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Ob koncu leta vam želimo,
da bi se vam uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi tiste,
ki ste jih postavili visoko nad oblake.
Vesele božične praznike in
srečno 2020!

23. 12. 2019
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UVODNIK

Vam, drage bralke in bralci!
Ste tudi vi zapadli v mrzlico prazničnega decembra, ki jo je
že čutiti na naših cestah in po trgovinah? Vas je že dobil v
kremplje potrošniški duh? Imate tudi vi že darila ter hrano
in pijačo za ves mesec?
Nikar! Ničesar ne bo zmanjkalo! Niti ne potrebujete toliko,
kot se vam ta trenutek zdi.
Ustavite se, umirite, uživajte v čarobnih prihajajočih dneh
in si končno vzemite čas zase. Ker če ga boste imeli zase,
ga boste imeli tudi za druge. To pa je najdragocenejše, kar
lahko v teh dneh komu podarimo.
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Cenjeni bralke in bralci! Prazniki niso za to, da norimo, pač pa, da se veselimo. Če
boste noreli po trgovinah, boste ravno za praznike najbolj utrujeni, želeli si boste
miru in počitka. In ne boste se znali veseliti obiskov najdražjih in prijateljev, ker vas
bo skrbelo, ali imate vsega dovolj, ali bodo drugi zadovoljni z vašo postrežbo.
Praznovati ne pomeni jesti in piti do onemoglosti. Pač pa se veseliti prostih dni, se
spomniti na ljudi, ki jih že dolgo nismo videli, poklepetati s tistimi, ki smo jih skozi
vse leto na hitrico pozdravljali, obiskati tiste, ki se nas bodo razveselili … Praznovati
pomeni imeti čas za druge, jim darovati svoj prosti čas. Le tako si bomo vzeli tudi
čas zase.
Hrane in pijače vam zagotovo ne bo zmanjkalo. Toliko imamo v današnjih časih vedno
doma, da nihče ne bo lačen in žejen. Lahko pa vam zmanjka nasmehov, objemov,
lepih besed … Kar bi seveda bilo veliko bolj škoda.
Torej – ne pozabite na čas. Letošnjih prazničnih dni je dovolj. Zavrtite čarobno kroglo
lepih doživetij, ki naj vas ponesejo v novo leto. Pri tem vam bomo pomagali tudi mi
z Občanom. Popeljali vas bomo skozi aktualne dogodke naše občine, vas seznanili
z minulimi dogodki, vam pričarali nekaj lepih minut s presežki občine …
Tako boste lahko ponovno podoživeli občinski praznik, spoznali nagrajence Turistične
zveze Slovenije in Pomurske turistične zveze, prebrali sklepe sej občinskega sveta,
se poglobili v rebalans proračuna Občine Puconci, spremljali humanitarno dejavnost
ter dejavnost društev, spoznavali delo naših najmlajših, prebrali o gospodarstvu in
kmetijstvu v občini, podoživeli različna praznovanja … ter se seznanili s prihajajočimi
dogodki.

Tanja HORVAT
Katarina ŠTEFANEC
Mihaela ŽILAVEC
Oblikovanje, prelom in tisk:

Kdor hoče leteti z metulji, pozna okus oblakov.
Želimo vam čim več takih poletov.
Doživetja so kot zvezdni utrinki. Prižigajo se in razsvetljujejo nebo.
Naj vam v letu 2020 svetijo čim lepše.

Tiskarna aiP Praprotnik d.o.o.

Za Uredniški odbor Jožef RITUPER

Tavčarjeva 14
Černelavci
9000 Murska Sobota
www.tiskarna-aip.si

V imenu Uredniškega odbora Vam voščim blagoslovljene
božične praznike ter zdravja in zadovoljstva v letu 2020!
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Spoštovane občanke in občani Občine Puconci!
Življenje, ki nam ga da narava, je kratko, zato pa je spomin na dobro porabljeno življenje
večen. (Cicero)
Čez nekaj dni praznujemo božič in vstop v novo leto 2020. Tako že sedaj čutimo
delček tiste vznemirjenosti in raznih pričakovanj, ki jih prinaša praznični čas.
Prav tako se v nas porajajo vprašanja in stopnjuje se napetost ob tem, kaj nam bo
prineslo prihajajoče leto. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da smo letošnje leto
prehodili uspešno. Dokazali smo, da smo sposobni rešiti probleme, če smo složni,
enotni in imamo pred očmi svoj cilj.
Spet je leto naokrog in pred nami je čas, ko si ob bližajočih se praznikih sežemo v
roke, si čestitamo in zaželimo vse najboljše. Želim vam prijetne božične in novoletne
praznike ter polno uspehov in sreče v letu 2020.
Ludvik NOVAK, župan Občine Puconci

Utrinki z občinskega praznika

Revija cerkvenih pevskih zborov v Bodoncih

Revija cerkvenih pevskih zborov v Bodoncih

Revija cerkvenih pevskih zborov v Bodoncih

Predvajanje dokumentarnega filma Stric Geza ide v Zaturce v
Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih

23. 12. 2019
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Predvajanje dokumentarnega filma Stric Geza ide v Zaturce v
Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih

Položitev venca pri spomeniku Števana Küzmiča v Strukovcih

Položitev venca pri spomeniku Števana Küzmiča v Strukovcih delegacija pobratenega mesta Tordas na Madžarskem

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci – nagrajenci občine
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci

Otvoritev obnovljene ceste Puconci – Vaneča na Vaneči

Otvoritev obnovljene ceste Puconci – Vaneča na Vaneči

Osrednja prireditev ZKTD v Vadarcih

Osrednja prireditev ZKTD v Vadarcih
23. 12. 2019

Osrednja prireditev ZKTD v Vadarcih
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Investicija ureditve LC 333140
Puconci – Vaneča
Investicija ureditve lokalne ceste v dolžini 1.251 m in
širine 5 m ter izgradnja pločnikov širine 1,2 m in izgradnja novega priključka na državno cesto, katera
dela so obsegala gradbena dela, izkope, navoz, planiranje, valjanje, polaganje kanalet, izvedba betonskih
propustov, polaganje cestnih in vrtnih robnikov, naprava opornega zidu, asfaltiranje ceste in pločnika,
naprava bankin, postavitev smernikov in prometnih
znakov, prestavitev javne razsvetljave in barvanje talnih označb je znašala 459.427,85 EUR z DDV.
Asfaltiranje je izvajalo podjetje Pomgrad d.d., vsa ostala
dela pa Javno komunalno podjetje Püngrad d.o.o..
Poleg tega se je še v naselju Vaneča zgradila fekalna
kanalizacija v dolžini 292 m (+ 48 m hišnih priključkov) v višini 32.864,57 EUR, ki se bo lahko navezala na čistilno napravo, ki jo občina ima v planu za
izgradnjo v prihodnjem letu, prav tako se je zgradil
sekundarni vodovod v dolžini 859 m za del naselja
Vaneča proti pokopališču Vaneča v višini 32.706,11
EUR, obe investiciji pa je izvajalo Javno komunalno
podjetje Püngrad.
Vrednost celotne investicije z ureditvijo ceste, pločnikov, križišča, izgradnjo kanalizacije in vodovoda je
znašala 524.998,53 EUR.
Borut Smej

Jožef Rituper - prejemnik plakete PTZ
Jožef Rituper je rojen 12. maja 1959 v Pečarovcih, kjer živi še danes. Že več kot 40 let je aktivni prostovoljec na mnogih področjih (turizem, kultura, šport, rekreacija, ekologija, humanizem..).
Pred 42- leti je bil pobudnik za ustanovitev Kulturno
umetniškega društva Matej Bor Pečarovci, postal je
prvi predsednik. V tistem obdobju so bili člani društva,
vključno s predsednikom, zelo uspešni na najbolj poslušani oddaji Radia Slovenija kvizu Spoznavajmo svet in
domovino. Društvo je razvijalo tudi druge produkte gledališko dejavnost, rekreativna tekmovanja, kresovanja… Ponovni zagon društva je bil pred 22 leti, ko se
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je društvo preimenovalo v Turistično kulturno športno
društvo Pečarovci in pod svojim okriljem združilo mnoga področja. Jožef Rituper je prevzel ponovno vodenje
društva leta 2009. Že pred tem je bil idejni vodja ali
soustvarjalcev mnogih produktov, ki so vsi vezani na
turizem:
- sokreator pohodne Poti sprostitve in užitka
(Moščanci) ter razvoj pohodov in pohodnih poti v
Pečarovcih (Pohod okoli Sebeščana - 4 krat, Pohod
po Pečarovcih - 15 krat, ohranjanje starih romarskih
poti: Od Sebeščana h Grade - 11 krat in Idemo k
Sveti Trojici - 7 krat);
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- je soustvarjalec rekreativnih tekmovanj (ki pomenijo
športni turizem) - tekaške prireditve Tek po Pečarovcih - 14 krat - ter kolesarska tekmovanja s Kolesarskim klubom Tropovci);
- deluje na področju etnografije - ponovno pohodništvo po romarskih poteh, ponovno sejanje in
puljenje lanu - zgrebaštvo (lanenarstvo), ohranjanje izročila (miklavževanje ter lončarstvo - prijava
projekta;
- aktivnosti usmerja tudi v obuditev sejma Topla pouška pri Sebeščanu ter sodelovanju z društvi in zvezami (vinska trta pri Sebeščanu);
- razvil je blagovno znamo ZGREBAŠ, ki personificira
prebivalca Pečarovec in hkrati predelovalca lanu.
Na tej osnovi je nastal odmeven produkt kulturnega
turizma, ki živi že več kot desetletje in se stalno širi
- to je festival skečev Prefrigani zgrebaš;
- veliko prispeva k urejanju kraja - Pečarovci so eno
od najbolj urejenih naselij v občini Puconci in prejemniki dveh priznanj ZKTD Občine Puconci;
- mnoge ideje je razvil tudi kot predsednik ali član
mnogih zvez in društev;
- po vloženem delu pa vsekakor izstopa Pohodna izkaznica pohodnika/pohodnice po Goričkem, katere
idejni vodja je g. Rituper.
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Projekt obeležuje 10 let, g. Rituper pa ga v celoti samostojno vodi zadnjih sedem let. V teh desetih letih
je bilo koordiniranih in spremljanih okrog 400 pohodov (povprečno na leto 40). Pohodov se je udeležilo okrog 30 000 pohodnikov. Pohodniki prihajajo
iz celotne Slovenije, v zadnjem času tudi iz sosednjih držav. Na osnovi Goričke izkaznice je bil razvit
tudi produkt Izkaznica pohodov po občini Puconci.
Jožef je prejemnik več priznanj ZKTD Občine Puconci,
Pomurske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije.
Gospod Jožef Rituper si zasluži plaketo Pomurske
turistične zveze za več kot štiridesetletno delo na
mnogih področjih, še posebej na področju turizma
in kulturnega turizma. Ima velike zasluge pri uresničevanju vsako leto obsežnejšega programa društva.
Aktivno razvija turistično društveno dejavnost. Na
mnogih področjih je inovativen, še posebej izstopa
njegov prispevek v delu upravnih odborov ali vodenju
upravnih odborov več društev in zvez. Vsekakor pa
izstopata dva projekta - to je blagovna znamka ZGREBAŠ ter razvoj , koordinacija in vodenje pohodov po
Goričkem, zbranih v Izkaznici pohodnika/pohodnice
po Goričkem.
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Priznanje Turistične zveze Slovenije za
Naj prostovoljca/prostovoljko
KAREL VRATARIČ
Karel Vratarič se je rodil 22. oktobra 1959 v Murski Soboti.
Od rojstva živi na domačiji svojih staršev na Bencakovem
bregu v Puconcih, kjer je tudi prevzemnik kmetije. Osnovno šolo je obiskoval v Puconcih, srednjo šolo pa v Rakičanu in sicer na Kmetijski šoli. Po uspešnem šolanju, kjer je
pridobil naziv kmetijski tehnik, se je zaposlil na Kmetijski
zadrugi Panonka. Tam je opravljal delo do vpoklica v vojsko,
leta 1979. Vojaški rok je služil v Valjevu. Še pred prvo zaposlitvijo se je udeležil brigadirske akcije Suha Krajina, kjer je
pomagal pri izgradnji vodovoda. Leta 2000, ko se je odločil
za prevzem domače kmetije, je nadaljeval s prašičerejo in
ovčjerejo doma. Ukvarja se tudi s poljedelstvom, kjer prideluje različne kulture. V tem času si je tudi ustvaril družino. Žena Alenka, ki opravlja poklic vzgojiteljice na domači
Osnovni šoli in sin Luka, ki študira in dela v Mariboru, mu po
svojih najboljših močeh, ko je to le mogoče, pri delu pomagata. Nasvete mu še vedno, kljub svoji starosti, deli tudi
njegova mama Irena, saj živijo v skupnem gospodinjstvu.
Verjetno ga ni občana, ki ne bi poznal kmetije Vratarič, saj
Karči, kot mu pravijo domači, pogosto v vlogi sponzorja
na vaških prireditvah razveseljuje obiskovalce z okusnimi
domačimi proizvodi. Po izboru bralcev Vestnika je Karel
prejel plaketo Naj kmetija za Najbolj urejeni zeliščni vrt in
priznanje Občine Puconci za urejeno domačijo. S svojim
domačim proizvodom – Prekmursko šunko, sodeluje na
izboru Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot,
kjer je prejel več priznanj, med drugim tudi Zlato priznanje
za najboljšo Prekmursko šunko. Karel se zelo rad giblje v
družbi veselih ljudi in v naravi, zato si je zasadil vinsko trto
in zgradil vikend v Dolini, kjer prideluje žlahtno kapljico. Na
ocenjevanju pomurskih vin je prejel priznanje PRVAKA med
vini in še kar nekaj zlatih in srebrnih priznanj. V sodelovanju z Občino Puconci, s prijatelji vinogradniki iz Tordaša
in Zaboka, izmenjuje dobre izkušnje glede vinogradništva
doma in v tujini in tako prispeva k MEDNARODNI promociji
Občine Puconci. V svojem prostem času najde tudi čas za
športno aktivnost. Njegovi nedeljski dopoldnevi so posvečeni namiznemu tenisu, že dolga leta je namreč predsednik
in igralec Namiznoteniškega kluba veterani – Jelenov hram.
Karči je tudi eden od pobudnikov za organizacijo, zdaj že
tradicionalnega Vaškega piknika, kjer se zbirajo prostovoljni
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prispevki za šolski sklad OŠ Puconci. Ker Karči ne zna posedati, si je pred desetimi leti kupil star biciklin – starodobno
kolo z motorjem, si ga uredil in se včlanil v društvo PRPRAŠI.
Zelo rad se s člani društva udeleži promocijskih voženj, s
katerimi popestrijo marsikatero prireditev v občini in drugje
po Sloveniji ter tako prispevajo k bogati promociji Občine
Puconci. Karči pa še poleg vsega naštetega najde čas za
delo v upravnem odboru KTD PUCONCI, kjer je sodeloval
in še vedno sodeluje pri vseh dogodkih, katere so izvedli
v društvu. Aktiven je bil na področju kulturne skupine, sodeloval je pri izvedbi vaških iger, pripravi in izvedbi Dödolijade, kulinarične razstave, Püconskega senja in bil eden
izmed ključnih akterjev za oživitev ŽETVE in MLATITVE po
INDAŠNJO. Njegovo požrtvovalno delo se čuti na vsakem
koraku delovanja društva in ravno zaradi njegove angažiranosti so vsi izvedeni dogodki v preteklosti bili tako uspešni.
Za dolgoletni trud, angažiranost, finančno podporo vsem
dogodkom in nesebično pomoč si Karel Vratarič zasluži
priznanje za delovanje na kulturno – turističnem področju
v občini Puconci.
Vesna Maučec, predsednica UO KTD Puconci
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ANDREJA HORVAT
Andreja Horvat je rojena 6. julija 1982. Živi v Pečarovcih 46.
Že kot osnovnošolka je sodelovala v aktivnostih različnih
društev v vasi.
V Turistično kulturno športno društvo Pečarovci se je včlanila leta 1998.
Že tri mandate je članica upravnega odbora, še pred tem
pa je bila zelo aktivna v podmladku društva.
Andreja deluje zelo aktivno na področju kulturnega turizma,
saj je članica Ljubiteljske gledališke skupine ZGREBAŠI, ki
letno opravi med dvajset in trideset nastopov. Je del ožje
skupine društva, ki organizira odmeven dvodnevni festival
skečev Prefrigani zgrebaš.
Andreja zelo pomaga pri promocijah dveh temeljnih
etnografskih vrednot vasi – to je lončarstva in zgrebaštva
ali lanenarstva. Na tej osnovi je nastala zgodba, ki ohranja
spomin živ in vsakodnevno prisoten.
Andreja veliko dela z mladimi člani društva, pomaga na
rekreativnih dogodkih ter pri urejanju vasi. Tudi po njeni
zaslugi spadajo Pečarovci med najbolj urejene kraje občine
Puconci.
V letu 2019 je Andreja sodelovala na več kot tridesetih dogodkih in opravila več kot sto ur prostovoljstva.
Zgoraj zapisano je argument, da je Turistična zveza Slovenije podelila Andreji Horvat priznanje Najzaslužnejši društveni
delavec – prostovoljec.
Jožef Rituper

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
Sprejeti sklepi
7. redna seja, 29. avgusta 2019

II.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa velja od 1.9.2019 do 31.8.2020.

SKLEP št. 68:

S K L E P št. 69:

Občinski svet Občine Puconci daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa
Osnovne šole Puconci, Puconci 178, in sicer:

Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano
sistemizacijo delovnih mest Osnovne šole Puconci za
zaposlene v vrtcu za šolsko leto 2019/2020.

Naziv delovnega mesta Delež delovnega mesta
kuhar

0,50 delovnega mesta

hišnik - šofer

0,40 delovnega mesta

varnostnik IV

1,00 delovnega mesta
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S K L E P št. 70:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
v predlagani vsebini predloga.
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2. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ
Puconci iz 1. točke tega sklepa se objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni Center za socialno delo.

S K L E P o določitvi ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci

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

1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša
446,09 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v
višini 404,29 EUR. Razlika cene v višini 41,80 EUR do polne
ekonomske cene 446,09 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala
tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo
predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z
8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci bo v primeru potreb, zagotavljala tudi
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo
otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno
zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim
si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za
znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti
naslednja dokazila:
- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške
knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske
hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno
dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
- namensko kreditno pogodbo in
- potrdilo banke o višini anuitete kredita.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni
list RS, št. 57/18, 64/18 – popravek, 10/19 in 39/19).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2019
dalje.

S K L E P št. 71:
Občinski svet Občine Puconci ne soglaša s Programom
dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s
finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2019, ker ni
v skladu s sprejetim proračunom Občine Puconci za
leto 2019.

S K L E P št. 72:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z Letnim
poročilom za leto 2018 Zdravstvenega doma Murska
Sobota.

S K L E P št. 73:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom
dela in finančnim načrtom za leto 2019 Zdravstvenega
doma Murska Sobota.

S K L E P št. 74:
I.
Občinski svet Občine Puconci potrjuje, da je seznanjen
z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za projekt »Nadgradnja vodovoda sistema B«,
katerega je župan Občine Puconci g. Ludvik Novak, s
Sklepom št. 354-0007/2018, potrdil dne 10. 8. 2019.
23. 12. 2019
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II.
Občinski svet Občine Puconci pooblašča župana
Občine Puconci, da v imenu občinskega sveta sprejme morebitne spremembe in novelacijo Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »Nadgradnja vodovoda sistema B« ter vso nadaljnjo investicijsko dokumentacijo (predinvesticijsko zasnovo in
investicijski program).
III.
Sklep velja takoj.

8. redna seja, 26. septembra 2019

S K L E P št. 75:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o porabi tekoče proračunske rezerve v realizaciji
proračuna Občine Puconci v I. polletju 2019.

S K L E P št. 76:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o najetih kratkoročnih kreditih Občine Puconci v
I. polletju 2019.

S K L E P št. 77:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s prerazporeditvami v proračunu Občine Puconci za I. polletje
2019.

S K L E P št. 78:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Puconci v I. polletju 2019.

S K L E P št. 79:
SKLEP
o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na
pokopališčih v Občini Puconci za leto 2019.
1. člen
S tem sklepom se določa cena grobnine in storitev
uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci, izračunana na podlagi 25. in 32. člena Odloka
o pokopališkem redu v Občini Puconci (Uradni list
RS, št. 50/2018).

VRSTA GROBA

CENA V EUR

enojni grob

11,00

dvojni grob

21,00

trojni grob

32,00

otroški grob

5,00

žarni grob

5,00

Cena storitve uporabe mrliške vežice na pokopališčih v
Občini Puconci znaša 47,42 EUR.
Vse cene so brez vračunanega DDV.
3. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o ceni najemnine za najete grobove (Uradni list RS, št.
38/10).
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cena storitve pa se uporablja
za obračun storitev za leto 2019.

S K L E P št. 80:
V predloženi vsebini se potrdi okvirni stroškovnik za izvedbo
prireditev in program prireditev ob 22. občinskem prazniku
Občine Puconci.

