnosti, vpisanih v 
posebne volilne imenike. Glasovalo je 153 volivcev ali 73,21% vseh volivcev. Oddanih je bilo 151 veljavnih glasovnic.

II.
Kandidati za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti so prejeli naslednje število glasov :

1. Mišel Martinec 86 ali 56,95%

2. Branko Horvat 65 ali 43,05%

III.
Posebna volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 41. in 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/2007-UPB,  45/2008, 83/2012, 68/2017) ugotovila, da je za člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti izvoljen

Mišel MARTINEC, rojen, 21.11.1978, stanujoč Dolina 31d, 9201 Puconci.

Številka : 041-0004/2018
Puconci, dne 18. novembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

Predsednik Posebne volilne komisije
Branko PALATIN, univ. dipl. pravnik l.r.

VOLITVE
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P O R O Č I L O 
o izidu volitev za člane sveta KS Bokrači 

    
Volilna komisija Občine Puconci je dne 16.12.2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Sveta Kra-
jevne skupnosti Bokrači.

I.
1. Na  naknadnih lokalnih volitvah dne 16.12.2018 je imelo pravico voliti 60 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 15 volivcev ali 25 % vseh volivcev. Od tega: 
     a) 15 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 0 volivcev je glasovalo predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II.

Kandidati za člane sveta KS so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Bokrači

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1. Gerda Ambruš Lukavac 11 18,33

2. Jasmina Török 13 21,66

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da so za člane sveta KS Bokrači na 
naknadnih volitvah dodatno izvoljeni:

1. Gerda Ambruš Lukavac, roj. 19.05.1972, Bokrači 15
2. Jasmina Török, roj. 14.02.1983, Bokrači 7

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 17. december 2018

P O R O Č I L O 
   o izidu volitev za člane Sveta KS Mačkovci

Volilna komisija Občine Puconci je dne 16. 12. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Sveta 
Krajevne skupnosti Mačkovci, naselje Otovci.

I.
1. Na naknadnih  lokalnih volitvah dne 16. 12. 2018 je imelo pravico voliti 191 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

2. Glasovalo je 25 volivcev ali 13,08 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 25 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 0 volivcev je glasovalo predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Mačkovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 05- Otovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Simon Špilak 23   12,04

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE
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III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da je za člana Sveta KS Mačkovci na 
naknadnih volitvah dodatno izvoljen:

1. Simon Špilak, roj. 30.10.1986, Otovci 61

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 17. decembra 2018

P O R O Č I L O 

  o izidu ponovnih volitev za člane Sveta KS Mačkovci

Volilna komisija Občine Puconci je dne 16. 12. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Sveta 
Krajevne skupnosti Mačkovci, naselje Poznanovci.

I.
1. Na ponovnih lokalnih volitvah dne 16. 12. 2018 je imelo pravico voliti 148 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 68 volivcev ali 45,95 % od vseh volivcev. Od tega: 
     a) 66 volivcev je glasovalo na voliščih 
     b) 2 volivca sta glasovala predčasno 
     c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Mačkovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 07- Poznanovci  

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Zdenka Gjergjek 41   27,70

2    Rudolf Car 36   24,32

3    Dušan Ferencek 23   15,54

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da sta za člana Sveta KS Mačkovci na 
ponovnih volitvah dodatno izvoljena:

1. Zdenka Gjergjek, roj. 31.3.1978, Poznanovci 6
2. Rudolf Car, roj. 14.07.1955, Poznanovci 23

Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 17. decembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

VOLITVE
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P O R O Č I L O 

  o izidu naknadnih volitev za člane Sveta KS Zenkovci

Volilna komisija Občine Puconci je dne 16. 12. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Sveta 
Krajevne skupnosti Zenkovci, za naselji Beznovci in Puževci.

I.
1. Na naknadnih  lokalnih volitvah dne 16. 12. 2018 je imelo pravico voliti 132 volivcev (Beznovci) in 146 volivcev 
(Puževci), vpisanih v volilne imenike.

2. V naselju Beznovci je glasovalo 53 od vseh volivcev ali 40,15 %, v naselju Puževci pa je glasovalo 69 od vseh 
volivcev ali 47,26%, od tega je:

   a) 53 volivcev glasovalo na volišču v Beznovcih in
       69 volivcev glasovalo na volišču v Puževcih 

       b) 0 volivcev je glasovali predčasno 
       c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II.
Kandidati za člane Sveta KS Zenkovci so prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01-Beznovci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Bela Flegar 41   31,06

2    Davorin Bernjak 49   37,12

VOLILNA ENOTA 02-Puževci 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov

1    Nataša Kuzma Koltaj 67  100.00

III.
Volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I in 68/17-ZLV-J) ugotovila, da so za člane Sveta KS Zenkovci  na 
naknadnih volitvah dodatno izvoljeni:

1. Bela Flegar, roj. 21.02.1957, Beznovci 31
2. Davorin Bernjak, roj. 27.04.1980, Beznovci 21
3. Nataša Kuzma Koltaj, roj. 20.10.1979, Puževci 8

 
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 17. decembra 2018

Predsednica Volilne komisije Občine Puconci 
    Martina Zrinski Gönter, univ. dipl. prav.

27. 12. 2018 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Želimo Vam 

lepe praznične dni, 

osebno srečo, zdravje in 

srečno v novem 
letu 2019.

PÜNGRAD 
Javno komunalno podjetje, d.o.o. 