S K L E P št. 81:
Za položitev venca Štefanu Küzmiču, ki bo v petek, 11. oktobra 2019 v Strukovcih, se imenuje tričlanska delegacija
občinskih svetnikov, in sicer v sestavi: Danica KARDOŠ,
Štefan POZVEK in Štefan SOČIČ.

S K L E P št. 82:
1. Priznanje Občine Puconci se podeli:
- AMALIJI PUČKO, Puconci 159, 9201 Puconci
- MAŠI KUHAR, Lemerje 15 A, 9201 Puconci
- JOŽEFU TEMLINU, Prosečka vas 16, 9202 Mačkovci.
2. Velika zahvalna listina se podeli FRANCU BARBARIČU,
Brezovci 19, 9201 Puconci.
3. Nagrada Občine Puconci v znesku 500,00 EUR se podeli
ŠD Puževci, Puževci 56, 9265 Bodonci.

2. člen
Cena grobnine po posameznih velikostih grobov so:

23. 12. 2019
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9. redna seja, 24. oktobra 2019

S K L E P št. 83:

Občinski svet Občine Puconci sprejme Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Puconci (razen
naselji Puconci in Vaneča) za leto 2020, s spremembo v vsebini o tipiziranih namenskih vrečkah za embalažo, tako, da
gospodinjstva, ki imajo 240 l posode za komunalne odpadke, prejmejo 48 vrečk na leto.

S K L E P št. 84:
1.
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019 in rebalans bilance
prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2019.
2.
V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019 iz prve točke tega sklepa se uskladi Načrt
razvojnih programov za obdobje 2019-2022.
3.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019 in rebalans bilance prihodkov in odhodkov proračuna

občine za leto 2019 se sprejme v skrajšanem postopku.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 9.
redni seji, dne 24. 10. 2019 sprejel

Odlok o rebalansu Občine Puconci št. 1/2019
1.člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

V EURIH
Rebalans 1/2019

		 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
		
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
		
700 Davki na dohodek in dobiček
		
703 Davki na premoženje
		
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
		
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
		
711 Takse in pristojbine		
		
712 Globe in druge denarne kazni
		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.533.047
5.950.413
4.666.572
4.063.379
403.380
199.813
1.283.841
709.816
7.000
5.000
50.000
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714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
		
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
		
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
		
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

512.025
554.854
550
554.304
8.000
8.000
1.019.780
993.900
25.880

		 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
		
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
		
402 Izdatki za blago in storitve
		
403 Plačila domačih obresti
		
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
		
410 Subvencije
		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
		
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
		
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.730.729
2.457.254
327.242
54.159
1.924.790
32.200
118.863
3.068.987
216.342
1.677.350
292.142
883.153
1.434.635
1.434.635

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
769.853
		
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto

706.990
62.863
-197.682

V EURIH
Rebalans 1/2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
		
750 Prejeta vračila danih posojil
		
751 Prodaja kapitalskih deležev
		
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
		
440 Dana posojila
		
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
		
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
		
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
		
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
23. 12. 2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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C.

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
		
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
		
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
		 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
		
(VII.-VIII.)								
XI. NETO FINANCIRANJE
		 (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Rebalans 1/2019
467.985
467.985
467.985
317.776
317.776
317.776

- 47.473
150.209
197.682

47.473

2. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni 2. odstavek 13. člena Odloka o proračunu
Občine Puconci za leto 2019, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za
leto 2019 se zagotavljajo v višini 28.688,40 evrov.«
3. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci
za leto 2019, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2019 lahko zadolži do višine 467.985 evrov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 410-0011/2019
Puconci, 24. 10. 2019
Občina Puconci
Ludvik Novak, župan
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Obrazložitev rebalansa proračuna Občine
Puconci št. 1/2019
1.

UVODNA POJASNILA

Rebalans proračuna Občine Puconci št. 1/2019 je bil sprejet na 9. seji Občinskega sveta Občine Puconci, 24. 10.
2019, objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2019, 25. 10. 2019 in velja od 26. 10. 2019 naprej.
Poglavitni razlogi za pripravo rebalansa so bile uskladitve naslednjih investicij:
- Sanacija plazu v Pečarovcih pri Kmečkem turizmu Zelko,
- Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih,
- Hostel Vaneča,
- Polnilne postaje za električna vozila
- iz predloga rebalansa pa so izvzete investicije, za katere nismo prejeli načrtovanih sredstev in zato v letu 2019
ne bodo realizirane: Sanacija plazu v Kuštanovcih na JP 834850, Sanacija plazu v Bodoncih na JP 8332800,
Obnova ceste od Moščanec proti čistilni napravi Kuštanovci – romsko naselje, projektna dokumentacija
za pločnike Brezovci – Lemerje ter Vrtec Puconci
- prav tako smo z načrtovano realizacijo uskladili tudi druge prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke.

2.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

VII. Zadolževanje
Z rebalansom je planirano zadolževanje v višini 200.000,00 EUR za plačilo lastnega dela pri sanaciji plazu in
drugih investicijah.

3.

POSEBNI DEL PRORAČUNA
OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

Z rebalansom znašajo planirani prihodki vseh proračunskih uporabnikov 7.533.046,63 EUR oz. 103,09 %
planiranih s proračunom.

I)

OBČINA PUCONCI brez KS

7.371.391,63 EUR

Davčni prihodki
Davčni prihodki se z rebalansom povečujejo za 1.685,33 EUR oz. 0,04 %:
- Davki na premoženje (0,04 % povečanje napram planu)
- Domači davki na blago in storitve (0,77 % povečanje napram planu)

4.666.571,33 EUR

Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki po rebalansu izkazujejo 0,71 % povečanje napram proračunu:
- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (0,22 % povečanje napram planu)
- Drugi nedavčni prihodki (1,79 % povečanje napram planu)

1.133.886,21 EUR

Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki se z rebalansom povečujejo za 200,00 EUR oz. 0,04 %.
- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (57,14 % povečanje napram planu)

23. 12. 2019
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Transferni prihodki
1.019.780,04EUR
Transferni prihodki se z rebalansom povečujejo za 190.751,11 EUR oz. 23,01 %.
- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1) uskladil se je znesek planiranih sredstev za sanacijo plazu v Pečarovcih pri Kmečkem turizmu Zelko (iz
predvidenih 150.000,00 EUR sredstev, ki smo jih planirali za vse tri v proračun uvrščene sanacije plazov na
421.351,18 EUR, ki jih bomo prejeli od Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo tega plazu),
2) izvzeta so bila sredstva za ureditev romskih naselij (v višini 80.000,00 EUR, ker ni bilo razpisa),
3) spodbuda za varstvena in gojitvena dela je usklajena z realizacijo in sicer na 661,94 EUR,
4) za financiranje družinskega pomočnika smo za leto 2018 prejeli povračilo sredstev v višini 35.024,56 EUR
(+24,56 EUR), na višino katerih smo uskladili te prihodke,
5) tudi za delovanje Medobčinske inšpekcije so prejeta sredstva usklajena z realizacijo na 12.030,78 EUR
(-1.969,22 EUR),
6) sredstva za obvezno prakso pa na višino 206,00 EUR.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1) sredstva za obvezno prakso so planirana v višini 824,00 EUR,
2) usklajen je znesek planiranih sredstev iz kohezijskega sklada EU za projekt Trajnostna mobilnost in turizem
na kolesih in sicer na 19.056,41 EUR.
• KS BODONCI
Za znesek 4.000,00 € so povečani prispevki namesto vencev za vzdrževanje pokopališča.
• KS BREZOVCI
Dodani so prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 200,00 €.
• KS DOLINA
Prispevki za vzdrževanje pokopališča so povečani za 700,00 €.
• KS GORICA
Zaradi prodaje stavbnega zemljišča je dodan prihodek v višini 11.500,00 €.
• KS MAČKOVCI
V višini 4.000,00 € so povečani prispevki za vzdrževanje pokopališč.
• KS PUCONCI
Za 1.000,00 € so povečani prihodki od najemnin za poslovne prostore, za isti znesek se zmanjšajo prispevki
za vzdrževanje pokopališča.
• KS ŠALAMENCI
Prihodki so za znesek 1.500,00 € povečani na kontu prispevkov za vzdrževanje pokopališča.
• KS VANEČA
Povečani se prihodki za vzdrževanje pokopališč v višini 1.500,00 €.
• KS ZENKOVCI
Prihodki za vzdrževanja pokopališč so povečani v znesku 2.000,00 €.
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OBRAZLOŽITEV ODHODKOV
Celotni odhodki po rebalansu so za leto 2019 planirani v višini 7.730.728,72 EUR oz. znašajo 105,83 % planiranih s proračunom.
I) OBČINA PUCONCI brez KS

7.570.273,72 EUR

1) PU 1000 – ŽUPAN – 55.300,00 EUR
(-5.700,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
2) PU 2000 – OBČINSKI SVET – 191.095,61 EUR
(+5.898,05 EUR napram veljavnemu proračunu)
3) PU 3000 – NADZORNI ODBOR – 7.958,00 EUR
(+1.550,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
4) PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA – 7.243.695,70 EUR
(+394.574,45 EUR napram veljavnemu proračunu)
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 44.659,94 EUR
		 (-4.000,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 160.227,04 EUR
		 (+3.980,39 EUR napram veljavnemu proračunu)
12. PRIDOBIVANJE IN DISTIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN – 24.300,00 EUR
		 (+8.000,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 1.616.800,00 EUR
		 (-41.110,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
14. GOSPODARSTVO – 188.354,87 EUR
		 (-9.244,07 EUR napram veljavnemu proračunu)
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 586.625,45 EUR
		 (+29.864,57 EUR napram veljavnemu proračunu)
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST – 757.727,91 EUR
		 (+46.528,31 EUR napram veljavnemu proračunu)
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 258.895,29 EUR
		 (+25.200,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
19. IZOBRAŽEVANJE – 1.527.699,70 EUR
		 (-16.000,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
20. SOCIALNO VARSTVO – 441.310,00 EUR
		 (+12.500,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 33.200,00 EUR
		 (-4.300,00 EUR napram veljavnemu proračunu)
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 689.762,17 EUR
		 (+362.059,79 EUR napram veljavnemu proračunu)
5) PU 4001 - PRORAČUNSKI SKLAD
(+4.325,41 EUR napram veljavnemu proračunu)
6) PU 5001 – KS BODONCI
PP 5016001 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je povečano za 4.000,00 €.
23. 12. 2019
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7) PU 5003 – KS BREZOVCI
Povečala se je PP 5016003 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic za znesek 200,00 €.
8) PU 5004 – KS DOLINA
V višini povečanja prihodkov je povečana PP 5016004 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
9) PU 5005 – KS GORICA
Za znesek 11.500,00 € je povečana PP 5016005 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
10) PU 5006 – KS MAČKOVCI
V višini 4.000,00 € je povečana PP 5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
11) PU 5007 – KS PUCONCI
Zmanjšana je PP 5013007 Tekoče vzdrževanje javnih poti v višini 1.500,00 €, za isti znesek pa povečana PP
5006021 Dejavnosti sveta KS Puconci.
12) PU 5008 – KS ŠALAMENCI
Povečala se je PP 5016008 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v višini 1.500,00 €.
13) PU 5009 – KS VANEČA
Za znesek povečanja prihodkov, to je 1.500,00 €, se je povečala PP 5006009 Materialni stroški KS Vaneča.
14) PU 5010 – KS ZENKOVCI
PP 5016010 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je povečana za 2.000,00 €.

Gostovanje KTD Moščanci v Čićevcu
3. 10. 2019, v poznih nočnih urah, smo se člani KTD
Moščanci - folklorniki, vokalna skupina Zarja in naši kulinarični predstavniki, odpravili na dvodnevno gostovanje
v Srbijo, natančneje v kraj Čićevac. Občina Puconci je
že pred leti z Občino Čićevac podpisala sporazum o
prijateljskih odnosih.
Sporazum je osnova za nadaljnje razvijanje in napredovanje medsebojnih prijateljskih odnosov in obojestranskega razumevanja ter razvoja sodelovanja na različnih
področjih.
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Občina Čićevac pripada Rasinskemu območju v Srbiji.
Ozemlje meji na severu z občino Paračin, na vzhodu z
občino Roženj, na zahodu z občino Ražanj in na jugozahodu z občino Kruševac. Območje občine Čićevac
pokriva 124 km2. Na poti v kraj gostovanja, ki je od nas
oddaljen nekaj več kot 700 km, smo se ustavili v Beogradu, kjer smo si ogledali dvorni kompleks na beograjskih Dedinjah. Pot nas je vodila tudi mimo stadiona
Crvena zvezda, nato pa smo se odpravili proti kraju Čičevac. Tam nas je pričakal g. predsednik Zlatan Krkić, ki
nam je izrekel dobrodošlico. Odpravili smo se v mesto
Stalać. Nad naseljem Stalać, kamor smo se odpravili
peš, smo si ogledali njihovo znamenito utrdbo. Tam so
nas pogostili s tradicionalnimi srbskimi jedmi. Utrujeni
od vožnje smo se odpravili do našega prenočišča, kjer
smo opravili še zadnje plesne in pevske vaje, nabrali
nekaj nove energije in se odpravili na večerjo. Ob jedači, pijači, glasbi in plesu, smo se zabavali pozno v
noč. Naslednji dan smo se v Čićevcu udeležili 7. mednarodnega festivala zdrave hrane ''zdrav fest '' 2019,
kjer so se poleg našega društva, predstavila še društva
iz Makedonije, Črne gore in Srbije. Vsi sodelujoči smo
23. 12. 2019
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predstavili kulturo in kulinariko svojega kraja. Tradicionalno pripravljanje hrane je bilo moč videti in okušati na stojnicah, med tem pa smo svoj bogat program
predstavljale različne folklorne in pevske skupine. V
poznem popoldnevu smo se ob pogostitvi in živi glasbi
zopet družili in stkali prijateljske vezi tako z domačini
kot z ostalimi udeleženci festivala. Srbija je res prijetna
dežela. V marsičem tako drugačna od naše, vendar pa
je bilo moč zaslediti toplino, prijateljstvo in gostoljubje,
zato smo se tam počutili tako kot doma. Veselimo se
nadaljnjega sodelovanja.
Mojca Hazl, KTD Moščanci

Zakonski jubilanti v Bodoncih
V bodonski cerkvi so se na prvo adventno nedeljo, 1. decembra, srečali zakonski pari, ki so v letu 2019 obhajali
okrogle obletnice sklenitve zakonske zveze. Pri obredu
je bila oživljena preteklost, izprošen je bil blagoslov za
prihodnost, ravno tako pa so jubilanti skupaj uživali še
Sveto večerjo. Obredu je sledilo fotografiranje, čestitke
in predaja pozornosti s strani inšpektorice cerkvene občine Bodonci, Zdenke Jelenovec. Jubilanti so srečanje
nato sklenili v sproščenem vzdušju v Evangeličanskem
domu Bodonci. Jubilanti – iskrene čestitke in vse dobro
na skupni poti tudi v prihodnje!
Simon Sever, duhovnik

Adrijani za dvigalo in Lukasu za terapije
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci vsako leto organizira dobrodelno akcijo za pomoč
potrebnih posameznikov oz. družin v občini Puconci.
Do razpisanega roka (15. avgust 2019) za posredovanje predlogov za pomoč potrebnih je komisija prejela 2
vlogi in sicer: s strani KORK Bodonci za pomoč Lukasu
Milutinoviču iz Zenkovec za kritje stroškov rehabilitacije
na Debelem Rtiču v vrednosti 450,00 evrov in s strani
KS Bodonci za pomoč pri investiciji dvigala za Adrijano
Bedek iz Bodoncev, kjer predračun znaša cca 15.000
evrov.
Komisija pri Zvezi kulturnih in turističnih društev Občine
Puconci se je odločila, da bomo z zbranimi sredstvi
letos pomagali Lukasu in Adrijani.
Lukas Milutinovič iz Zenkovec je 8-letni deček, prikle23. 12. 2019

njen na invalidski voziček, ki ima cerebralno paralizo,
epilepsijo, pogoste respiratorne infekte po operacijah,
ob korekciji izpaha desnega kolka je imel tudi akutno
dihalno odpoved ob obsežni pljučnici. Lukas se hrani
po gastrostomi. Ker Lukasu veliko pomaga rehabilitacija
na Debelem rtiču in mu je zaradi zahtevnosti bolezni
vseskozi v oporo tudi njegova mama Jolanka, se bo z
zbranimi sredstvi pomagalo pokriti stroške 14-dnevne
rehabilitacije na Debelem Rtiču.
19-letna Adrijana Bedek iz Bodonec je dekle s posebnimi potrebami in dolgotrajno boleznijo. Že od rojstva
se sooča s težko življenjsko preizkušnjo. Je težje gibalno ovirana, nepokretna, priklenjena na invalidski voziček, ima težjo motnjo v duševnem razvoju in vidi le z
minimalnim ostankom vida. Obiskuje program vzgoOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

19

20 DOBRODELNOST
je in izobraževanja na OŠ IV Murska Sobota. Starša se
požrtvovalno borita z njeno boleznijo in ji nudita vsakodnevno pomoč, tudi z lastnim prevozom v šolo. Adrijana s staršema stanuje v stanovanjski hiši s stopniščem,
zato starša iz leta v leto vse težje premagujeta napor pri
prenosu hčerke v hišo in iz nje. Z vgradnjo notranjega
dvigala bi Adrijani vsaj delno olajšali življenje.
Povabilu za nastop na koncertu, ki je bil 28. novembra
v polni Kulturni dvorani v Puconcih, so se odzvali znani
glasbeniki, ki so s svojim nastopom dodali lepo popotnico v boljše in kvalitetnejše življenje tako Lukasu kot
Adrijani. To so bili: Pepson, skupina Blue Planet, ansambel Golobčki, Tadej Vesenjak, Damjan Murko, ansambel
Aktual, Klavdija in Marko ter Slavilna skupina binkoštne
cerkve Vadarci.
Do zaključka koncerta je bilo s prodajo vstopnic in prispevki donatorjev skupno zbranih 8.450,00 €. Posebna
HVALA donatorjema z velikim srcem, Evangeličansko
humanitarni organizaciji Podpornica in Krajevni skupnosti Bodonci.
Račun je še vedno odprt in vsak vaš prispevek je dobrodošel: SI56 0249 6009 0158 604, odprt pri Novi
ljubljanski banki, d.d., s pripisom »ADRIJANI ZA DVIGALO«.
Razvojni zavod Občine Puconci

Pričarali smo nasmehe
Tudi v letošnji prihajajoči se zimi je bilo toplo pri srcu vsem obiskovalcem, ki so se udeležili dobrodelne prireditve
v torek, 10. decembra, v Zeleni dvorani Puconci. To je zdaj že peta po vrsti – dobrodelna prireditev z bazarjem
»Pričarajmo nasmeh«. To je prireditev pozornosti s posvetilom ljubezni in dobrote.
Božični oz. novoletni prazniki tako rekoč že skoraj trkajo na vrata. Tudi na naši šoli ne gre brez dobrodelnosti.
Našo dobrodelno prireditev smo poimenovali – Pričarajmo nasmeh. Malo po 17. uri je bila dvorana že polna ljudi.
Dobrodelni bazar so pripravili učenci, starši in delavci šole. Na stojnicah smo ponudili izdelke, ki so nastali izpod
rok naših malčkov in njihovih vzgojiteljic ter učencev od 1. do 9. razreda. Vsi učenci, od najmlajših do najstarejših,
so pri urah, ki so bile posvečene tehniškim dnevom, pridno izdelovali raznovrstne izdelke. Stojnice, ki so jih učenci
pripravili skupaj s svojimi razredniki, so krasili okraski za smrečice, adventni venčki, voščilnice, lanterne, okrasne
smrečice, božički, snežaki …
To je le nekaj izdelkov, ki so jih izdelale spretne roke malih in velikih ustvarjalcev. Obiskovalcem smo v zahvalo
za njihov obisk ponudili tudi okrepčilo. Čeprav tudi letos naše pokrajine še ni okrasil sneg, je bilo vzdušje prav
praznično.
Prireditev so glasbeno obarvali in plesno popestrili naši najmlajši iz vrtca in učenci centralne šole ter obeh podružničnih šol Bodonci in Mačkovci. Učenci zgodovinskega krožka, učenke 4. razreda, otroški in mladinski pevski
zbor OŠ Puconci, otroški pevski zbor POŠ Mačkovci, otroci Vrtca pri OŠ Puconci, učenci recitacijskega krožka
POŠ Bodonci, učenci dramskega krožka POŠ Mačkovci, pevka Nika Titan, muzikanti Luka Sočič, Blaž Sever in Izak
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Suhadolnik, folklorna skupina OŠ Puconci, učenke dramske skupine Veseli sončki, učenci 3.b razreda ter plesna
skupina MNL so bili letošnji nastopajoči, ki so našo dobrodelno prireditev dodatno popestrili.
Vsa zbrana denarna sredstva v znesku 3.199,40 € v celoti namenimo v Šolski sklad. Ponosni smo na prireditev, ki
je postala tradicionalna, odmevna. S tem prav gotovo omogočimo tudi druženje različnim generacijam, hkrati pa
izkažemo našo dobrodelnost in čut za sočloveka – v tem primeru za naše otroke.
Vsem staršem in obiskovalcem dobrodelne prireditve ter vsem donatorjem se v imenu otrok v vrtcu, učencev
ter delavcev vrtca in šole iskreno zahvaljujem za vso pomoč, dobra dela in upanje …
Tanja Horvat, OŠ Puconci

Kanalizacija Beznovci
V letu 2019 je Občina Puconci končala z izgradnjo
kanalizacije s čistilno napravo za naselje Beznovci. V
1. fazi, v letu 2018, se je zgradila kanalizacija za nove
Beznovce in Gres v dolžini 2.205 m in čistilno napravo
200 PE, v II. fazi v letu 2019 pa kanalizacija za stare
Beznovce in breg v dolžini 1.883 m.
Celotna vrednost izgradnje kanalizacije za celotno
naselje Beznovci je znašalo 555.338,05 EUR brez
DDV, od tega v I. fazi 296.603,46 EUR (izvajalec
Pomgrad d.d. z podizvajalcem Püngrad JKP d.o.o., ki
je opravil večino del) in v II. fazi 258.734,59 EUR (izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d.). Občina Puconci
z izgradnjo kanalizacijskega omrežja sledi ciljem za
preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi odpadnih voda in prispeva k čistemu okolju in ohranjanju
narave, prispeva k celovitemu varovanju vodnih virov
podtalnice ter občanom zagotavlja boljše življenje.
Borut Smej

23. 12. 2019
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Ureditev lokalne
ceste LC 333230

Sanacija plazu
Pečarovci pri kmečkem
turizmu Zelko

Polana - Gorica
Občina Puconci je v letu 2019 pristopila k ureditvi oz.
obnovi lokalne ceste Polana – Gorica, ki je povezovalna
cesta s sosednjo občino Murska Sobota, v dolžini 1.180
m in razširitvijo vozišča iz 4,0 m na 5,0 m. Pripravljalna
oz. predhodna dela (razširitev, gramoziranje in utrjevanje) je izvedlo Javno komunalno podjetje Püngrad d.o.o.
v sklopu vzdrževanja. Asfalterska dela, ki so zajemala
izravnavo z grobim asfaltom na razširitvenem delu in
nato asfaltno prevleko v celotni širini vozišča v debelini 6 cm na predhodni pobrizg z bitumensko emulzijo,
pa je izvedlo podjetje Gradnje Žveplan d.o.o. v višini
118.818,81 EUR z DDV.
Borut Smej

Občina Puconci je v letu 2019 pristopila k sanaciji
plazu v Pečarovcih pri kmečkem turizmu Zelko, kateri se je že pred leti sprožil in ga je Občina Puconci
delno sanirala. Zaradi plazu je bil ogrožen stanovanjski objekt na naslovu Pečarovci 114. Zaradi močnega
deževja med 4. in 6. majem 2018 se je plaz dodatno
sprožil in povzročil dodatno škodo na stanovanjskem
objektu. Občina Puconci je plaz v letu 2018 prijavila v program AJDA in na podlagi vloge za dodelitev
nepovratnih sredstev, s strani Ministrstva za okolje
in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih
nesreč, dobila pozitiven odgovor in tako smo v letu
2019 izvedli javni razpis za izbiro izvajalca. Sanacijo
plazu, ki je obsegalo pripravljalna dela, zemeljska dela
in temeljenje, izvedbo pilotov, površinsko in globinsko
odvodnjavanje ter betonska dela je izvedlo podjetje
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H.S. nizke gradnje d.o.o. (kot vodilni partner) in podjetje Gradsan d.o.o. (kot partner), v skupni vrednosti
503.572,27 EUR z DDV, od tega je bilo pridobljenih
397.769,25 EUR nepovratnih sredstev.

Borut Smej

Program ZA podjetno
Slovenijo
Podjetnost prinaša koristi vsem družbenim skupinam
– od podjetnikov do študentov, kmetov in upokojencev
Ljubljana, 18. novembra 2019 – Podjetnost zvišuje
blaginjo države, zato prinaša koristi za vse družbene
skupine. To je eno ključnih sporočil vsenacionalnega
programa ZA podjetno Slovenijo, s katerim si SBC –
Klub slovenskih podjetnikov prizadeva krepiti pomen
podjetnosti v Sloveniji. V klubu vabijo vse državljane,
da obiščejo spletno stran https://zapodjetnoslovenijo.sbc.si/ in oddajo svoje predloge, kako spodbuditi
podjetnost v Sloveniji. Program spodbuja dialog in po23. 12. 2019

vezuje podjetnike ter pripadnike različnih družbenih
skupin in tako dokazuje, da je podjetnost pomembna
v čisto vseh družbenih plasteh in vidikih življenja.
Peticija ZA podjetno Slovenijo, ki jo je pred dobrim letom dni lansiral SBC – Klub slovenskih podjetnikov kot
podporo ukrepom za boljše podjetniško okolje in jo je
podpisalo več kot 2000 podjetij in podjetnikov ter 6000
državljanov, je prerasla v vsenacionalni program. Z njim
želijo v klubu krepiti pomen podjetnosti v Sloveniji in
izboljšati pogoje za razvoj ter preboj podjetnosti. Poleg
tega pa povezovati podjetnike in pripadnike različnih
družbenih skupin ter spodbujati medsebojni dialog.
Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, je ob tem dejal:
»Ozaveščanje o pomenu podjetnosti koristi vsem v
družbi: članom SBC, podjetnikom, podjetnim posameznikom, mladim, študentom, brezposelnim, vsem
zaposlenim v podjetjih, javnim uslužbencem, upokojencem, kmetom in številnim drugim. Le če bo vrednota
podjetnosti postala bolj spoštovana in priznana, bodo v
Sloveniji dozorele razmere za razvojni preboj. Ta je tudi
najpomembnejši cilj SBC. Za to so potrebne spremembe v družbeni klimi, v družbi, državi in strankah. Šele
takrat bomo tudi prebivalci Slovenije lahko živeli bolje.«
Smelo pobudo je podprl tudi Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, Štefan Pavlinjek, ustanovni član kluba pa je ob tem izpostavil:
»Odgovornost, medsebojno povezovanje in spodbujanje podjetnosti so tri ključne vrednote kluba SBC, ki
nas vodijo že od samega začetka pri svojem delovanju
in program ZA podjetno Slovenijo uteleša vse tri ter jih
povezuje v čudovito zgodbo, ki jo pišemo skupaj s svojimi člani in pripadniki različnih družbenih skupin. Naša
želja je, da bi program prerasel v nacionalno zavezništvo
in bi z vrednoto podjetnosti prepojili vso državo.«
KLJUČNO JE MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE
»Spremembe je mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem in dialogom. Zaradi tehnologije se danes
lahko izražamo na številne načine, a se vedno manj
poslušamo. Cilj programa ZA podjetno Slovenijo je
vključevati, zato na spletni strani pozivamo ljudi, da
oddajo svoje predloge, njihova mnenja pa bodo slišana,« je dejala Tamara Štader Pesjak, soustanoviteljica
in direktorica agencije Taman, ki je zasnovala tokratni
program ZA podjetno Slovenijo.
Na spletni strani https://zapodjetnoslovenijo.sbc.si/ javnost pozivajo k oddaji predlogov, kaj bi bilo potrebno
narediti, da bi bilo v slovenski družbi več priložnosti za
podjetnost. Kot način povezovanja podjetnikov s priOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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padniki različnih družbenih skupin so v klubu ustanovili
tudi usmerjevalno skupino. Ta šteje šestnajst članov in
združuje šolnike, kmete, upokojence, iskalce zaposlitve,
kreativne ustvarjalce, mlade, študente in zaposlene v
podjetjih. Skupaj bodo iskali načine, kako podjetnost
približati in spodbujati med vsemi družbenimi skupinami
in pokazali, da ta miselnost ni lastna in koristna samo za
gospodarsko področje, ampak čisto za vse posameznike, ne glede na področje, v katerem delujejo.
Člani usmerjevalne skupine so: Katarina Lotrič, soustanoviteljica podjetja Lake, Janez Kodila, direktor podjetja
Kodila, Alenka Knez, soustanoviteljica portala S.O.S. šola,
Bojan Rozman, upokojenec in lastnik apartmajev Sonce
Balkonce, Simon Mesec, vodja prodaje v družinskem
podjetju Mebor, Ilijana Šuligoj Javornik, kadrovska direktorica pri podjetju RLS merilna tehnika, Marko Stijepič,
direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Miha Lavtar,
soustanovitelj podjetja Optiweb, Miha Rajh, strokovni
delavec Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani,
Janja Fleišer, ustanoviteljica zasebnega vrtca Dobra teta,
Timotej Hofbauer, študent na Fakulteti za strojništvo
Univerze v Ljubljani, mednarodno uveljavljeni fotograf
Matjaž Tančič, mladinski pisatelj Žiga Gombač, inovativni kmet Matic Vizjak, Rok Andlar iz podjetja GEC ter
Janez Trontelj, profesor na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani.
Žiga Gombač, mladinski pisatelj, je kot član novonastale
usmerjevalne skupine dejal:
»Ustvarjalnost in podjetnost gresta z roko v roki, zelo
pomembno je namreč, da si znamo ustvarjalci tudi
sami ustvarjati priložnost za kreativno udejstvovanje.
To je mogoče s podjetnostjo. Programu ZA podjetno
Slovenijo sem se pridružil, ker verjamem, da nam ravno podjetnost zagotavlja osnovne pogoje, da lahko
ustvarjamo in vračamo družbi. Kot član usmerjevalnega odbora si bom prizadeval, da bom to miselnost širil
med kreativnimi ustvarjalci pa tudi med mladimi bralci,
ki me spremljajo. Zavzemal se bom tudi za idejo, da bi
podjetnost začeli učiti tudi v šolah, kajti to je največja
popotnica, ki jo lahko damo otrokom, saj je veščina, ki
jo potrebujemo v vseh vidikih življenja.«
S PODJETNOSTJO LAHKO DOSEŽEMO SVOJE CILJE
IN PRISPEVAMO TUDI DRUŽBI
Program ZA podjetno Slovenijo razbija negativno konotacijo podjetnosti, ki smo ji v družbi še vedno velikokrat priča in zastarelo razumevanje podjetnosti tudi
z inispirativnimi videozgodbami. Žiga Gombač, mladinski pisatelj, Alma Kochavy, organizatorka dogodkov in
Simon Mesec, mladi podjetnik, ki nadaljuje s tradicijo
družinskega podjetja, dokazujejo, da lahko kljub razOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

ličnim življenjskim zgodbam in področjem, na katerih
delujemo s pomočjo podjetnosti, dosežemo svoje cilje
in pišemo čudovite zgodbe, ki prinašajo dobrobit tudi
širši družbi.
Takšna zgodba o uspehu je tudi zgodba družine Kodila,
ki se s predelavo mesa ukvarja že tri generacije. Janez
Kodila je lokalno tradicionalno mesnico, ki jo je pred
26 leti odprl njegov oče, obrnil na glavo in s številnimi
inovacijami naredil velik preskok v ponudbi podjetja. Ob
tem je dejal:
»Zelo pomembno je spoštovati tradicijo, obenem pa videti tudi širšo sliko in razmišljati izven ustaljenih okvirov.
Pomembno je, da podjetniško miselnost prenesemo
tudi na svoje otroke, na mlade podjetnike, ki si še utirajo
svojo pot, in tudi na te, ki morda mislijo, da jih podjetnost ne zadeva. Zato kot član kluba SBC, kot podjetnik
in kot oče, podpiram program ZA podjetno Slovenijo in
sem ponosen, da sem lahko njen del. Kot član usmerjevalne skupine pa si bom prizadeval, da bomo podjetnost spodbujali tudi med kmeti. Več bo odgovornih in
vrhunskih podjetnikov, inovatorjev in kmetov, večja bo
kakovost hrane.«
S programom ZA podjetno Slovenijo si SBC – Klub slovenskih podjetnikov skupaj s svojimi člani, uspešnimi
in odgovornimi slovenskimi podjetniki ter izjemnimi
posamezniki iz različnih družbenih skupin, ki so člani
usmerjevalnega odbora, prizadeva spreminjati družbeno klimo in odnos do podjetnosti na dolgi rok. Program
bodo tako v prihodnje še razvijali in nadgrajevali, da bo
sčasoma dosegel vse slovenske prebivalce in pomagal
narediti Slovenijo podjetnejšo.
Več o programu ZA podjetno Slovenijo si lahko preberete na https://zapodjetnoslovenijo.sbc.si/
Fotografije so dostopne na sledeči povezavi: http://bit.
ly/2KwHuNW
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Simbioza giba
V tednu med 14. in 21. oktobrom 2019 je po vsej Sloveniji potekal nacionalni prostovoljski projekt Simbioza
Giba 2019. Projekt združuje ideje medgeneracijskega
sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, preko katerih ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje
za vse generacije v vseh življenjskih obdobjih. Simbioza
giba podpira prav vse oblike gibalne kulture, rekreacije,
športne rekreacije in športa.
Gibanje v vseh življenjskih obdobjih je pomemben za
zdrav življenjski slog. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše
generacije.
Tudi naša enota vrtca Bodonci se je vključila v vseslovensko akcijo in ob tej priložnosti smo organizirali
pohod s starimi starši. Odpravili smo se na pohod do
gasilskega doma in nazaj do vrtca. Ob skupnem druženju in gibanju smo poskrbeli za zdravje ter prepoznali odlično priložnost v povezovanju generacij skozi
gibanje. Za prometno varnost na medgeneracijskem
pohodu pa je poskrbela policistka Vesna.
Hvala vsem za simbioza giba trenutke!
Ksenija Donko, vzgojiteljica

Teden kulturne dediščine
V Vrtcu pri OŠ Puconci smo že tretje leto sodelovali pri
projektu Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden
kulturne dediščine, v katerem pod okriljem Sveta Evrope
in Evropske komisije sodelujejo številne evropske države, pri nas pa ga koordinira Zavod za varstvo kulturne
dediščine. Kulturna dediščina je prepoznana kot dobrina, kot odsev preteklosti, ki nas še vedno obdaja, skupne
vrednote prostora v katerem bivamo in nas na ta način
določa, ne da bi se tega posebej zavedali.
Slogan za leto 2019 je »Dediščina # Umetnost # Razvedrilo« in je potekal od 28. 9. 2019 do 12. 10. 2019.
Naš vrtec je z izvajanjem projekta začel aprila 2019;
najprej smo izbrali projektni tim, ki je znotraj razpisanega slogana ZVKDS določil temo vrtca. Razvedrilo na
podeželju se je vedno navezovalo na kmečka opravila,
pogosto kmečko opravilo otrok pa je bila paša krav.
Zato smo se v projektnem timu odločili, da bomo otrokom predstavili, kako so nekoč otroci, kljub temu, da
so morali delati, poskrbeli za razvedrilo. Projekt smo
23. 12. 2019

poimenovali Igre na paši. K sodelovanju smo ponovno
povabili kustosinjo Pomurskega muzeja Matejo Huber.
Otrokom smo temo predstavili tako, da smo jo razdelili
na več vsebinskih sklopov.
S projektom smo se predstavili na prireditvi v Tednu
kulturne dediščine, dne 8.10.2019, kjer so sodelovale
vse enote vrtca. Prireditev je povezovala vzgojiteljica
Valentina Murgelj v prekmurščini, saj je prekmurščina
od 9. julija 2019 uvrščena v register kulturne dediščine. Najprej smo obiskovalcem predstavili igre na paši:
otroci enote Šola so predstavili igrico lovljenja Žibki,
žibki ote domou!, otroci enote Bodonci pa so prikazali
igrico svinkivanje. Otroci enote Šole so se predstavili še
s šaljivko Dežek, poj, poj; otroci enote Bodonci pa so
z gostjo Marijo Kamenšek zapeli Mrkefco. Otroci vrtca Brezovci so zaplesali na špicpolko. Otroci iz enote
Mačkovci so se predstavili s plesom in s pesmijo Mejsec
svejti. Pridružile so se jim tudi pevke iz skupine Irmice,
ki ohranjajo našo kulturno dediščino v pesmi.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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Po kulturnem programu so sledile še delavnice:
Terezija Sever in Marta Jug sta na delavnici predstavili
rokodelsko spretnost izdelovanja suhih rož iz koruznega
ličja. Izpod njunih spretnih prstov so nastajale čudoviti
rože, vsaka malo drugačna in njuni izdelki dokazujejo,
da sta pristni ohranjevalki te tradicionalne veščine. Da
je za njo potrebno kar nekaj spretnosti in potrpežljivosti,
so spoznali tudi otroci.
Kustosinja Pomurskega muzeja Mateja Huber je otrokom predstavila, kako so nekoč izdelovali žogice iz
kravjih dlak (otroci so spravljali dlako, ki jim je ostala od
česanja krav). Za delavnico je uporabila ovčjo volno,
tehnika pa je bila polstenje.
Vzgojiteljica enote Mačkovci Albina Špilak je predstavila
pletenje iz smüdovca. Poleg pletenja venčkov iz travniških rož, so otroci na paši pletli stolčke in indijanske
šotore iz smüdovca, ki ga je bilo takrat še polno.
Enota Bodonci z vzgojiteljicama Renato Novak in Ano
Železen, pa je otrokom na delavnici predstavila nabor
pastirskih gibalnih iger.
Pozabili pa nismo niti na »pastirsko kulinariko«. Naš
Robi nam je na odprtem ognjišču pekel jabolka, pajali
pa smo tudi kruh, ki smo ga natrli s česnom in namazali
z zaseko.
Prireditev je pokazala, da živimo v okolju, kjer se ohranja naša skupna tradicija, kjer je polno posameznikov,
ki se zavedajo pomena njenega ohranjanja. Vendar pa
je kulturna dediščina nekaj, kar hitro utone v pozabo,
če je ne prepoznamo, če ne skrbimo zanjo in je ne
negujemo. Vsem sodelujočim se zato še prav posebej
zahvaljujemo!
Andreja Huber, koordinatorka TKD

Kulturni del prireditve, kjer so se predstavile predšolske skupine vseh
enot.

Drugi del prireditve so zajemale različne delavnice. Na fotografiji je
kulinarična delavnica.

Policija v vrtcu Mačkovci
V tednu otroka so nas obiskali policistka Pika in policisti PPP Murska Sobota, PP Murska Sobota in EVSP
Petanjci. Pogovarjali smo se o varnosti v prometu (pešci, varnostni sedež, varnostni pas, čelada …).
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Podrobneje smo si ogledali policijska vozila, opremo
in spoznali dva policijska psa (Vista in Ida). Lepo se
zahvaljujemo policistki in trem policistom za sodelovanje in pridobljeno novo znanje. Želimo še naprej
sodelovati, da bomo otrokom približali poklic policista.
Valentina Murgelj, vzgojiteljica

Peka kruha in izdelava
masla
Dan pred TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM
nas je obiskala ga. Urška Fartelj. Odločili smo se, da
otrokom pokažemo, kako se speče kruh in iz smetane
naredi maslo. Ga. Urška je otrokom pokazala cel postopek peke kruha (od gnetenja testa, vzhajanja testa ...).
Naš vrtec je dišal po sveže pečenem kruhu. Otroci so
bili zelo navdušeni in ponosni. Vsakemu so povedali, kaj
se je dogajalo v vrtcu Mačkovci.

Prednovoletna ustvarjalna delavnica v
vrtcu Brezovci
V mesecu decembru smo v vrtec povabili starše in stare
starše, kjer smo skupaj ustvarjali izdelke za bazar, ki bo
v tem prednovoletnem času v Zeleni dvorani Osnovne šole Puconci. Na delavnici so starši in stari starši s
pomočjo otrok ustvarjali različne izdelke iz naravnih
materialov – lesa, vejic in odpadnih materialov – steklenih kozarcev, tulcev, blaga ... Tema je bila praznična
namizna dekoracija. Ob sproščenem vzdušju so izpod
pridnih in ustvarjalnih rok nastajali različni unikatni izdelki. Ti izdelki bodo tudi na naših mizah – slavnostni
pogrinjek, ob prihodu Dedka Mraza v vrtcu. Skupaj smo
preživeli delovno, ustvarjalno in sproščeno dopoldne.
Nekaj izdelkov bomo razstavili tudi v prostorih Občine
Puconci in CERO Puconci.
Kolektiv vrtca Brezovci

Valentina Murgelj, vzgojiteljica
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Vrtec in osnovna šola sodelovala v človekoljubnem projektu

Razstavljeni izdelki na hodnikih naših šol.