Bodonci 127a, 9265 Bodonci 

T: 02 549 60 26, E: pungrad@siol.net

Življenje je potovanje za katerega 

nihče ne dobi zemljevida.

Novo leto naj bo pot dobre volje, 

ljubezni, uspehov in zdravja. 

Vesele božične in novoletne  

praznike vam vošči kolektiv 

podjetja Püngrad!

REKLAME
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Skupaj z vsemi upi, željami in obljubami, ki jih prinaša novo leto, verjamemo, 
da bo le to prineslo tudi nove priložnosti  za naše skupno sodelovanje.

Vse najboljše v novem letu vam želi kolektiv Kema d.o.o. s svojo 
trgovino – Gradbenim centrom v Puconcih.

KEMA d.o.o.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

oglas_obcan_2019.ai   1   13/12/2018   10:39 Srečno 2019

Srečno 2019

Srečno 2019

Srečno 2019
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GEAL  
Trgovina d.o.o.  

Trgovina GEAL d.o.o., Puconci 77, 9201 Puconci 
tel./fax : (0)2 545 1122, mob.: +386 (0)41 659 833 

e-mail : geal2@siol.net 

GEAL  
Trgovina d.o.o.  

Trgovina GEAL d.o.o., Puconci 77, 9201 Puconci 
tel./fax : (0)2 545 1122, mob.: +386 (0)41 659 833 

e-mail : geal2@siol.net 

Želimo Vam lepe praznične dni, 

osebno srečo, zdravje in 

srečno v novem letu 
2019.

Franc Zavec – nosilec dopolnilne dej. 
na kmetiji,

Gornji Slaveči 67, KUZMA

Vsem kupcem se zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje ob nakupu naših izdelkov in se 
priporočamo tudi naslednje leto.
Občankam in občanom občine Puconci  
želimo lepe praznike, 
v novem letu pa zdravja in zadovoljstva.

JOGURTI, SKUTA, SVEŽE MLEKO, 
SIRI ZA ŽAR, MLADI SIRI …

REKLAME
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Rešitve tokratne križanke pošljite do 7. marca 2019 na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,  
9201 Puconci, s pripisom »KRIŽANKA«.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so: 1. Mateja Gjergjek, Šalamenci 74, 9201 Puconci;
2. Hedvika Vukan, Otovci 80a, 9202 Mačkovci; 3. Ivana Fartek, Pečarovci 41, 9202 Mačkovci
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. 

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE IZ PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE 
LETOŠNJO NOVOLETNO ŽELJO UREDNIŠTVA OBČANA. 
    

KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA 13X14
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V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE IZ PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE
LETOŠNJO NOVOLETNO ŽELJO UREDNIŠTVA OBČANA.
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IRSKI POSKOČNI 
PLES

IDI(OT)

2

TURŠKI 
VELIKAŠ 

NIKALNICA

8

ITALIJ. SPOLNIK

20

17

PREMETENEC

TERITOR. 
OBRAMBA

MADŽARSKO 
IME

SARAJEVO

1

12

11

9

22

5

PRITRDILNICA

VIDA CELEC

13

MEDMET

10

TONE NOVAK
DRŽAVA V 

AFRIKI

19 7

NEPOLIT. OSEBA

NOVA TEHNIKA

18

14

15

OBAL ANA
MESTO V 
TURČIJI

OBČAN

POLDRAG 
KAMEN

6

DRŽAVA V 
AZIJI

EJA (DEMA)
FRANC. REŽISER 

(ROGER)

3



27. 12. 2018OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Koledar prireditev

JANUAR

13. 1. 2019 ob 11.00 – DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM HOKEJU –  
Puconci – ŠK Triglav Predanovci – Matjaž Potokar: 031/572-329

 

FEBRUAR

8. 2. 2019 ob 18.00 – PRAZNIK KULTURE – Občina Puconci – Občina Puconci in  
ZKTD Občine Puconci – Uroš Kamenšek: 041/377-161

MAREC

2. 3. 2019 ob 19.00 – MAŠKERADA – Beznovci – PGD Beznovci – 
Drago Puhan: 041/339-549

7. 3.2019 ob 15.30 – SVEČANA REZ VINSKE TRTE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Jožef Rituper; 041/346-636

APRIL

6. 4. 2019 ob 16.00 – PANONSKO MORJE – SETEV LANU – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Jožef Rituper: 041/346-636

7. 4. 2019 od 10. do 18. ure – VELIKONOČNA RAZSTAVA – Puconci – Društvo Ščipek – 
Cvetka Terezija Sever: 02/545-11-85

14. 4. 2019 ob 11.00 – VELIKONOČNA RAZSTAVA – Puconci – DU Puconci – 
Cecilija Hadler: 031/334-661

22. 4. 2019 ob 10.00 – VELIKONOČNI POHOD – Moščanci – KTD Moščanci – 
Marta Horvat: 041/747-396

28. 4. 2019 ob 10.00 – OTVORITEV SEZONE STARODOBNIH VOZIL – Bodonci – 
ECO Bodonci – Simon Sever: 051/325-900

30. 4. 2019 ob 20.00 – POHOD Z BAKLAMI – Puconci – KTD Puconci – 
Vesna Maučec: 031/871-355

30. 4. 2019 ob 17.00 – 13. POHOD PO PEČAROVCIH – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Jožef Rituper: 041/346-636

30. 4. 2019 ob 20.30 – PRVOMAJSKO KRESOVANJE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Jožef Rituper: 041/346-636