Od 11. do 15. novembra je v Vrtcu pri
Osnovni šoli Puconci, v Osnovni šoli
Puconci, v Podružnični osnovni šoli
Mačkovci ter v Podružnični osnovni
šoli Bodonci, potekal človekoljuben
projekt Mednarodni dan strpnosti –
dan za strpnost in prijateljstvo.
Letošnji projekt je potekal pod častnim pokroviteljstvom
varuha človekovih pravic Petra Svetine, avtor programa je
bil Izobraževalni center Eksena, tema letošnjega projekta
pa je bila past upravičene nestrpnosti.
Namen projekta je bil spodbujanje prijateljstva med otroki,
medsebojnega spoštovanja, razumevanja, sprejemanja in
sodelovanja.
Na delavnicah so se vzgojitelji in učitelji z otroki vrtca in
učenci šole s pomočjo
literarnih del pogovarjali
o strpnosti in nestrpnosti
(obrekovanju) ter upravičeni nestrpnosti.
V vrtcu ter v prvem, drugem in tretjem razredu so
brali pravljico Vila Eksena,
Dinozaver Tiko in veliki
zob, avtorjev Ajde Bezenšek Špetič ter Mirana
in Ksenije Pečnik, se pogovarjali o zgodbi in peli
pesmice o prijateljstvu. V
pravljici so prikazani elementi upravičene nestrpnosti, obrekovanja in

nestrpnih odnosov, prikazane pa so tudi posledice nestrpnosti kakor tudi rešitev problema. Človekoljubno sporočilo
pravljice o pomenu strpnosti in prijateljstva je brezčasno,
saj govori o tem, da moramo imeti sebe in druge radi, četudi nismo popolni, in da smo lahko prijatelji drug z drugim,
četudi smo si različni.
Skupaj smo ugotavljali, da je tema strpnosti še kako aktualna za današnji sodobni čas. Po skupnih razmišljanjih o
tem, kako zelo je pomembna strpnost za naše medsebojne
odnose, so otroci likovno in pisno ustvarjali. Nastali so kvalitetni pisni in likovni izdelki, ki smo jih razstavili v učilnicah,
igralnicah ter v skupnih prostorih vrtcev in šol, z njimi pa
bomo sodelovali tudi na vseslovenskem natečaju, ki ga je
pripravil Izobraževalni center Eksena.
Darja Cigüt, koordinatorica projekta za vrtec in
Janja Adanič Vratarič, koordinatorica projekta za šolo

Ogled razstavljenih izdelkov v enotah vrtca.
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Erasmus+ TAG
Nemčija
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom TAG (Mesto iger), v katerega je vključena tudi
naša šola, so bili 3 člani projektnega tima od 10. do
15. novembra 2019 na mednarodni izmenjavi v nemškem Monchengladbacu. Tam so skupaj s člani projekta iz Turčije, Grčije, Španije in Nemčije spoznali
gostujočo šolo, se srečali z županom ter si ogledali
znamenitosti mesta. Tema delovnega srečanja je bila
učenje in poučevanje matematike preko igre. Primere dobrih praks bomo vnesli v delo naše šole. Naš
projektni tim je tamkajšnje učence seznanil z našo
tradicionalno igro Marjanco ter učence naučil nekaj
besed v slovenščini, kar so učenci sprejeli z velikim
veseljem. Šole iz preostalih držav bomo pri nas gostili
prihodnje leto v maju.
Irena Sabo, vodja projekta

Osnovna šola Puconci se je predstavila na
festivalu IZUM 2019
Na festivalu IZUM, ki je potekal od 26. do 28. novembra v centru Maximus v Murski Soboti, se je s stojnico
na razstavi ustvarjalnosti Mladi za napredek Pomurja
predstavila tudi Osnovna šola Puconci.
Na stojnici smo pod naslovom Učenje za življenje
predstavili izdelke, ki nastajajo v okviru šolskega eko
vrta ter izdelke in foto utrinke, ki so nastali v okviru
dneva koruze, ki smo ga izvedli v letošnjem šolskem
letu.
Obiskovalci festivala so si na naši stojnici prav tako
lahko ogledali raziskovalno nalogo Gor pa doj po
Püjcovon varaše, ki je nastala v okviru turističnega
podmladka Osnovne šole Puconci ter raziskovalno
nalogo Kak je inda fajn bilou … pa tüdi gnjes gé, v
okviru katere so v lanskem šolskem letu raziskovale
učenke zgodovinskega krožka.
S predstavljenim smo v kategoriji splošna predstavitev šole dosegli odlično 2. mesto.
Mateja Žökš, Iva Kosednar,Deborah Davidovski in
Janja Adanič Vratarič, mentorice
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OŠ Puconci – ponovno dobitnik znaka Šolski
ekovrt
S ponosom objavljamo, da je šola ponovno prejela znak projekta Šolski ekovrt. Projekt deluje
pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj Slovenije.
Podelitev znakov je potekala v četrtek, 21. 11. 2019, na jesenskem seminarju v Ljubljani.
Znak smo prvič prejeli leta 2016, od takrat smo veliko novega ustvarili v našem zelenem raju.
Postavili in uredili smo visoke grede pri jedilnici šole, učilnice na prostem, čutno pot – našo
rožico, zabojnike za shranjevanje ter številne mize in klopi ob eko učilnici. V notranjosti eko
učilnice nas bogatijo mlin za žita, destilator za zelišča in sušilnica za sadje.
Za pridobitev znaka mora vsaka šola izpolnjevati določena merila in ta so:
1. KOMPOSTIRANJE, organske odpadke zbiramo in jih ustrezno kompostiramo,
2. SEMENSKI IN SADILNI MATERIAL, uporabljamo ekološka semena ali kemično
netretirana semena in sadike,
3. KOLOBARJENJE, izdelan imamo osnovni načrt kolobarjenja, ki ga upoštevamo pri gojenju rastlin,
4. VARSTVO RASTLIN, rastline gnojimo z organskimi gnojili, kompostom, posevki za zeleno gnojenje,		
5. GOSPODARJENJE Z VODO, trajnostno gospodarimo z vodo in zbiramo padavinsko vodo.
V projektu ŠOLSKI EKOVRT je vključeno vse več šol, vrtcev, srednjih šol, dijaških domov ter zavodov po celi Sloveniji.
Učitelji v projektu želimo vzgajati za trajnostni razvoj. Otrokom in mladostnikom omogočamo neprecenljivo možnost
ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem pripomočku. Naši otroci danes
bolj kot kadarkoli potrebujejo neposreden stik z zemljo, rastlinami in živalmi, zato da bodo znali ceniti zdravo okolje ter
zdravo - ekološko in lokalno pridelano hrano, da bodo znali tudi sami ekološko vrtnariti, ali pa da se bodo s pomočjo
tovrstnih izkušenj morda celo usmerili v svoj idealni »zeleni« poklic.
Zahvaljujem se vsem učencem, sodelavcem ter staršem in starim staršem, ki z veseljem pri projektu oz. šolskem vrtu
sodelujete in pomagate.
KDOR ZASEJE VRT, ZASEJE LJUBEZEN.
Iva Kosednar, mentorica
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80 let Ekonomske šole Murska Sobota
Začetek Ekonomske šole sega v leto 1939, ko je soboška Združba trgovcev s predsednikom Franjom Čehom na čelu,
ustanovila dvorazredno zasebno trgovsko šolo. Pouk se je začel s svečanostjo 2. oktobra 1939. Prvi ravnatelj je bil dr. Maks
Kovačič. Med drugo svetovno vojno so šolo upravljali Madžari, spremenjena pa je bila v državno trgovsko štiriletno šolo.
Po osvoboditvi je šola širila svoje programe izobraževanja, s tem pa se je povečevalo tudi število dijakov. V času delovanja je šola večkrat spremenila ime. Imenovala se je Državna srednja gospodarska šola, nato Ekonomski tehnikum, s
šolskim letom 1950/1951 pa Ekonomska srednja šola. Sredi sedemdesetih let se je šola preimenovala v Ekonomski šolski
center, svojo dejavnost pa je razširila z novima programoma: upravno-administrativnim in poklicno-administrativnim.
Pomembno prelomnico v razvoju šole je predstavljala združitev Ekonomskega šolskega centra in Šolskega centra za
blagovni promet v Blagovno-ekonomski šolski center, leta 1980.
Z uvedbo srednjega usmerjenega izobraževanja, v šolskem letu 1981/1982, se je šola preimenovala v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo. V šolskem letu 2000/2001 pa se je srednji šoli pridružila še Višja strokovna šola. V začetku
leta 2000 se je šola preimenovala v Ekonomsko šolo Murska Sobota, ki jo sestavljata dve organizacijski enoti: Srednja
šola in gimnazija ter Višja strokovna šola.
Šolo je vodilo več ravnateljev. Najdaljši mandat pri vodenju šole sta imela Marijan Lebar (od 1962 do 1982) in Štefan Harkai
(od 1982 do 1990 in nato od 1994 do 2007), v vmesnem obdobju pa je šolo vodila Marija Glavač. Danes ima šola dva
ravnatelja: ravnatelj Višje strokovne šole in hkrati direktor Ekonomske šole Murska Sobota je doc. dr. Beno Klemenčič
(od oktobra 2008), ravnatelj Srednje šole in gimnazije pa je Darko Petrijan (od februarja 2009).
Največ zaslug za izgradnjo nove šole na Noršinski ulici 13 ima Štefan Harkai. Pouk v novi zgradbi se je začel 7. januarja
2008.
Pouk izvajamo s kompetentnimi učitelji in predavatelji, v novi, sodobno opremljeni šoli, v inovativnih učnih okoljih, z
uporabo najsodobnejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Razpolagamo z bogato založeno knjižnico, modernim laboratorijem za naravoslovne predmete, veliko športno dvorano, plesno dvorano in fitnesom, zunanjimi športnimi
igrišči ter lastno kuhinjo.
Velik poudarek dajemo ustvarjalnosti in podjetniškim vsebinam ter znanju tujih jezikov. Rešujemo podjetniške izzive v
projektih za mlade v sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom, sodelujemo na kulturnih prireditvah, raziskujemo
na področju turizma. Na številnih mednarodnih festivalih Turistične zveze Slovenije, ki potekajo pod sloganom »Več
znanja za več turizma«, posegamo po zlatih priznanjih. Smo mednarodno mobilni. V okviru projekta Erasmus+ si tako
naši dijaki v podjetjih in izobraževalnih ustanovah širom Evrope plemenitijo znanje in pridobivajo dragocene izkušnje za
življenje in kariero. Bili so v Španiji na Tenerifih, v Bragi na Portugalskem, Portsmouthu in Plymouthu v Angliji, Leipzigu
v Nemčiji, Dublinu na Irskem, Pragi na Češkem. V tem šolskem letu pa v Sevilji in Barceloni v Španiji ter na Malti.
Mnogim mladim generacijam odpiramo vrata v poslovni svet, posredujemo znanje, veščine in kompetence za iskane poklice na trgu dela na področjih prodaje, oglaševanja in trženja, turizma, računovodstva in financ, podjetništva,
bančništva in zavarovalništva, transportne, trgovske in skladiščne logistike, informacijske tehnologije, javne uprave ter
trgovine. Dijaki, ki zaključijo izobraževanje na naši šoli, so »opremljeni« z znanjem za nadaljnji študij na višjih, visokih
šolah in fakultetah.
Šolo in življenje na njej ustvarjajo ljudje, brez njih tudi letošnjega jubileja ne bi bilo. Zato je osrednja pozornost namenjena
vsem, ki so bili in so kakor koli povezani s šolo.
Ob praznovanju jubileja se zahvaljujemo vsem bivšim in sedanjim delavcem Ekonomske šole Murska Sobota, ki so v
teh 80-ih letih sooblikovali podobo naše šole, vsem zunanjim partnerjem za naklonjenost in pomoč, vsem dijakom, ki
so z radovednostjo in zaupanjem prestopili naš šolski prag, predvsem pa vsem maturantom, ki so z marljivostjo, vztrajnostjo in s sodelovanjem dokazali tako sebi, kot drugim, da je izobrazba najboljša popotnica za življenje. In nenazadnje
staršem in skrbnikom naših dijakov za podporo in sodelovanje. Prav vsi so s svojo enkratnostjo, neponovljivostjo in s
pripadnostjo pustili sled.
Darko Petrijan, ravnatelj

11.10. 2019
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Viri:
- začetek in pomembne mejnike do l. 2009 najbolj
podrobno opisuje gospod Franc Kuzmič, objava na
spletni strani Pomurskega muzeja http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/
murska-sobota/zgodovinski-oris-srednje-ekonomske
- aktualni dogodki, fotografije: spletna stran šole
https://www.ekonomska-ms.si/ ter šolska facebook stran https://www.facebook.com/ekonomskams/?ref=bookmarks
- dogodki po šolskih letih od 2013 naprej so v sliki in
besedi predstavljeni v šolskih glasilih, objavljenih na
spletni strani šole https://www.ekonomska-ms.si/
elektronski-bilteni/

100 let Gimnazije Murska Sobota
V letu 2019 obeležujemo številne obletnice, ki slavijo
prelomne dogodke tako v svetovnem kot v slovenskem
merilu. Govorimo o letu 1919, torej o jubilejni stoti obletnici dogodkov, ki so predvsem povezani s koncem 1.
svetovne vojne. Čas, ki je pomenil številne spremembe
in novosti tudi v pokrajini, ki je skozi vso svojo zgodovino
bila vezana na Ogrsko in se tako v političnem, gospodarskem, družbenem in kulturnem smislu razvijala ločeno od
ostalih slovenskih dežel. Govorimo o Prekmurju, ki ravno
v tem letu, letu 2019, s številnimi aktivnostmi poudarja
velik pomen združitve Prekmurja z matičnim narodom.
Le nekaj mesecev po razglasitvi priključitve Prekmurja h
Kraljevini SHS pa je v Mursko Soboto prišla še ena pomembna novica – 30. septembra 1919 je prispel odlok
o ustanovitvi gimnazije v Murski Soboti. Vse od 19. stol.
naprej, ko so bile narodne manjšine v času prebujanja
nacionalne zavesti izpostavljene raznarodovalni politiki,
v tem primeru madžarizaciji, se je tudi pri Prekmurcih,
takratni maloštevilni inteligenci (duhovščini) že izražala
težnja po uporu do ogrske nadvlade. In ravno v gimnaziji
so takrat videli možnost izobraževanja otrok, ki jih je bilo
treba vzgojiti ali prevzgojiti v slovenskem duhu. Soboška
gimnazija je tako postala eden izmed najpomembnejših
dejavnikov v sooblikovanju slovenske podobe Prekmurja.
Prvih 33 dijakov iz Murske Sobote in okoliških vasi je 15.
oktobra 1919 sedlo v šolske klopi in začelo pouk v maternem jeziku. Do zdaj so redki Prekmurci odhajali na šolanje
v kraje na Madžarskem (Monošter, Sopron, Köszeg, SomOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

botel), z ustanovitvijo soboške gimnazije pa je ta prvič v
zgodovini dala večjo možnost in priložnost izobraževanja
prekmurskih kmečkih otrok na višji splošnoizobraževalni
ravni.
Ob ustanovitvi so gimnazijo pestile številne težave. Prostorska stiska je bila bolj ali manj prisotna ves čas njenega
delovanja, premalo je bilo sredstev za nakup učbenikov,
knjig za šolsko knjižnico, nujnih učil in pripomočkov za
pouk. Težave so imeli tudi dijaki, ki so končali madžarsko
osnovno šolo in mnogi v slovenščini niso znali ne govoriti
in ne pisati. Zato je v prvih letih učni uspeh dijakov bil
nekoliko slabši.
Število vpisanih dijakov je skozi leta nihalo in bilo pogosto
odvisno od trenutnih gospodarskih razmer, pa tudi naravnih nesreč v pokrajini. Revna prekmurska pokrajina pa ni
vplivala le na slab vpis dijakov, nezanimiva je bila tudi za
učitelje, ki so jih pošiljali službovat v soboško gimnazijo
iz ostalih slovenskih krajev pa tudi drugih mest znotraj
Kraljevine SHS.
Gimnazija je najprej delovala kot dvostopenjska, in sicer nižja, ki je ustrezala poznejšim oddelkom od petega
do osmega razreda osnovne šole, in višja, ki je ustrezala
današnjemu srednješolskemu programu. V letu 1925 je
zaradi premajhnega vpisa dijakov šolska komisija ukinila šesti in sedmi razred in tako je bila ukinjena tudi višja
gimnazija v Murski Soboti. Splošni protesti, ki so zajeli
Slovensko krajino, so privedli do tega, da so naslednje leto
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ponovno uvedli šesti razred gimnazije. Žal pa so te spremembe povzročile, da so se dijaki iz premožnejših družin
vpisovali v gimnazije in učiteljišča v druge večje slovenske
kraje, kjer naj bi dokončali začeto izobraževanje. Revnejši
dijaki pa so ostali doma in prenehali z izobraževanjem.
Prvi soboški gimnazijci so tako maturirali leta 1927 ne v
domači soboški gimnaziji, ampak v drugi državni realni
gimnaziji v Ljubljani.
Naslednjih petnajst let so si Prekmurci ponovno prizadevali za ustanovitev popolne gimnazije. Ves ta čas so
delovali t.i. samoupravni oddelki, ki so se soočali s številnimi, predvsem finančnimi težavami. V letu 1927 je
tedanje ministrstvo za prosveto v Beogradu z odlokom
uradno odobrilo samoupravne oddelke, kar je pomenilo,
da lahko uporabljajo prostore, knjižnico in zbirke državne
realne gimnazije, prav tako pa je pomenilo tudi priznavanje državne veljavnosti spričeval. V letu 1929 so tako
maturirali prvi maturanti v svoji, soboški gimnaziji. Veliko
zmago prizadevanj domačih prekmurskih akademikov pa
je bil ukaz kralja Petra II. leta 1936 o postopni spremembi
nepopolne v popolno realno gimnazijo v Murski Soboti, z
začetkom v šolskem letu 1937/1938. To je pomenilo, da
so novo generacijo vpisovali v t.i. državni razred, prejšnje
pa so nadaljevale v samoupravnih razredih.
Gimnazija je tako obstala le zaradi močne volje Prekmurcev. Pred 2. svetovno vojno se je število vpisanih dijakov
povečalo, v posameznih oddelkih je bilo od 27 do skorajda neverjetnih 59 dijakov. V dopisu ministrstvu prosvete v
Beogradu, poslanem 7. septembra 1940, je šola, v kateri
je bilo takrat osem učilnic za šestnajst oddelkov in 723
dijakov, spet izpostavila prostorsko stisko. Učilnice so bile
premajhne, kabinetov ni bilo, šola je bila brez sanitarnih
prostorov, resen problem je predstavljalo pomanjkanje
učiteljev, zato so določene predmete poučevali celo nestrokovnjaki. V takih razmerah, ko je poleg vseh težav
naše ozemlje zajela še 2. svetovna vojna, je šolanje zaključila zadnja generacija samoupravnih oddelkov, Prekmurje
pa je dobilo popolno državno gimnazijo.
Z 2. svetovno vojno so Prekmurci ponovno prišli pod
madžarsko oblast, ki je jasno poudarjala politiko »Vende
vrniti v »domovino«. V letu 1941 so takratnim štiridesetim maturantom pred maturo postavili pogoj, da morajo
opraviti pripravljalni tečaj iz madžarske zgodovine in geografije. Učitelje in druge izobražence so izgnali iz Prekmurja, slovenske knjige pa sežgali. Uničili so večji del
šolskega arhiva ter uvedli madžarski jezik v šole in urade.
Sistematično raznarodovanje se je nadaljevalo z uvedbo dvournih tedenskih tečajev madžarščine za dijake od
23. 12. 2019

prvega do tretjega razreda in s klerikalno-nacionalistično
vzgojo dijakov od četrtega do osmega razreda. Vse to so
bili vzroki za upad števila vpisanih v gimnazijo.
Nasilna madžarska medvojna politika je tudi pri mladih
gimnazijcih spodbudila velik odpor. To potrjuje dejstvo,
da je v boju za svobodo padlo osemdeset dijakov soboške
gimnazije, trije med njimi so postali narodni heroji.
Po vojni je ponovno zaslediti povečan vpis v gimnazijo.
To ponovno povzroči prostorsko stisko, težave so bile
z uničenim šolskim inventarjem, knjižnico, uničen je bil
šolski arhiv, prav tako je ponovno primanjkovalo učiteljev.
Učitelji in dijaki so nekatere težave poskušali odpraviti s
sodelovanjem pri obnovi v vojni porušene domovine. S
prostovoljnim delom so dosegli odprtje dograjene in prenovljene šolske stavbe v letu 1950, deset let pozneje pa
še odprtje šolskega igrišča. V tem času je član šolskega
odbora bil tudi dijak Milan Kučan, pozneje prvi predsednik
Republike Slovenije.
Po novem zakonu iz leta 1958 so osnovne šole postale
osemrazredne, gimnazija pa štirirazredna. Takrat je torej
dobila današnjo podobo splošnoizobraževalne srednje
šole. Spet se pojavi prostorska stiska, ki so jo v šestdesetih
letih rešili s selitvijo v novo zgradbo. Pri vseh finančnih težavah je v tem času gimnaziji pomagalo domače soboško
podjetje Potrošnik, kar pomeni, da je bila gimnazija ves
čas tudi skrb domačih ljudi.
V sedemdesetih letih 20. stol. je sledilo eno najmirnejših in
najbolj premočrtnih desetletij v zgodovini gimnazije. Šola
je s svojimi aktivnostmi bila prisotna v širšem prostoru
Prekmurja, Slovenije, sosednje Avstrije in Madžarske.
Usodna so bila potem spet osemdeseta leta. Sledila je
selitev v nove prostore, kar je bilo povezano z novim zakonom o usmerjenem izobraževanju. To je pomenilo tudi
ukinitev gimnazijskih programov po vsej Sloveniji za eno
desetletje. Nastal je Srednješolski center tehniško-pedagoške usmeritve (SCTPU), ki se je jeseni 1980 vselil v
povsem novi objekt, kjer je Gimnazija Murska Sobota še
danes.
Izobraževanje je potekalo v treh usmeritvah: naravoslovno-matematični in pedagoški, tekstilnokonfekcijski
in strojni. Pedagoška usmeritev se je delila na družboslovno, naravoslovno in razredno.
Leta 1990 je bil ponovno uveden program splošne gimnazije, v katerega je bilo vpisanih pet oddelkov. Kljub temu
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je bila Gimnazija Murska Sobota uradno ustanovljena šele
avgusta 1991 in s tem tudi pravno razdružena od Srednje
poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Vendar pa sta
obe šoli še danes pod isto streho.
V naslednjih letih se je gimnazija trudila zadovoljiti širše
interese čim več mladim iz Prekmurja, zato uvedejo novi
program športnih oddelkov.
Šola je vse do danes vpeta v vedno nove izzive, ki jih prinašajo zahteve sodobnega časa. Začelo se je računalniško
opismenjevanje vseh učiteljev, učilnice so povezane z internetom, kar omogoča pestro uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in e-gradiva pri pouku. Vsaka
učilnica ima nameščeno sodobno interaktivno tablo.

Prvi dom gimnazije, danes OŠ II

Z vključevanjem v različne projekte, natečaje, organizacijo
strokovnih ekskurzij si gimnazija danes prizadeva dijakom
odpreti vrata popotniške, žive učilnice po vsej Evropi. Tako
se razvijajo v pogumne radovedneže, svetovljane in odprte ljudi.
V prvih letih delovanja gimnazije je bil učni uspeh dijakov
zelo slab. Danes se šola ponaša s številni uspehi dijakov
na različnih tekmovanjih in na koncu z uspešno končano maturo, mnogi se vpišejo v republiško zlato knjigo
maturantov.
Melita Franko, prof. zgodovine

VIII. razred Gimnazije v Murski Soboti (1941-1942)

Maturanti se poslavljajo (1973)
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Eko-socialna kmetija Korenika, Društvo
Mozaik in njuno poslanstvo
Naše Goričko je vse bolj privlačno za obiskovalce, ki
radi raziskujejo lepote narave, prisluhnejo zgodbam,
si ogledajo primere dobrih praks razvoja podeželja ter
okusijo gostoljubje, ki krasi Goričance. Eno izmed zanimivejših zgodb živi in pripoveduje Eko-socialna kmetija
Korenika, ki se nahaja v vasi Šalovci. Je primer dobre
prakse na področju zaposlovanja domačega prebivalstva, težje zaposljivih družbenih skupin in razvoja tega
dela podeželja, saj njena dejavnost sloni na ideji koriščenja lokalnih možnosti, naravnih danosti in tradicije. Korenika približno na 23 hektarjih prideluje zelišča,
poljščine, sadje in zelenjavo ter jih na tradicionalne načine predeluje v kakovostne ekološke izdelke, katere
prodaja pod lastno blagovno znamko Korenika. Izdelki
(vložnine, čaji, zeliščne soli, mazila, sirupi in drugi) so
vse bolj cenjeni in prodajani, prav tako pa je zaslovela
Korenikina kulinarika, ki jo hvalijo gostje vseh generacij,
tudi šolarji in otroci, ki na Koreniki preživljajo počitnice.
Korenika je že v samem začetku nastajala v tesnem prepletanju z okolico in ljudmi. Kompleks Korenike, kakršna
je sedaj, namreč obsega tri povezane kmetije. To so bile
nekoč največje kmetije v vasi, ki so sčasoma propadle.
Prvo kmetijo smo odkupili od Občine Šalovci, za domačijo Rotceni smo z lastnikom sklenili pogodbo o preužitku in ima pri nas tudi vso oskrbo, tretjo smo odkupili
tržno. Vse tri kmetije so obnovljene tako, da obiskovalec
prepozna njihovo prvotno podobo in na njih smiselno
oblikovali delo in življenje. Na južnem delu Korenike, na
pobočju sončnega grička in tik pod njim, se razprostira
velik večnamenski zeliščni vrt. V njem se enoletnice in
trajnice oblačijo v barve letnih časov, klopce različnih
oblik pa omogočajo opazovanje narave ter oddih zaposlenim in obiskovalcem. Na kmetiji Rotceni se, okrog stoletne hiše, ki pritegne pozornost ljubiteljev arhitekture in zgodovine, razprostira živalski park. Tako smo
ga poimenovali, ker imajo krotke in simpatične živali,
ki so v veliko veselje predvsem mlajšim obiskovalcem,
tu urejena bivališča na prostem. Korenika pa je najbolj posebna po tem, da se zaveda izjemnega pomena
sodelovanja z lokalno skupnostjo. Tretja kmetija, ki jo
pravkar obnavljamo, je namenjena medgeneracijskemu druženju. V okviru enote Večgeneracijskega centra Pomurje z imenom Štoklja, ter programa Za boljši
jutri (preventivni program za preprečevanje demence

23. 12. 2019

in podporo svojcem), se na Koreniki in v njeni okolici
mesečno zvrsti okrog deset dogodkov. Udeleženci
programov so okoličani, med katerimi so se spletle
prijateljske in podporne vezi na delavnicah osebnostne rasti, literarnih in filmskih večerov, petja in igranja,
kulinarike in telovadbe, pohodov, piknikov in predavanj
ter drugih, v skladu s potrebami in željami udeležencev.
Pred kratkim je v okviru delovanja Večgeneracijskega
centra Štorklja nastal dokumentarni film Zgodba o šalovskem kinu. Pri nastajanju filma so sodelovale različne
generacije. Eni so nekoč vrteli filme, drugi hodili v kino,
učenci šalovske osnovne šole pa so z njimi posneli
intervjuje ter pod mentorstvom Bojana Jandrašiča in
Jožeta Glažarja ustvarili zelo odmeven film. Na Koreniki
je letos potekal tudi festival popotniškega filma Vandraš. V okviru dvodnevnega dogodka smo si ogledali
film o šalovskem kinu, prisluhnili predavanjem na temo
popotništva, filma in opazovanja zvezd, prisluhnili koncertu letošnjih predstavnikov Slovenije na Evroviziji Zali
in Gašperju ter podelili nagrade in priznanja filmskim
ustvarjalcem. Ti so tekmovali v dveh kategorijah: Vandraš in Mali Vandraš.
Čeravno se Korenika nahaja v vasi Šalovci, ima prijatelje vsepovsod, saj nas zanimata tako ožji kot širši svet
ter sledimo vrednotam, ki krepijo medčloveške vezi,
prijateljstvo in solidarnost med ljudmi. V času, ko na
podeželju živi vse več starejših ljudi in ti izgubljajo dostopnost do trgovin, bank, pošt, uradnih ustanov, prilagojenih prevozov in drugih pomembnih storitev, je
še kako pomembno medgeneracijsko povezovanje in
dobrososedska pomoč. V ta namen iskreno pristopamo
h krepitvi medgeneracijskih vezi in v okviru naše krovne
organizacije Mozaik, društva za socialno vključenost,
izvajamo več programov in dejavnosti tudi v vaši bližini.
V okviru Lokalne akcijske skupine Goričko, smo skupaj z
vami izvedli več delavnic. Brigita Šušteršič je govorila o
načrtovanju in pripravi zelenjavnega vrta v Bodoncih, v
Pečarovcih smo pekli pirin in ovseni kruh ter si pripravili
zeliščne namaze, z energetskim svetovalcem Matejem
Kramarjem pa smo preverjali možnosti nepovratnih
sredstev s strani EKO SKLADA. Takih srečanj si v prihodnosti želimo še več, saj imamo povezani boljše možnosti za lepšo prihodnost. Na Goričkem in v vaši bližini, namenjen ljudem v različnih potrebah, poteka tudi
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program Pomoč na vratih, ki ga izvaja društvo Mozaik.
Prijazne strokovne delavke vam priskočijo na pomoč
tam, kjer jo potrebujete: to so lahko bodisi svetovanja
glede urejanja raznih pravic, materialne pomoči, stanovanjskih stisk; urejanja dostopa do potrebnih storitev,
spremljanja oseb v pristojne ustanove in drugo (Program Pomoč na vratih-terensko delo s potencialnimi
brezdomnimi osebami in zagovorništvo je brezplačen.

Dosegljiv je na mobilnih telefonskih številkah: 070 336
663 in 070 673 759, vsak delavnik od ponedeljka do
petka od 9.00 – 21.00). Zavedamo se namreč, da je med
nami vse več ljudi, ki se ne zmorejo prilagajati na zahteve hitro spreminjajočega sveta. Z malo pomoči tam,
kjer jo rabimo, smo lahko mi tisti, ki poklonimo družbi
to, kar jo dela človeško: zgodbe, vrednote, modrost,
znanje, bližino in vse, kar dela ta svet bolj topel in lepši.
Pomemben je prav vsak med nami.
Lili Miloševič

28. razstava starih sort sadja SD Pomurja
Videti je bilo mogoče 27 sort jabolk,
12 hrušk in 18 novih sort jabolk,
odpornih na škrlup.

novih sort jabolk, ki so odporne na škrlup. Velja omeniti
poznane sorte kot so topas, orion, bonita, merkur,… pa
tudi florina, enterprise, goldrush, smerada, bonita, sir
prise, rebella, shalima, brina, primiera….

Sadjarsko društvo (SD) Pomurja, ki je
z več kot 200 člani osrednje tovrstno društvo v regiji in najstarejše v
Sloveniji, je v okviru praznika občine
Puconci oktobra in prve dni novembra tudi letos pripravilo tradicionalno društveno razstavo. Ta vrsto let
poteka na Turistični kmetiji Smodiš v
Otovcih in tudi letos je bilo tako.
Za večino primerkov plodov starih sort sadja so kajpak
poskrbeli člani društva, ki sedaj že točno vedno, kje raste
posamezna vrsta starega drevesa iz t.i. visokodebelnih
travniških sadovnjakov; ob pomoči Kmetijskega inštituta Slovenije pa so organizatorji pripravili tudi razstavo
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Jabolka, hruške in drugo sadje iz časa naših očetov in dedov

Med jabolki smo tako tudi letos videli sorte kot so rdeči bobovec, krivopecelj, jonatan, mošancelj, boskop,
batulka, kanada,… Bela in črna tepka, vinska moštnica,
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pastorjevka, velika čistilka mošta, cirinška moštnica, pa so le nekatere sorte iz skupine hrušk. Pri kutinah velja
omeniti sorte kot so divja kutina, mamut, vranjska in leskovačka kutina.
Kot vsako leto je bilo mogoče na lično postavljeni razstavi videti tudi eksotične in redke sadne vrste kot so kivi,
kaki, nešplja, aronija, žižula, smokva, granatno jabolko, kostanj, oreh, lešnik…
Pogrešajo mlade
Razstava je bila obenem priložnost, da društvo tudi nekoliko pobliže spoznamo. Dolgoletni predsednik Vlado Smodiš,
ki društvo vodi z izjemo enega mandata že vse od začetka in je bil tudi eden od pobudnikov za njegovo ustanovitev,
je sicer zadovoljen, da se je razstava zgodila tudi letos, nekoliko manj pa z odzivom obiskovalcev za njen ogled. V več
kot mesecu dni si jo je namreč ogledalo le nekaj več kot 400 ljudi, kar je pod pričakovanji. Zaskrbljen je tudi s starostno
strukturo članov v društvu, saj pogreša mlade člane.
»Izgleda, da mladih sadjarstvo ne zanima,« je razmišljal. Sicer pa se s podobno usodo ubadajo tudi v
ostalih prostovoljnih stanovskih društvih. Če bi razumeli vlogo in pomen sadjarjev, je dejal, potem bi bil
odnos tudi do tega družabnega življenja drugačen.
Pa tudi za pravilno vzdrževanje sadnih vrtov okrog
hiš in visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so
naša kulturna dediščina, bi bilo zagotovljeno, še dodaja. »Naš program dela zavzema praktično vse faze
vzgoje sadnega drevja, od cepičev, rezi, zdravstvenega varstva do plodov, kakor tudi predelavo sadja v
različne izdelke. Med letom je veliko tudi strokovnih
predavanj, ocenjevanj in v okviru strokovnih ekskurzij
ogledov dobrih praks doma in v tujini,« pravi Smodiš
in si v prvi vrsti želi pomlajevanja v društvu, ki deluje
od leta 1991, torej bo čez dve leti staro že natanko
Vlado Smodiš je ponosen na eno redkih tovrstnih razstav, žal se tega
30 let.
marsikdo ne zaveda
Geza Grabar

POD VAŠKO LIPO – Osrednja prireditev
ZKTD Občine Puconci
Letošnja osrednja prireditev ZKTD Občine Puconci je
bila zaupana KTD Lipa Vadarci. Odvila se je v sklopu
22. občinskega praznika, 13. oktobra pod vaško lipo v
Vadarcih. In ravno takšen je bil tudi naslov prireditve,
POD VAŠKO LIPO. Priprav smo se lotili z veliko vnemo.
Vključene so bile vse generacije, želeli smo namreč
medgeneracijsko prireditev in tako pokazati, da tudi
mala društva zmorejo velike stvari. Celotno prireditev
smo želeli čim bolj približati ljudem, zato smo dogajanje
začeli pod staro lipo, ki je simbol naše vasi. Povabili smo
kar nekaj domačih ponudnikov na stojnice, ki so s svojo
prisotnostjo popestrili celotno dogajanje. Na stojnicah
so se nam pridružili tudi učenci OŠ Puconci z mentorji.
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Prireditev se je začela s slovensko
himno, ki jo je zapela naša simpatična domačinka Zala. Nadaljevala se
je z Majinim povabilom k poslušanju
dramske igre POTEP po naši slikoviti pokrajini, ki jo čutimo kot so nam
o njej pripovedovali. Le ena je in ji
ni podobne na svetu. Potem so nas
Urška, Rebeka in Špela na hudomušen način popeljale po naši vasici,
predstavile nekatere osebnosti in dogodke, ki so zaznamovale naš kraj.
Skozi potep smo z glasbo dopolnjevali celotno prireditev.
Nastopile so domače skupine: Družina poje, Slavilna skupina binkoštne
cerkve, romska plesna skupina Amari
bas, Mladi upi, solistka Zala na violini
ter gospa Ema, ki nas je s pripovedovanjem svojih vicev spravljala v smeh. Povezovalka Mateja je poudarila, da če so naši kraji lepi in urejeni ter
ljudje gostoljubni, potem se v teh krajih dobro počutimo mi sami ter tudi tisti, ki se pri nas ustavijo za dan ali
več.
Predsednik Pomurske turistične zveze in predsednik Zveze kulturnih in turističnih društev Občine Puconci, Uroš
Kamenšek, se nam je v svojem nagovoru zahvalil za organizacijo prireditve in predstavil svoja videnja ter vtise.
Vsaka vas pusti vsakemu izmed nas pečat in kakšen pečat so pustili naši kraji na ocenjevalni komisiji v sestavi:
predsednik Karel Žekš in članici Vesna Maučec ter Irena Horvat, nam je zaupal predsednik komisije, Karel Žekš.
Dobitniki nagrad za NAJ KRAJ v občini Puconci:
1. mesto Dolina
2. mesto Brezovci
3. mesto Šalamenci
Posebno priznanje za izpostavitev turistične zgodbe je prejela vas Pečarovci in gospod Jurij Kozar iz Prosečke
vasi.
V promociji naravnih in kulturnih vrednot ter znamenitosti igrajo vidno vlogo kulturna in turistična društva ter
posamezniki. S svojo raznoliko in razvejano dejavnostjo prispevajo k temu, da je občina vse bolj priznana ne
le v pomurski regiji, ampak tudi širše. Sledila je podelitev priznanj Zveze kulturnih turističnih društev občine
Puconci, v sestavi komisije: predsednik Danilo Janasik ter članici Marta Horvat in Milena Žilavec. Priznanji sta
prejeli:
1. Marta Sapač iz Beznovec
2. Mira Huber iz Pečarovec
Kot predsednica KTD Lipa Vadarci sem izpostavila, da je prva prireditev ZKTD potekala ravno v naši vasi. Že od
nekdaj nas povezuje složnost in medsosedska pomoč, saj si tako olajšamo marsikatero delo. In ravno s tem
namenom je bilo ustanovljeno tudi naše društvo KTD Lipa. V teh nekaj letih smo prehodili številne slikovite
poti ter zapisali zanimive zgodbe.
Po uradnem delu je sledilo druženje ob glasbi z Nikom. Članice in člani društva smo pripravili pogostitev za
udeležence prireditve. Zelo ponosni smo na našo družabno igro, ki je popestrila dogajanje in sicer ČLOVEK
NE JEZI SE z živimi figurami iz društev zveze.
Milena Žilavec
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Grajski bazar na gradu Grad
Javni zavod Krajinski park Goričko je 12. oktobra 2019
brez železne zavese in 100 let združitve s Slovenci.
organiziral že 14. Grajski bazar, na katerem je na grajZaposleni na zavodu so v grajskem parku pred graskem dvorišču 30 ponudnikov domače in umetnodom zasadili dva tulipanovca že dan prej, medtem ko
stne obrti ter domačih dobrot poskrbelo za pravo
je drevo vrste ginko bilo zasajeno na dan prireditve.
Sledil je pravljični program za otroke s Pepelko v izsejemsko vzdušje. Slavnostni govornik na osrednjem
delu prireditve je bil predsednik državnega zbora
vedbi Družinskega gledališča Kolenc in glasbeni namag. Dejan Židan. Povabljene goste in obiskovalce
stop Dorine Gujt in Borisa Vučkiča. Na grajski terasi
sta nagovorili tudi direktorica zavoda Stanka Dešnik
so se odvijale ustvarjalne delavnice za otroke, za odin županja Občine Grad Cvetka Ficko. V nadaljevanju
rasle je bilo izvedeno vodenje po razstavi ”Invazivne
tujerodne vrste, naše nezaželene sosede”, v sodeloso zaslužni prejeli naziv Skrbnik narave. Javno pohvaljeni ter nagrajeni so bili prejemniki priznanj za NAJ
vanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota pa je v
travnik in NAJ sadovnjak v Krajinskem parku Goričko
tednu pred prireditvijo v pritličnem delu gradu bila
v letu 2019.
postavljena še razstava vrvarstva Friderika Makovca iz
Naziv Skrbnik narave se podeli zaslužnim posameGornjih Slaveč. Obiskovalci prireditve so si v palaciju
znikom, družinam, podjetjem in organizacijam, ki s
gradu lahko ogledali tudi razstavo 11. Natečaja za
svojim delom prispevajo k ohranjanju narave in biotNaj naravoslovno fotografijo Goričko, na kateri je v
ske raznovrstnosti na Goričkem. Že 26 imenovanim
kategoriji učencev na ogled tudi fotografija Rebeke
v preteklih dveh letih se je letos pridružilo 6 novih
Sukič iz Vadarec z naslovom Kamnito srce, s katero
prejemnikov naziva.
se je uvrstila na 4. mesto ter fotografija Petre Ouček
iz Šalamenec z naslovom Srce na vrhu, s katero je v
Namen izbora NAJ travnik je opozoriti lastnike travninatečaju osvojila 5. mesto.
kov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov ter jih spodbuditi, da še naprej
Ponudbo imetnikov Kolektivne blagovne znamke Kraohranjajo travnike v ekstenzivni rabi, saj bodo samo
jinski park Goričko je dopolnila kulinarična ponudba
na ta način ostali življenjski prostor za redke in ogroGostilne Pizzerie Raj od Grada, obiskovalci prireditve
žene živalske ter rastlinske vrste na Goričkem. Na izpa so se s turističnim vlakcem Oli lahko zapeljali tudi
bor za NAJ travnik se je letos prijavilo 12 lastnikov,
do Vulkanije. 15. Grajski bazar v letu 2020 bo 3.
priznanje in zahvalo za sodelovanje pa so prejeli tudi
oktobra. Vabljeni.
Bram D'Hont in Breda Smej ter Mirjana Časar iz ProŠtefanija Fujs
sečke vasi.
.
Naziv NAJ sadovnjak se podeljuje tistim, ki se trudijo
ohranjati visokodebelne ali senožetne sadovnjake s starimi sadnimi sortami. Visokodebelni sadovnjaki so vir zdravega (neškropljenega)
sadja, nudijo prijeten prostor za oddih in hrano
za domače živali. V njih so svoj prostor našle
tudi raznolike prostoživeče, divje živali, ki so
naselile dupla, kot npr. smrdokavra ali upkaš in
veliki skovik, ponekod v sadovnjaku pa najdemo
tudi bele narcise. V akciji je letos sodelovalo 11
lastnikov, priznanje in zahvalo za sodelovanje
pa je prejel tudi Janez Küplen iz Prosečke vasi.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in jim čestitamo ter vabimo vse, ki se želite zapisati med
Skrbnike narave, lastnike NAJ travnika in NAJ
sadovnjaka, k sodelovanju v naslednjem letu.
Podelitvi priznanj, zahval in nagrad je sledila
Vodenje po razstavi ”Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosezasaditev tretjega drevesa v spomin na 30 let de”, ki je postavljena ob gradu. Foto S. Dešnik
23. 12. 2019
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Čas adventa v TD
Šalamenci
Kot je v zadnjih nekaj letih že v navadi, smo tudi letos v
Turističnem društvu Šalamenci pripravili Adventni pohod. Letos so se pohodniki ob 10. uri odpravili izpred
Vaško-gasilskega doma Šalamenci na pohod, ki je potekal tudi skozi dve okoliški vasi - Pečarovce in Vanečo.
Po gozdni poti skozi Pernjek so se pohodniki najprej
odpravili do Pečarovcev, kjer jih je pred cerkvijo Sv.
Sebastjana pričakalo okrepčilo. Pot so nadaljevali proti
Vaneči od koder so se potem vrnili nazaj v Šalamence.
Pot je bila dolga približno 8 kilometrov, prehodilo pa jo
je okrog 50 pohodnikov. Na cilju je pohodnike pričakala
topla malica in kratko druženje.
Za nami je še en uspešen dogodek v tem letu in v društvu si želimo še veliko tako uspešno izpeljanih pohodov
ter da bi bilo naslednje leto pohodnikov še več.
Martina Sever, TD Šalamenci

Martinovanje
Društva upokojencev
Mačkovci
Martinovanje mačkovskih upokojencev je postalo tradicionalno. Letos smo martinovanje izvedli že petnajstič
in sicer v gostilni »Pri Eriki« na Vaneči.
Naš program je popestril prihod »Svetega Martina«,
ki je po šaljivem obredu opravil »Krst mošta« in tako
mošt spremenil v vino. Tudi igra na srečo ni manjkala.
Pripravili smo več kot 10 glavnih in čez 200 tolažilnih
dobitkov.
Pozdravili smo tudi najstarejše. Obdarili smo dve najstarejši članici in dva najstarejša člana društva. Posebno
pozornost smo namenili tudi članoma, ki sta v okviru
datuma prireditve praznovala rojstni dan.
Program sta uspešno vodila Štefan Kutoš in Irena Horvat. Prijetno vzdušje, glasba in dobra kulinarika so našim
udeležencem popestrili Martinovo nedeljo. Za glasbo
in ples je poskrbel muzikant Dejan Filo.
Rudi Car
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Martinovanje v		
Puconcih
Martinovo je praznik, ki sega daleč v čas pred našim štetjem, čeprav je danes videti krščanski. V jesenskih praznovanjih so se naši poganski predniki zahvaljevali bogovom
za dobro letino in jih hkrati prosili za ponovitev obilja v
prihodnjem letu. Zaradi splošne priljubljenosti cerkev med
pokristjanjevanjem praznika ni odpravila, ampak ga je zaznamovala z znanim in med ljudmi čaščenim svetnikom,
svetim Martinom, krščanskim škofom, rojenim v začetku
četrtega stoletja na ozemlju današnje Madžarske.
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 blagoslovitvi spremeni v pravo
vino. V skladu s šegami in navadami lahko šaljivi blagoslov
opravi moški, preoblečen v škofa.
Kulturno turistično društvo Puconci že tradicionalno prireja martinovanje. V petek, 8. novembra 2019, smo se
člani KTD zbrali na občinskem dvorišču in že dopoldan
pričeli z 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
podpredsednica Kulturno turističnega društva Sonja Fartek
ter vsem zaželela prijetno 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 vstopnico s kozarcem in
ovratno vrečko v kateri je imel kozarec. Vsi, ki so se udeležili martinovanja, 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 obloženimi kruhki, ki so jih pripravile članice društva.
Manjkalo ni niti pogač in peciva, ki so ga nudili vinarji,
naši gosti in članice KTD.
Vinarji, ki so se predstavili letos: delegacija pobratenega
Zaboka, delegacija pobratenega Tordaša, Franc Zelko,
Milan Horvat, Vlado Smodiš, Ernest Novak, Jure Nemec,
Karel Vratarič, Jože Šumak, Mihael Tremel in Milan Ficko,
ki so nam na pokušino ponudili različne sorte vin, ki jih
je negovalo letošnje poletje z visokimi temperaturami in
znanjem vinarjev, ter so bile izjemnega okusa. Ves dogodek smo popestrili z glasbo. Nastopili so Vinski bratje
iz Gederovec.
Letošnji dogodek je bil dobro obiskan, druženje se je
končalo v večernih urah. To nam je lepa spodbuda, da
nadaljujemo in se naslednje leto spet družimo.

Na Martinov pohod
že triindvajsetič
Tudi letos smo Kulturno turistično društvo Dolina in
Razvojni zavod občine Puconci pristopili k organizaciji
Martinovega pohoda po občini Puconci. Iz leta v leto
bolj obiskanemu in prepoznavnemu pohodu je bilo tudi
letos tako. Čez 50 pohodnikov se je na pot podalo v soboto, 9. novembra, izpred gasilskega doma na Dolini. Po
jutranjem okrepčilu in pozdravnih besedah predsednice
KTD Dolina, Irene Horvat, smo se vsi željni rekreacije in
ljubitelji narave podali na 13 kilometrsko pot.
Letos smo ubrali drugo smer pohoda, saj želimo, da
pohodniki spoznajo čim več lepot naše pokrajine. Tako
nas je pot vodila med Moščanci, Vanečo in Dolino. Za
okrepčilo je bilo poskrbljeno pri lovskem domu na Dolini, kjer sta nas pričakala g. Šumak in soproga, ter nam
zopet pripravila odlične domače dobrote in goričko
vino, kot se za čas Martinovega spodobi. Po oddihu
in malici smo se podali še na zadnji del poti, ki smo ga
zaključili v prijetnem razpoloženju ob dobri hrani izpod
rok Turistične kmetije Tremel, v Dolinskem gasilskem
domu.
Upamo, da so pohodniki preživeli prijeten čas v naši
družbi in nas bodo razveselili s svojim obiskom zopet
prihodnje leto na Martinovem pohodu občine Puconci.
Razvojni zavod občine Puconci

Kulturno turistično društvo Puconci

.
23. 12. 2019
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Športni dosežki Štefana Potočnika
Štefan Potočnik, član ŠD Bodonci, je na tekmovanju športnikov veteranov v Zagrebu
osvojil 1. mesto v metu gire in 2. mesto v metu diska ter 2. mesto v metu kladiva.
Razvojni zavod občine Puconci

Občinska zveza KMN Puconci
Tabela jesenskega dela sezone 2019/2020
Skupina »A«
Mesto

Moštvo

Št. tekem

Z

N

P

Goli

Št. točk

1

Pečarovci

11

8

2

1

42 - 19

26

2

Breza

11

7

2

2

40 - 27

23

3

Košarovci

11

7

1

3

41 - 23

22

4

Sebeborci

11

6

2

3

37 - 31

20

5

Puževci

11

6

1

4

44 - 29

19

6

Strukovci

11

5

3

3

34 - 23

18

7

Predanovci

11

3

3

5

29 - 38

12

8

Vidonci

11

3

1

7

25 - 32

10

9

DolinaRoma

11

3

1

7

37 - 53

10

10

Izvir

11

2

3

6

24 - 36

9

11

Moščanci

11

2

3

6

18 - 47

9

12

Vaneča

11

1

4

6

27 - 40

7
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Skupina »B«
Mesto

Moštvo

Št. tekem

Z

N

P

Goli

Št. točk

1

Vadarci

12

9

1

2

58 - 23

28

2

Poznanovci

12

9

1

2

31 - 31

28

3

Motovilci

12

8

1

3

69 - 28

25

4

Prosečka
vas

12

8

1

3

47 - 51

25

5

Šalamenci

12

8

0

4

40 - 34

24

6

Otovci

12

6

2

4

53 - 44

20

7

Kuštanovci

12

6

0

6

39 - 41

18

8

Lemerje

12

4

4

4

35 - 34

16

9

Dankovci

12

5

0

7

29 - 37

15

10

Bodonci

12

3

0

9

33 - 53

9

11

Legende

12

2

2

8

28 - 62

8

12

Skakovci

12

2

1

9

21 - 45

7

13

Beznovci

12

0

3

9

25 - 55

3
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30 let akcije Sever
Delegati DKZ Puconci smo se v soboto, 30. novembra
2019, na povabilo ZPVD Sever, skupaj z delegacijo
ZPVD Sever za Pomurje in delegacijo iz sosednje Madžarske, udeležili osrednje slovesnosti ob 30. obletnici akcije Sever, v Slovenskem narodnem gledališču
v Mariboru. Z udeležbo smo izkazali naš spoštljiv domoljubni odnos in priznanje te pomembne akcije, ki
je v veliki meri vplivala tudi na našo osamosvojitev.
V mejah naših zmožnosti se njihovih aktivnosti radi
udeležujemo, saj so izvedene organizacijsko in vsebinsko na visokem nivoju. Nas pa veže in zavezuje
uspešno sodelovanje za čas osamosvojitvene vojne
pri varovanju in oskrbi Zbirnega centra v Puconcih:
»Skupaj v vojni in skupaj v miru!«

veteranov uspela in se bo tako popravila krivica našim
sodelujočim. Vsa leta delovanja si v DKZP prizadevamo in vljudno vabimo, da se našemu domoljubnemu
poslanstvu pridružijo in s skupnimi močmi odpravimo
to krivico ter pridobimo zamolčano pravico.
Slavnostni govornik predsednik Vlade Republike Slovenije g. Marjan Šarec je izpostavil, da je slovenska
policija poleg teritorialne obrambe, v času osamosvajanja in demokratizacije, imela pomembno in odločilno vlogo. Kritičen je bil predvsem do vaških straž
in vard. Poudaril je, da se slovenska policija vse od
leta 1989 razvija v moderno evropsko policijo in da
uspešno opravlja svoje naloge.
Med povabljenimi so bili tudi: predsednik Republike
Slovenije g. Borut Pahor, prvi predsednik Republike
Slovenije g. Milan Kučan, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, generalmajorka ga. Alenka
Ermenec ter številni drugi visoki gosti.
Po slovesnosti je sledilo družabno srečanje v
preddverju Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Osrednja slovesnost ob 30. obletnici akcije Sever.
Foto: Manja Konkolič
V uvodnem nagovoru je zbrane nagovoril minister
za notranje zadeve g. Boštjan Poklukar. Spomnil je
na dogodke izpred 30 let. Poudaril je, da je danes
Slovenija demokratična, socialna, pravna, moderna
in varna država. Za varnost države uspešno skrbi slovenska policija. Predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas
je izpostavil 1. december 1989, kot spomin na tedanje dogodke. Takratni pripadniki slovenske policije in
organov za notranje zadeve so preprečili prihod več
stotim ljudem iz Srbije na »miting resnice«. S tem so
zaščitili nadaljnje demokratične procese v Sloveniji
in so pomembno sodelovali pri nastanku samostojne
države. Prav tako je spomnil na neugoden položaj
vojnih veteranov in opomnil na dopolnitev in spremembo zakonodaje na tem področju. V danem primeru gre tudi za naše pripadnike civilne zaščite KS
Puconci, ki so sodelovali v oskrbi vojnih ujetnikov,
nastanjenih v prostorih Osnovne šole Puconci. Upamo, da bodo prizadevanja za pridobitev statusa vojnih
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Utrinek iz prijetnega druženja po jubilejni proslavi, med
njimi tudi naši delegati.
Foto: Manja Konkolič
Ob tej priložnosti se DKZ Puconci lepo zahvaljuje za
povabilo na osrednjo slovesnost ob 30. obletnici akcije Sever in si še naprej želi smelo v druga srečanja
ter obujanja spominov na plemenita dejanja slovenske
zgodovine.
Jože Časar, predsednik DKZ Puconci
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Koncert Domovina je ena nam dodeljena
Domoljubno krajevno združenje Puconci je v nedeljo, 10. novembra 2019 v popoldanskem času, v Kulturni dvorani
Puconci, organiziralo 3. tradicionalni koncert domoljubnih pesmi z naslovom »Domovina je ena nam dodeljena«.
Leta 1949 je Oton Zupančič vsem padlim v boju proti okupatorju posvetil pesem z naslovom Domovina je ena nam
vsem dodeljena. S tem tudi nas opominja, da ne smemo pozabiti tistih, ki so se borili za našo svobodo in državo.
Prizadevati si moramo za večji, spoštljiv odnos do domovine in državnih simbolov. Tudi na ta način, da se ohranja
slovenski jezik, kultura, običaji in identiteta.
S koncertom, na katerem so sodelovali: Mešani pevski zbor Pečarovci, Klavdija in Marko, glasbena skupina Aktual,
glasbena skupina Kontraband in drugi, so se poklonili vsem državnim praznikom, tudi 100. obletnici priključitve in
združitve Prekmurja k matičnemu narodu in plemenitim vrednotam slovenske zgodovine.

Glasbena skupina Kontrabant iz Ljubljane, ki jo vodi
spoštovani profesor in Prekmurec Bela Somi – S svojimi
bogatimi vsebinskim izvedbami, večino tudi v prekmurščini, so pričarali prijetno vzdušje. Foto: Milan Škaper

Zelo uspešen in perspektiven Ansambel AKTUAL iz Moravskih Toplic nam je predstavil svoje uspešne glasbene
stvaritve, med drugim tudi Prekmurje moj dom, katera bo
v prihodnosti prav gotovo imela veliko odmevnost in jo
bomo z veseljem poslušali ter zapeli. Uspešne in smele
korake! Foto: Milan Škaper

Udeleženci so uživali ob poslušanju narodnih in domačih domoljubnih pesmi. Po koncu programa je sledilo
družabno srečanje s pogostitvijo in srečelovom.
Ob tej priložnosti se DKZ Puconci zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je bil koncert uspešno izveden.
Hkrati pa vabijo na naslednji tradicionalni 4. koncert » Domovina je ena nam dodeljena«, ki bo v nedeljo, 22.
novembra 2020. S tem želijo še naprej širiti temeljno poslanstvo, tudi skozi pesmi in tako prispevati k večjemu
spoštovanju domovine in plemenitih vrednot.
Manja Konkolič, mag. var.
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Počitniške kapacitete
O ZVVS Murska Sobota
O ZVVS Murska Sobota je lastnik kamp prikolice, ki se
trenutno nahaja v kampu Jadranka v Izoli. Nad kamp
prikolico je bil v letu 2018 narejen nadstrešek. V prikolici lahko biva največ 5 ljudi. Sezona letovanja je od
15.4. do 15. 10. tekočega leta. Razpis za letovanje dobi
vsak član O ZVVS Murska Sobota v drugem mesecu
tekočega leta. Za dodelitev terminov skrbi komisija za
letovanje, kateri predseduje Stanislav Wolf. Na voljo
so tudi 3 kolesa .V letu 2019 je bila prikolica zasedena
21 tednov. Letovalo je več kot 80 naših članov.

Slovenije tudi srečali in ga popeljali v prostore v domu
borcev in mladine na Vaneči, kjer domuje naša razstava vojne za Slovenijo: Enotni v Zmagi. Predsednik se
je pogovoril z našo delegacijo, si ogledal razstavo in
se vpisal v knjigo spominov. Predsednik O ZVVS Murska Sobota-PO Pomurje, Ivan Smodiš, mu je predal
zbornik Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja
in knjigo Spominska obeležja Pripovedujejo. Prisotni
smo bili skoraj vsi člani Pomurske koordinacije Veteranskih in domoljubnih društev.
Janez Kološa, sekretar O ZVVS Murska Sobota

Janez Kološa, sekretar O ZVVS Murska Sobota

Svečano polaganje venca z vojaškim protokolom.
Foto: Janez Kološa

Počitniška prikolica O ZVVS Murska Sobota.
Foto: Janez Kološa

Slovesnost pri Domu
borcev in mladine na
Vaneči

20. 10. 2019 je bila slovesnost pri domu borcev in
mladine na Vaneči v počastitev na padle borce NOB
in hkrati 22. praznik občine Puconci. Slovesnosti se
je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije
Marjan Šarec, ki je najprej položil venec za padle borce NOB. V nadaljevanju slovesnosti je imel še svečani
nagovor. Prisotni smo bili tudi člani O ZVVS Murska
Sobota, ki smo se z predsednikom Vlade Republike
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Predsednik Vlade republike Slovenije Marjan Šarec se je
srečal z delegacijo O ZVVS Murska Sobota.
Foto: Janez Kološa
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Veterani vojne za Slovenijo Murska Sobota obiskali Porabje
V soboto, 12.10.2019, se je 62 članov O ZVVS Murska Sobota odpravilo na strokovno ekskurzijo. Pot nas je vodila iz
Murske Sobote proti Goričkemu, kjer smo si najprej v vasi Markovci pod vodstvom župnika Dejana Horvata ogledali
cerkev in na dvorišču župnišča opravili tudi obilen zajtrk. Pot smo nadaljevali do Čepinec, kjer je v stari stražnici
– karavli urejena zbirka Varuhi meje, ki smo si jo pod
vodstvom dr. Bernarda Gorška tudi ogledali. Nato smo
prestopili mejo in se na Madžarskem ustavili v vasi Števanovci, kjer smo si ogledali
muzej Mejne straže - Madžarske vojske. Po ogledu smo pot nadaljevali do
mesta Monošter, kjer smo Udeleženci ekskurzije pred hotelom Lipa v Monoštru.
se spomnili na monoštersko Foto: Janez Kološa
bitko in zmago krščanske
cerkve nad Turki. Med sprehodom po mestu smo si ogledali baročno cerkev in se ustavili tudi na tržnici. V hotelu
Lipa, kjer domujejo tudi organizacije Porabskih Slovencev, smo opravili kosilo. Po kosilu smo prestopili Madžarsko-Avstrijsko mejo in pot nadaljevali proti mestu Rigersburg. Kraj je znan po graščini, ki se dviga 482 metrov nad
previsno skalo. Med postankom smo se do graščine zapeljali s tirno železnico in si z graščine v prelepem vremenu
ogledali okolico. V nadaljevanju smo si ogledali še Čokoladnico –Zootter, kjer smo imeli možnost pokušine in
nakupa čokolade. Na koncu smo si ogledali še ranč Ratschendorf, kjer je doma največja skupina kamel v Avstriji, ki
jim družbo delajo še lame, somalske ovce, emuji, pritlikave govedi, stari mlin, oljarna ter zbirka starodobnih vozil in
letal. V večernih urah smo se vrnili domov z ugotovitvijo, da smo dan preživeli lepo, saj smo med drugim spoznali
tudi vojaško zgodovino treh držav, ki smo jih obiskali.
Janez Kološa, sekretar O ZVVS Murska Sobota

Potepali smo se po Prekmurju ...
Člani TD Vrtnica Beznovci smo si lepo oktobrsko soboto vzeli čas in se odpravili na
kratek izlet po naši bližnji okolici, po prelepem Prekmurju,
ki v letu 2019 obhaja in obeležuje pomemben dogodek
pred 100 leti.
Najprej smo se zapeljali do novega sotinskega slatinskega
vrelca in podjetja CANA WATER, kjer sta nam lastnika
Niko Huber in Boštjan Durič pripravila degustacijo »najbokše vodej na Goričkon«.
Po zelo dobri razlagi prvega vodnega someljeja v Sloveniji g. Nika Hubra, so nas skoraj prepričali, da je resnično
zelo dobra, ampak moška družba je bila mnenja, da pa
je res dobra, če je mešana v špricari.
Pot smo nadaljevali proti Lendavi, kjer smo si ogledali
Hišo vina Cug ter seveda degustirali, da smo poplaknili
še tisto kapljico vode, ki je ostala od goričke slatine.
Pa pereci so tudi nej falili in što je ščel si je lajko v vino
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namako.
Pa domov smo lajko malo poglednoli, z Vinariuma seveda.
Eni so vidli, ka je na domačon dvorišči fse merno.
Sledil je kratek ogled Lendave z znamenitostmi in zgodovino. Spet kratek postanek in okrepčilo s sladoledom,
kavico in še čem.
Sledil je povratek domov in pred tem še ogled muzeja
čevljarstva v Turnišču.
Kakše bakanče so inda delali, pa izbire je glij nej bilo … kak
so pa ti šli na zakluček za novo leto, ali na boukši ples ...
Pa večer smo domov prišli, aja vmes so ženske kaj na fejsbuk dale, naj se vidi, ka smo pa ge smo.
Bilo je kratko, meli smo se fajn, pa drugo leto mo pa šli,
pa te nikan malo dale …
Irena Podpečan

Goričanci v praznični Eisenstadt in Bratislavo
Mesec december je čas, ko bi se naj za trenutek ustavili
in prisluhnili notranjim željam in vztrajno nadaljevali pot,
ki nam jo narekuje naše srce. Najdragocenejše pa je to,
da si vzamemo čas za prijetno kramljanje in prijetne
trenutke z najbližjimi. Ob tej priliki vsako leto organiziramo praznični izlet oz. ekskurzijo. Organiziramo jo z
namenom, da si popestrimo decembrski vsakdan. Tokrat smo se odpravili v praznični Eisenstadt in Bratislavo.
Po ne tako dolgi vožnji smo prispeli do prvega našega cilja, to je do glavnega mesta na Gradiščanskem,
Eisenstadta. Jutro se je že dodobra prebudilo in nam
prineslo sonce. Mesto leži nedaleč vstran od največjega
avstrijskega jezera, ki meji z Madžarsko do Nedižerskega
jezera. Ustavili smo se ob Haydnovem mestu. Sprehodili
smo se po ulicah in si od zunaj ogledali čudovit dvorec
Esterhazy in cerkev sv. Martina.
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Na ulicah smo že začutili praznično vzdušje, vohali cimet, slišali prijetno glasbo in se greli ob kuhanem vinu.
Po kratkem obisku smo se odpravili do praznične Bratislave na Slovaškem. Slovaška – hm, to je dežela bogate
aristokratske zgodovine, kulturnih in naravnih znamenitosti, vendar še vedno pod rahlim vplivom nekdanje
železne zavese; kljub vsemu pa je to prava izkušnja za
vse ljubitelje zgodovine in nostalgike. Slovaška je dežela,
ki leži v osrčju Evrope in ima zelo pestro zgodovino
svojega razvoja in obstoja. Bila je del madžarskega imperija in kasneje avstro-ogrskega cesarstva. Iz slednjega
obdobja se lahko pohvalijo s številnimi gradovi in dvorci.
Bratislava, ta mogočna prestolnica Slovaške, je mesto
z okoli 450.000 prebivalci in je največje mesto v državi. Najprej smo se odpravili na grajski grič, od koder
se odpirajo pogledi na staro mestno jedro, mogočno
reko Donavo in njene mostove ter na predmestja, katera je močno zaznamovala socialistična arhitektura.
Grad je od 15. stoletja najpomembnejša znamenitost
Bratislave. Leta 1811 je bil popolnoma uničen v požaru.
Sredi 20. stoletja so ga v celoti obnovili in sedaj velja za
pravi turistični biser, v katerem se vrstijo raznovrstne
razstave in stalne muzejske zbirke. Bratislava se razteza
vzdolž obeh bregov reke Donave, nedaleč od avstrijske
in madžarske meje. Je izredno priljubljena destinacija,
predvsem zaradi bližine Dunaja. Bratislava je pravzaprav
sodobna metropola, središče kulturnega in umetniškega
življenja, z bogatim arhitekturnim središčem, tramvaji,
elitno sosesko, kjer domuje večina tujih veleposlanikov ter znamenitim glavnim trgom, kamor vodijo ozke
23. 12. 2019
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srednjeveške uličice, polne prodajaln in
prijetnih kavarn, ki se križajo v starem
delu Bratislave.
Očaralo nas je praznično okrašeno staro mestno jedro, kjer smo lahko začutili predpraznično vzdušje. Jedro mesta vsekakor zaznamujejo Michaelova
vrata, gotska katedrala sv. Martina, kjer
so nekoč kronali kralje, nadškofovska
palača ter praznično okrašene mestne
hiše. Po ogledu in kratki predstavitvi
smo imeli čas za samostojno raziskovanje in se ustavili ob številnih stojnicah božičnega sejma. Vse se je bleščalo v soju prazničnih luči.
Polni predbožičnih vtisov, doživetij in rahli utrujenosti smo se odpeljali proti domu. Veselo vzdušje, doživetja in
mir, ki smo ga začutili ta dan, smo, verjamem da prenesli tudi v svoje domove, med svoje najdražje in vse ki jih
imamo radi.
Adventni čas in čudovita sobota sta dali obema mestoma pridih čarobnosti. Ko se v mestih prižgejo okrasne luči,
smo se počutili kot v pravljici. A ne bi bilo lepo živeti v pravljični deželi?
Tanja Horvat, Društvo žena Gorica

Adventna razstava Društva Ščipek
Društvo Ščipek iz Puconec je pripravilo adventno razstavo, ki je bila na ogled v
nedeljo, 24. novembra od 9.00 do 17.00, v prostorih kulturne dvorane v Puconcih.
Razstavljale smo prtičke z motivom božičnih in novoletnih praznikov, razne adventne venčke ter aranžmaje različnih oblik in velikosti. Izdelki so unikatni, odraz ohranjanja kulturne dediščine naših mam in babic. V razstavljene izdelke je bilo vloženega veliko truda, časa in dobre volje. Vsakega obiskovalca smo obdarile tudi s
skromnim darilcem.
Z obiskom smo bile zelo zadovoljne. Obiskalo nas je veliko ljudi, ki spoštujejo in
cenijo našo tradicijo. Posebej vesele smo bile obiska gospoda župana Ludvika
Novaka, predsednika ZKTD gospoda Uroša Kamenška ter predsednika KS Puconci
Štefana Sočiča. Hvala vsem za lepe želje in obisk.
Obenem pa vsem obiskovalcem in ostalim občanom želimo vesele božične praznike ter srečno in zdravo novo leto 2020.
Gabrijela Kočar, Društvo
Ščipek Puconci
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Obiskali smo Radlje
ob Dravi
Tako kot pred dvema letoma pri nas v Puconcih, smo
»Delfinci« letos septembra obiskali DU oziroma rokodelce,
ki se udeležujejo delavnic v Delfinu, v Radljah ob Dravi. To
je eno od prijetnih srečanj, vsako leto v drugem kraju.Ob
prihodu v Radlje smo bili pogoščeni s kavo in pecivom,
pripravili so nam tudi krajši kulturni program z nastopom
pevcev DU. Predstavnica informacijskega zavoda nam je
opisala zgodovino Radelj, nato pa nas popeljala v medgeneracijski center. Tam smo si ob razlagi pogledali tudi
krajši film o vseh dejavnostih v občini Radlje ob Dravi. V
samem centru se srečujejo mladi in starejši občani. Z njimi
sodelujejo prostovoljci in to vsak dan, tudi ob praznikih.
To je dejavnost dobre prakse.

Lepo sončno popoldne se je hitro prevesilo v večer,
ko smo se razšli na različne konce Slovenije, vsak proti
svojemu domu z mislijo, da se naslednje leto spet srečamo, nekje, v drugem kraju.

Prebrala sem dve svoji pesmi.
Foto: Jani Hrovat
Za vse doživeto pa se moramo zahvaliti našemu Brankotu Suhadolniku iz ZDUS-a in predsedniku DU Radlje
ob Dravi za organizacijo in sprejem.
S svojim nastopom in recitalom pesmi v prekmurščini
sem tudi sama popestrila kulturni program.
Marta Sever, DU Puconci

Razlaga v medgeneracijskem zavodu.
Foto: Marta Sever
V nadaljevanju smo se peš napotili po celotnem mestu,
tudi proti gradu, kjer se nahaja muzej. Že sama okolica
je zelo lepo urejena, z mogočnimi drevesi in cvetočimi
nasadi. V muzej na dvorišču, kjer imajo svoje prostore tudi
upokojenci, smo prišli, ko je že zelo lepo dišalo po bograču. Spraševali smo se, če so res skuhali pravi prekmurski
bograč. Moram povedati, da je bil res pravega okusa. K
temu je verjetno pripomoglo tudi nekaj Prekmurcev, ki
si je ustvarilo dom in družino v Radljah, ker so tam dobili
službo ali pa jih je ljubezen pripeljala v ta kraj ob Dravi. V
prostorih, ki so namenjeni upokojencem, so pridne roke
rokodelk pripravile razstavo svojih izdelkov. Požrtvovalna
»Delfinka« Fanika jih združuje in tako prenašajo znanje ena
na drugo. Veliko različnih izdelkov smo se naučili od njih
tudi v našem društvu, smo jim pa tudi mi pokazali naše
spretnosti na delavnicah v Delfinu v Izoli.
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Jesenski izlet
DU Puconci

Preden se jesen prevesi v zimo, se članice in člani DU
Puconci napotimo še na jesenski izlet. Letos smo se
odločili, da si ogledamo avstrijsko Koroško v okolici
Vrbskega jezera. Zgodaj zjutraj smo krenili iz Puconcev
in spotoma pobirali naše članice in člane. Prešli smo
mejo in nadaljevali pot proti avstrijski Koroški.
Ustavili smo se v Celovcu, si ogledali glavni trg in
mestno hišo, ki je bila zgrajena okrog leta 1650. V
muzeju knežjega kamna smo se seznanili s slovensko
zgodovino in si ogledali avstrijske grbe. Pot smo
nadaljevali na Vrbsko jezero, ki je največje avstrijsko
jezero. Peljali smo se okrog jezera in si ga v celoti
ogledali. Prečudovita pokrajina nas je navdušila. Ob
jezeru je tudi veliko lepih vil. Ustavili smo se ob treh
cerkvah, si ogledovali lepote in opravili malico.
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Pot smo nadaljevali do kraja Gospa sveta, kjer je Vojvodski prestol. Gospa Sveta je romarsko središče z veličastno gotsko cerkvijo. Od časa postavitve je bila cerkev
sedež pokrajinskega škofa za Karantanijo in Cerkveno
središče Karantanije ter izhodišče za pokristjanjevanje
Slovanov. Ponovno smo krenili proti Sloveniji in se ustavili v Dravogradu. Po kosilu smo se družili in počivali.
Proti večeru smo polni vtisov krenili proti domu.
Razmišljamo že o spomladanskem izletu, na katerega
vas vabimo, da se nam pridružite.

Cecilija Hadler, predsednica DU Puconci
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Razstava ročnih del
pomurskih upokojencev
Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev, soorganizatorja Društvo upokojencev Murska Sobota in
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, so
organizirali likovno razstavo ročnih del pod naslovom
»Pomurski upokojenci se predstavljajo«. Razstava je bila
v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Na razstavi so sodelovali ljubiteljski slikarji
in ustvarjalci sekcij ročnih del Društev upokojencev iz
Pomurja. Na otvoritvi, 8. novembra 2019, je bilo predstavljenih 8 sekcij ročnih del društev upokojencev: Puconci, Beltinci, Lendava, Radenci, Turnišče, Moravske
Toplice, Veržej in Ljutomer. Razstava je bila odprta do
15. 11. 2019. V tem času so si obiskovalci knjižnice lahko ogledali ustvarjanje upokojencev, ki v svojih društvih
ustvarjajo in se izražajo na različnih področjih. Naše
društvo se je predstavilo z ročnimi deli posameznih
članic.

Viktorija Horvat, vodja delavnic ročnih del
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Pečörofski Miklavž
Res sem že zelo star, a me najmlajši v Pečarovcih vsako
leto enako zavzeto pričakujejo. Podatke o tistih, ki so bili
rojeni leta 2011 ali pozneje, so mi posredovali iz TKŠD
Pečarovci. Vseh je 28.
Sicer sem vedel, da vsi otroci ubogajo starše in stare
starše, pridno hodijo v šolo in se učijo, da vsakodnevno
napredujejo – pospravljajo za sabo, se lepo obnašajo ...
Ob mojem obisku pa je vseeno prišla na plano kakšna
podrobnost, za katero otroci niso želeli, da izvem zanjo. Starši otrok so me kar izkoristili, da so lahko malo
prestrašili svoj naraščaj.
Ni bilo prehudo. Vmes je res pritekla 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 babice v pomoč.
Z menoj so bili pridni sodelavci: dva zvesta pomočnika
angelčka in hudič, ki pa posebnega dela ni imel. Večinoma je uklenil katerega starejših članov družine, ki si
je to zaslužil.
V vseh družinah so nas lepo sprejeli. Ker ni bilo snega, smo najeli najprimernejši prevoz – to pa so domači
gasilci, ki tudi najbolj poznajo pot do doma vsakega
izmed otrok.
Da ne pozabim - prav vsi otroci, ki sem jih obiskal, so
prejeli darila.
Dragi otroci! Bodite pridni še naprej. Obljubil sem vam
že, zdaj pa to ponovno potrjujem, da drugo leto spet
pridem!

Obisk svetega
Miklavža v Dolini
V nedeljo, 8. 12. 2019, je bilo v Dolini veselo. Ob 15.00
smo se starši, skupaj z otroci, zbrali v gasilskem domu.
Najprej smo z ustvarjalko, ki deluje pod imenom Ančabananča, ustvarjali venčke, potem pa je otroke, s
poslikavo obraza, spremenila v čarobna bitja. Sledilo
je rajanje ob glasbi, katerega pa je prekinil težko pričakovani prihod svetega Miklavža. Ker so bili otroci celo
leto »pridni«, so po zapeti pesmici prejeli tudi skromno
darilce. Po obljubi otrok, da bodo v prihajajočem letu
pridno ubogali starše, vzgojitelje in učitelje, je sveti
Miklavž pomahal v slovo in obisk zaključil z besedami:
»Se vidimo zopet naslednje leto!«

Pečőrofski Miklavž s spremstvom

Martina Černi, članica KTD Dolina
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Prižig prazničnih luči v Beznovcih
Mesec december… mesec čarobnosti, mesec miru, mesec notranjega obilja in topline, mesec praznovanj in obdarovanj, mesec novih pričakovanj.

In tudi člani Turističnega društva Vrtnica Beznovci smo
tako obeležili začetek praznovanj veselega decembra
in v soboto 7. decembra 2019 ob 14. uri postavili božično – 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 poskrbeli, da jelko krasijo lepi in
izvirni okraski pred prihodom dobrega sivega moža, ki
nas obišče vsako leto na tradicionalnem srečanju konjerejcev in blagoslovu konjev na Štefanovo pri vaški
kapelici sv. Florijana.
Dobri sivi mož bo poskrbel tudi za najmlajše, torej vljudno vabljeni v Beznovce, v četrtek 26. decembra 2019 ob
13. uri.
Tanja Marič

Smo mladi nespoštljivi ali so starejši postali
breme družbe?
Starejši ljudje so nekoč veljali za modrece. Prenašali so
vso svoje znanje na mlajše rodove oz. mlajše generacije.
Dandanes pa se zdi, da so starejši postali tretjerazredni
člen v naši moderni družbi. Današnja, moderna družba
poveličuje mladost, urejenost, lep videz in brezskrbno
življenje. Uživanje je postalo nekaj samoumevnega, delo
in razvoj pa v današnjem tempu dobivata stranski pomen. Zaradi poveličevanja prej naštetih pojmov nekako
zanikamo starost. Lahko bi celo rekli, da se je bojimo.
23. 12. 2019

Na starejše ljudi gledamo kot na nek odpadni del moderne družbe. Slednje zaradi videza in morebiti zaradi
prepričanja, da so nekoristni. Pa je to res, se vprašajmo.
Raziskave kažejo, da bo v prihodnosti skoraj tretjina
prebivalcev starejša od 65 let. To tudi pomeni, da bo
več kot tretjina prebivalcev delavno neaktivnih. Kaj to
prinaša za pokojninsko politiko, še nihče ne ve z gotovostjo potrditi.
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

53

54 BRALCI PIŠEJO
Starejše ljudi, ki so se že upokojili, v nekaterih državah, vzamejo v službo oz. postanejo
mentorji mlajšim delavcem. Zelo poznane so
nam oblike medgeneracijskega sodelovanja.
To prakticiramo tudi v vrtcu in šoli. Tukaj velja
prepričanje, da so mlajši ljudje spretnejši, hitrejši in iznajdljivejši; starejši ljudje pa imajo tiste
neprecenljive izkušnje in nasvete, ki jih lahko
delijo z mlajšimi rodovi. Mladi ljudje smo navadno res zagnani, izkušenj in neke doslednosti, ki
jih imajo starejši ljudje, pa nimamo vsi. Torej bi
lahko rekla, da prepričanje, da so starejši nekoristni, ne drži. Lahko pa z zagotovostjo rečem,
da poznamo dve vrsti ljudi, in sicer tiste, ki komaj čakajo na upokojitev in zaslužen prosti čas
in tiste, ki jih misel na pokoj spravlja ob pamet.
Ljudem, ki so v pokoju, bi bilo smiselno omogočiti in jih vključevati v programe, kjer bi bili aktivni. Čisto res je, da
nam tako fizične kot tudi kognitivne sposobnosti z leti upadajo. Nekateri med nami starost zelo radi primerjajo
z letnimi časi, in sicer – pomlad je otroštvo in mladost, poletje so zrela leta, jesen je starost, zima pa predstavlja
zaslužen počitek.
Iz leta v leto sem čedalje bolj prepričana, da moramo predsodke o staranju končati tam, kjer se začnejo. Imamo
ljudi, ki že pri petdesetih letih stagnirajo in ne vedo več, kaj bi sami s sabo; imamo ljudi, ki pri petinosemdesetih letih
še vedno tečejo maraton. Tu pa se poraja zelo pomembna opazka, da marsikdo v najlepših letih tega ne zmore.
Imamo starejše ljudi, ki so še popolnoma vitalni, polni volje do življenja; in tiste, ki so voljo do tega in onega že
zdavnaj izgubili. Zelo podobno sliko lahko vidimo tako pri 40-letniku, kot tudi pri 20-letnemu človeku.
Iz vsega povedanega si upam trditi, da so starejši ljudje koristni tako zelo, kot si želijo biti – ponavadi imajo le dovolj
izkušenosti, da se jim enostavno več ne ljubi ukvarjati in usmerjati energije tja, kjer tega ne želijo.
Starejši ljudje, staranje, ne bi smelo biti breme družbe. Ravno nasprotno. Staranje je povsem naravni, običajni del
življenja. Le-temu še nihče ni ubežal.

Kot moderni svet, moderna družba, se bomo morali spopadati s spremembami, ki jih prinaša starajoče se prebivalstvo. Zavedati se moramo, da človek, ki je iskren do samega sebe in izpolnjuje svoj smisel v življenju, se ne boji
ne starosti, ne staranja in ne smrti. To je le še ena pot v neznano.
Na koncu bi zaključila z mislijo Zenta Maurina Raudive, ki pravi »Smisel življenja je, da ohranimo srce odprto za
vse, kar je človeško, tudi v razočaranju, v samoti, v bolezni in smrti.«
Tanja Horvat
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Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota
Kaj lahko sami storite za svoje zdravje?
Nekdaj je veljalo, da zdravstvene ustanove obiščemo šele tedaj, ko zbolimo in ko potrebujemo
zdravljenje. Danes to več ne drži. Sodobna medicina v ospredje vse bolj postavlja preventivo. Zdrav
življenjski stil, ozaveščenost glede škodljivih ravnanj in odkrivanje morebitnih obolenj v zgodnjih fazah,
ko je stopnja ozdravljivosti visoka, je dokazano cenejše in manj boleče od kurative.
Eden od ključnih ponudnikov BREZPLAČNIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA
KREPITEV ZDRAVJA v Pomurski regiji je Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota.
»V Centru za krepitev zdravja izvajamo preventivne delavnice in svetovanja za krepitev zdravja za
prebivalce vseh 12 občin, ki jih ZD Murska Sobota pokriva. Ker se želimo čim bolj približati ljudem,
veliko delujemo na terenu. Letos smo poleg enote v Murski Soboti vzpostavili še enoto na Cankovi in
v Rogašovcih«, pove Sandra Gaber Flegar, vodja CKZ MS.
Kaj ponujajo občanom?
Odraslim, ki želijo poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje, so namenjene TEMELJNE
DELAVNICE in SKUPINSKA SVETOVANJA S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA
SLOGA, PREHRANE, DOBREGA POČUTJA IN GIBANJA. Gre za krajša srečanja, na katerih
obnovite in nadgradite svoje znanje ter pridobite praktične nasvete.
Če vas bolj mika GIBANJE, se udeležite testa hoje na 2 km, s katerim boste preverili svojo kondicijo.
Ali pa se pridružite brezplačni vadbi, ki jo izvajajo na različnih lokacijah.
Na voljo so tudi poglobljene, dlje trajajoče delavnice za vse, ki bi radi SHUJŠALI, SE ODVADILI
KAJENJA ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH NAVAD IN TVEGANIH VEDENJ.
Vas zanima? Delavnice in programi so podrobno opisani na spletni strani https://ckz.zd-ms.si in na
www.facebook.com/ckz.murska.sobota.
Dodatne informacije:
1. CKZ ZD Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
m 041 396 413 / 041 396 382 / 030 641 514
t (02) 534 13 94
e ckz@zd-ms.si
2. CKZ enota Cankova, Cankova 65, 9261 Cankova
3. CKZ enota Rogašovci, Rogašovci 14/b,
9262 Rogašovci
m 041 644 908
m 041 644 918
t (02) 540 90 23
t (02) 621 36 74
e ckz.cankova@zd-ms.si
e ckz.rogasovci@zd-ms.si
Vzpostavitev Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote zdravstvenega doma je ključni del projekta
"Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni
skupnosti", ki ga je pridobil ZD Murska Sobota. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.
23. 12. 2019
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Imeti psa in mačko
je lepo, vendar tudi
odgovorno
Največja želja nas - članov društva je, da bi vsak imel toliko
živali za koliko lahko poskrbi. Pogosto se nam ljudje sami
pohvalijo, da imajo radi mačke in da jih nekateri imajo tudi
po 20. To se ljudem zdi lepo, ni pa odgovorno. Tudi, če
zmorejo nahraniti toliko mačk, pa nastane problem, ko so
bolne, še večji problem pa, ko ostanejo same pri hiši. Mladi
pogosto odidejo od doma, starejši ljudje pa zbolijo, gredo
v dom ostarelih ali pa tudi umrejo. Mačke, pa tudi psi, pa
ostanejo prepuščeni sami sebi.
Odgovorno skrbništvo za živali pomeni tudi to, da poskrbimo za sterilizacijo/kastracijo. Tako preprečimo nekontrolirano razmnoževanje, hkrati pa so živali (psi, mačke) po
tem posegu tudi bolj zdrave in se ne potepajo več toliko.
Zavedamo se, da mnogim ta strošek sterilizacije/kastracije predstavlja veliko finančno breme, kljub akcijam, ki jih
organiziramo spomladi in jeseni. V društvu smo pripravljeni pomagati, tako s prevozi, lovljenjem mačk, kot tudi
finančno. Pokličite nas in se bomo oglasili pri vas ter našli
skupno rešitev.
Velikokrat kdo pravi, da bo pomanjkanje mačk, če jih bomo
vsi sterilizirali. Upamo si trditi, da se to še dolgo ne bo zgodilo, če se sploh kdaj bo. Vsi, ki bodo hoteli imeti mačko,
jo bodo našli v zavetišču. Poleg zavetišča Mala hiša, ki je
v Pomurju (v Lukačevcih v bližini MS), je veliko zavetišč še
drugod po Sloveniji.
Večina ljudi, ko se odloča za nabavo mačke ali psa, želi
posvojiti mladiča. Žal, svojci velikokrat nabavijo mladega
psa ali mačko tudi starejšim ljudem. In potem se zgodi, da
živali prehitro ostanejo same. Zavedati se moramo, da so
tudi odrasle mačke in psi zelo dobrega značaja, da bodo
naša prijetna in zelo hvaležna družba. Pri tem vam bodo
pomagali z nasveti v zavetišču, lahko pa se obrnete na nas,
tudi mi smo seznanjeni s primeri, ko mačke in psi rabijo
nove domove.
Prav v teh dneh se spopadamo z velikim problemov, in
sicer pri iskanju novega doma za kar 8 psov, ki so ostali
sami pri hiši. Ker velikokrat v življenju jemljemo stvari samoumevno, se je tako zdelo tudi lastnikoma psov misleč,
da bodo skupaj živeli še dolgo. Vendar pa se v življenju
dogajajo stvari, ki jih ne pričakujemo vedno. Tako je lastnik
psov umrl, lastnica pa je hudo bolna in za pse sigurno več
ne bo mogla skrbeti.
In kaj s temi psi, ki niso za nastalo situacijo čisto nič kriOBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

vi, vendar je pa njihova usoda zelo negotova. V društvu
se trudimo na različne načine, da bi jim uspeli najti nove
domove a smo zaenkrat, žal, nemočni. Zato vas prosimo,
da premislite, če lahko kateremu od njih ponudite dom.
Mogoče poznate sorodnike, znance, ki bi lahko katerega
od njih posvojili. Psi so živeli spuščeni na dvorišču in takšen
dom jim želimo najti tudi v bodoče. Za več informacij o njih
nam pišite na mail: dzzpom@gmail.com ali pa pokličite na
telefon: 040 736 313.
Vse dobro želimo vsem – živalim in ljudem!

Trezika Cvetko, Društvo za zaščito živali Pomurja

Kristalizacija medu
Med je zelo cenjeno živilo in sladilo. V največji meri ga sestavljata enostavna sladkorja fruktoza in glukoza, v manjši
meri pa tudi saharoza. Poleg sladkorjev med vsebuje še
vodo, različne kisline, encime, aromatične snovi in ostale
spojine, ki so koristne za delovanje človeškega organizma.
Zaradi velike vsebnosti enostavnih sladkorjev, ki jih naše
telo lažje izkoristi in ostalih bioaktivnih snovi, je med veliko
bolj cenjeno sladilo v primerjavi z navadnim, belim, konzumnim sladkorjem, ki ga sestavlja le saharoza. Velikokrat
se zgodi, da nam med, še preden ga porabimo, kristalizira v kozarcu. To pomeni, da se iz tekočega, viskoznega
stanja spremeni v trdno v obliki drobnih kristalčkov. Žal
še zmeraj veliko ljudi misli, da je kristaliziran med pokvarjen. Vendar temu ni tako. Kristalizacija medu je popolnoma naraven pojav, ki ne vpliva na kakovost medu in ne
povzroča nobenih kemijskih sprememb v medu. V kolikor
med kristalizira ste lahko prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med, ki so ga pridelale čebele. Do pojava
kristalizacije medu pride pri vseh vrstah medu. Hitrost po23. 12. 2019

OSTALO

java kristalizacije pa je odvisna od vrste medu in razmerja sladkorjev
v njem. Tako med, ki ima večjo vsebnost fruktoze, ki je v vodi dobro
topna, kristalizira počasneje (npr. akacijev, kostanjev med), medtem
ko je kristalizacija hitrejša pri medu, ki vsebuje več glukoze, ki v vodi
ni dobro topna (npr. cvetlični med). Kristaliziran med je v primerjavi s
tekočim tudi za kakšen odtenek svetlejše barve.
Značilna lastnost medu je, da kristalizira. V preteklosti so ga imenovali tudi STRD.
Poleg vsebnosti in razmerja sladkorjev v medu na hitrost kristalizacije
vplivajo tudi temperatura in čas skladiščenja medu, vsebnost vode v
medu in prisotnost kristalizacijskih jeder. Kristalizacijo medu pospešuje shranjevanje medu na temperaturi med 10 in 18 °C, nižje temperature shranjevanja pa proces kristalizacije upočasnijo. Ravno tako
med, ki vsebuje manjšo vsebnost vode, kristalizira hitreje v primerjavi
z medom, ki vsebuje več vode. Velikokrat se lahko zgodi tudi, da med
kristalizira nepravilno. Govorimo sicer o napakah kristalizacije, vendar le te na samo kakovost medu v največjem številu
primerov nimajo prevelikega vpliva. Če imate doma v kozarcu kristaliziran med in so se po kozarcu pojavile bele lise,
nikar ne bodite zaskrbljeni. Takšna kristalizacija nastane v medu, ki ima zelo nizko vsebnost vode. Med kristalizacijska
jedra se ujame zrak in površina postane bele barve (pojavu belih lis pravimo »cvet«). Pojav »cveta« velja za znamenje
kakovostnega medu, saj gre za med z zelo nizko vsebnostjo vode. Včasih se kristalizacija medu pojavi tudi v obliki razslojevanja. Nevarnost razslojevanja je predvsem pri medu, ki vsebuje visoko vsebnost vode (več kot 18 %), saj spodnji
del medu kristalizira, zgornji pa ostane tekoč. V tekočem delu je tako povečana vsebnost vode, kar predstavlja idealno
okolje za razvoj kvasovk, ki lahko povzročijo fermentacijo medu.
Za domačo uporabo medu se priporoča, da ga utekočinite v vodni kopeli na največ 40 °C. Če je temperatura utekočinjanja previsoka, se v medu poškodujejo ali celo uničijo toplotno občutljive sestavine kot so encimi, hormoni in toplotno
občutljivi vitamini. Biološka vrednost medu je tako izgubljena in postane uporaben zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti.
Da ohranite biološko vrednost medu ga nikoli ne dajte v prevroč čaj.
Med pa ni uporaben le kot namaz na kruhu in sladilo v različnih napitkih, ampak se lahko uporablja pri pripravi tako
zelenjavnih kot mesnih jedi, za pripravo različnih marinad in pekarskih ter mlečnih izdelkov. Med je slajši od sladkorja,
zato se ga v receptih dodaja manj kot navadnega sladkorja, jedem pa podari bogato aromo. Priporočljivo je, da ga jedem
dodajamo, tam kjer je mogoče, po toplotni obdelavi oz. uporabimo
nižje temperature peke.
Različne recepte za pripravo jedi iz medu najdete v elektronski
knjižici Jedi z medom od tu in tam, ki je dosegljiva na spletni povezavi: http://www.czs.si/Upload/files/Jedi%20z%20medom%20
2019%20last.pdf
V kolikor je med ustrezno skladiščen, je njegov rok uporabe zelo
dolg. Priporoča se uživanje medu iz lokalnega, domačega okolja,
saj ima takšen med za nas večjo biološko vrednost. S kristaliziranim medom ni popolnoma nič narobe in naj vas kristalizacija
medu ne odvrne pri pokušanju in spoznavanju pestrosti okusov
slovenskega medu.
Nataša Lilek, ČZS
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane
23. 12. 2019
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Med in kulinarika
Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv, saj
daje jedem posebno aromo. Med ne sodi le v napitke in
posladke. Obogati celo glavno jed! Preizkusite!
V preteklosti so med uporabljali kot edino sladilo, potem
ga je zamenjal sladkor, danes pa se trend uporabe medu
kot sladila, predvsem z vidika zdravega prehranjevanja,
vrača. Prav tako ga vse pogosteje srečamo kot dodatek jedem in to ne samo sladicam, ampak tudi mesnim
jedem, testeninam, rižotam ... Kako pestra je uporaba
medu v kulinariki nam kaže tudi bogata dediščina jedi
z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni štruklji,
sladice iz medenega testa …).
Uporabo medu v kulinariki zagovarja tudi priznani kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je ob dnevu slovenske
hrane v Gostišču pri Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije, z uporabo lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih
pridelkov, prisotnim gostom pričaral okuse, kakršne
so poznale naše babice. Chef Uroš je znan po tradicionalni kuhinji in obujanju pozabljenih tradicionalnih
slovenskih jedi in napitkov. S sodobnimi tehnikami in
lastno ustvarjalnostjo dediščinske jedi nadgradi v jedi
nove slovenske kuhinje.
Med uporabljamo kot dodatek marinadam za razne
vrste mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini,
domači in divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena,
pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da zmešamo olje in med, temu dodamo še manjšo količino
želeja rdečega ribeza ali brusnic in namažemo po mesu
pred koncem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med
dodajamo k raznim sirom, ki jih kombiniramo s sadjem

in oreščki, hladnim pečenkam in dodajamo v prelive za
razne solate. Lahko popestri okus raznim hladnim in
toplim juham ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin,
stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko tudi mesa, dobijo
sladko kisli priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrstam jedi
iz različnega testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter
zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri vlaganju sadja in
zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.
Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu je
izziv vsakega kuharja. V Sloveniji nam je na voljo pester
nabor različnih okusov Slovenskega medu z zaščiteno
geografsko označbo, Kočevskega gozdnega medu z
geografskim poreklom in Kraškega medu z geografskim
poreklom. Ti medovi izvirajo iz slovenskih travnikov in
neokrnjenih gozdov, v njih okusite raznolikost tisočerih
cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v sheme kakovosti, morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre
čebelarske prakse. Tak med dosega višje kakovostne
parametre, kot jih predpisuje Pravilnik o medu in je podvržen dodatnemu nadzoru s strani neodvisne kontrolne
organizacije.
Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in medom, pečene polnjene paprike z ajdo, feto in medom,
praženec s proseno kašo, slanino, porom in lipovim
medom, medena korenčkova solata, medeni biskvit z
makom in ajdovo moko … Vse to in še več receptov
najdete na spletni strani www.okusi-med.si/medeni-recepti. V nadaljevanju pa recept kuharskega mojstra
Uroša Štefelina za potico z medom in s tepko.
Vabimo vas, da preizkusite medene recepte in postanete »Master šef v kuhanju medenih jedi«.
Tanja Magdič, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

Potica z medom in s tepko
SESTAVINE
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g ajdove moke,
10 rumenjakov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 g limonine lupine,
4 dl mleka, 1 dl konopljinega olja, ½ dl vroče vode, ½ dl
mleka (kvasec), 70 g sladkorja, 1 strok vanilije.
Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih orehov, 2 dl
mleka, 150 g hojevega medu, 150 g sladkorja, 3,5 g limonine lupine, 3 rumenjaki, sneg treh beljakov, 100 g
masla, 200 g suhih, kuhanih tepk, 250 g svežih hrušk,
karamela za premaz, 1 strok vanilije.
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PRIPRAVA
Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode in mleka ter postavimo na toplo. V mleku skuhamo strok vanilije. Vanilijevo
mleko ohladimo. Preostale sestavine, kvasec in vanilijevo mleko zmešamo in vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vanilije. Vanilijevo mleko ohladimo. Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo
orehe, sladkor, limonino lupino, nato dodamo vanilijevo
mleko in maslo, rumenjake in v maso vmešamo sneg
treh beljakov. Sveže hruške in suhe tepke narežemo.
Na razvaljano testo najprej razmažemo karamelo, nato
maso in nanjo posujemo sveže hruške in tepke. Pečemo
15 minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.
Uroš Štefelin, avtor recepta

Slovenski med odlično darilo za
praznike
Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje.
Pred nami je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali
svoje najbližje in jih razveselili ob bližajočih se praznikih.
Mogoče vam bo to letos uspelo narediti brez večjih zapletov in mrzličnega tekanja. Za vas smo pripravili nekaj
predlogov za obdarovanje.
V jesensko – zimskem času je povpraševanje po čebeljih
pridelkih in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji hitro zaznajo povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti
z medom in povprašujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega panja. Kupci pogosteje povprašujejo po izdelkih, ki jih
bodo lahko uporabili za obdarovanje svojih najdražjih ali
poslovnih partnerjev. Številni slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo zadovoljila še tako zahtevne
porabnike. Postregli vam bodo z različnimi sortami medu,
ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in tako izbrali
med po svojem okusu. Svoje najdražje pa boste obdarovali
z njihovim najljubšim medom, lahko pa jim za spremembo
privoščite kakšen drug med iz široke palete okusov slovenskega medu. Med, ki ga boste podarili v ličnih darilnih
embalažah, ima močno sporočilno vrednost, povezujemo
ga s tradicijo, marljivostjo čebel, opraševanjem, slovenskim
zajtrkom … Zato je med primerno darilo za vsakogar in za
vsako priložnost, naj si bodo to bližajoči se prazniki, rojstni
dnevi, drobne pozornosti, zahvale …
Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med označen z
oznako ene izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost
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ali višjo kakovost proizvoda. Na področju medu poznamo
tri zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na
evropskem nivoju in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki
nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se
vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.
Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot
posebno darilo narave, lahko s pridom uporabimo tudi
v kulinariki. Z medom pogosto namažemo kos kruha,
uporabljamo ga kot naravno sladilo, zelo uporaben pa
je tudi v kuhinji, saj ga lahko dodajamo mesnim jedem,
ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju, seveda pa
tudi slaščičarsko - pekovskemu pecivu … Zakaj ne bi npr.
vsakodnevne navade, kot je pitje kave ali čaja, spremenili
in sladkor zamenjali z odličnim medom slovenskih čebelarjev? Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še
vedno pa bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi, če želimo,
da se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne damo v
vroč čaj. V primeru, da bo temperatura medu presegla 40
°C se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere
njegove sestavine, kot so encimi, hormoni, vitamini ... K
različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki
jih pečemo ali kuhamo, ga dodamo predvsem zato, ker
bodo dobile posebno svojevrstno aromo.
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba
v čebelarstvu, je izdala elektronsko knjižico medenih
receptov z naslovom Jedi z medom od tu in tam. Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je
najbolj primeren za pripravo posameznih jedi. Obiščite
spodnji spletni naslov in za svoje goste pripravite prav
posebno medeno presenečenje, naj bo to letos medeno praznična pojedina.
http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom%20
2019%20last%20(1).pdf
Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom
slovenskih čebelarjev.
Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri
ČZS JSSČ
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Nadaljujemo z obnovo Goričke krajine
V preteklosti smo v glasilu občine Puconci že predstavili
začetek izvajanja projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Republika Slovenija. Tokrat pa predstavljamo
del aktivnosti in konkretne ukrepe na terenu, ki smo jih
izvedli v 2019 in ukrepe, ki še sledijo v okviru omenjenega projekta.
Z namenom, da nekaj več kot 100 ha, do leta 2018 opuščenih travnikov, naredimo znova privlačnih za travniške vrste
metuljev in ptic, kar je ena izmed osnovnih dejavnosti JZ
KPG, in da so ti travniki privlačni tudi za obiskovalce Goričkega ter domačine, ki bi želeli v prihodnje na teh travnikih pridelovati krmo za živino, smo se v projektu Gorička
krajina lotili obnove oz. košnje travnikov. Da bi jih trajno
ohranili, smo 56 ha travnikov odkupili, z lastniki preostalih
travnikov pa smo sklenili pogodbe o košnji. Skupaj gre na
celotnem območju Goričkega za 676 parcel v 42 katastrskih občinah. Pri tem smo nagovorili več kot 300 različnih
lastnikov travnikov. Gre za zahteven podvig, saj obstoječi
in pretekli lastniki ne živijo samo na Goričkem ali v Sloveniji,
ampak še v 9-ih drugih državah po svetu, od Združenih
držav Amerike do Avstralije. Obnova travnikov vključuje košnjo trave in deloma odstranitev lesne zarasti, če to
prispeva k izpolnjevanju ciljev projekta, na vsaki travniški
parceli posebej. Odvisno od stanja travnika, smo travnik
pokosili 1-krat, 2-krat ali 3-krat. Večkrat so bili pokošeni
travniki, ki so zaraščeni z orjaško zlato rozgo. Ta tujerodna
invazivna vrsta rastline ni primerna za krmo živine, hkrati
pa preprečuje rast domačim rastlinskim vrstam. Večkratna
košnja takšnega travnika je ključna za postopno zmanjševanje deleža rozge na travniku in povečevanje domačih
rastlinskih vrst, ki so hranilne rastline več vrstam žuželk ter
krmne rastline domači živini. Na območju občine Puconci
je v obnovo vključenih 5 ha takšnih travnikov.
V spomladansko-poletnih mesecih smo od članov Društva
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije prejemali podatke o pojavljanju hribskega škrjanca in velikega skovika.
Prvi gnezdi na njivskih tleh in se na suhih travnikih in kolovozih prehranjuje s semeni in manjšimi žuželkami. Drugi pa
gnezdi v duplih starih sadnih sort v visokodebelnih sadovnjakih. Z namenom, da hribskim škrjancem na Goričkem
izboljšamo prehranjevalne možnosti, smo z lastniki 7 ha
primernih travnikov za hribskega škrjanca sklenili pogodbe,
v okviru katerih bodo travnike ob primernem času pokosili,
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jih ne bodo mulčali ali gnojili. Za izvedene ukrepe pa bodo
dobili plačilo. Z namenom ohranitve 50 sadnih dreves, s
primernimi dupli v deblih za gnezdenje velikega skovika,
smo z lastniki teh dreves, ki rastejo v 16 različnih katastrskih
občinah na Goričkem, sklenili pogodbe. Lastniki bodo v
naslednjih letih sami večkrat obrezali drevo ali odstranili
belo omelo, za izvedene ukrepe pa bodo dobili plačilo. Na
območju občine Puconci rasteta 2 takšni drevesi.
Veliko časa smo namenili pripravi in izvedbi prve stalne
razstave o netopirjih v Sloveniji, ki smo jo skupaj z domačini postavili v nekdanji šoli v Kančevcih in jo poimenovali
PreŽiveti z netopirji. Več o njej v drugem prispevku. Skupaj s
kmetijskimi svetovalci iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – zavodom Murska Sobota trenutno nagovarjamo
lastnike travnikov in visokodebelnih sadovnjakov, da bodo
za namene ohranjanja metuljev mravljiščarjev in velikega
skovika kosili travnike in ob tem puščali nepokošene pasove trave in hranilnih rastlin za metulje ter kobilice. Kobilice
predstavljajo najpomembnejši plen za velikega skovika in
belo štorkljo. Hkrati bomo sklepali pogodbe z lastniki mejic,
v katerih se prav tako prehranjuje ali živi veliki skovik.
V prihodnjih tednih in mesecih bomo začeli z zasaditvijo jablan starih sadnih sort na 15 ha novih površin skupaj
z dosaditvijo sadnih dreves na 5 ha površin v obstoječih
visokodebelnih sadovnjakih. Prednostno bomo izbirali
območja, kjer smo v preteklih letih zabeležili pojavljanje
velikega skovika. To so deli občine Rogašovci, Kuzma, Šalovci, Puconci in Moravske Toplice.
Drevo za obrezovanje v Vadarcih. Foto: Darja Kuronja
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Za podrobnejše informacije o izvedbi ukrepov in sodelovanju v njih, se zainteresirani lahko oglasijo na sedežu JZ
KPG, Grad 191, ali nas pokličejo od ponedeljka do petka,
med 8.00 in 14.00, na številko 02 551 88 71.
Gregor Domanjko

Postavili prvo stalno razstavo o netopirjih v
Sloveniji
Ali se netopirji zapletajo v lase? Ne, ker so odlični letalci.
Ali netopirji pijejo človeško kri? Ne, ker se netopirji pri
nas prehranjujejo izključno z žuželkami. Ali so netopirji
nevarni za ljudi? Ne, razen, če jih boste poskušali ujeti
in vas bodo ugriznili. Gre za izmišljene predsodke, s
katerimi so odrasli v preteklosti strašili otroke, ker so se
jih iz neznanja tudi sami malo bali. Od letos naprej imajo
prebivalci in obiskovalci Goričkega odlično priložnost,
da s pomočjo prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji, ki smo jo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko
(JZ KPG) skupaj z Župnijo Kančevci postavili v nekdanji
šoli v Kančevcih, bolje spoznajo te nočno aktivne in
zelo koristne živali.
Zakaj prav v Kančevcih? Ker je na podstrešju nekdanje
šole v Kančevcih eno od dveh znanih kotišč malega
podkovnjaka, ene od 16-ih vrst netopirjev, ki živijo na
Goričkem. Mali podkovnjaki, ki jih je bilo leta 2014 vsega
14 primerkov, letos pa že 65, se tam zadržujejo med
aprilom in oktobrom. Za dolgoročno ohranitev tega
pomembnega kotišča je bil v okviru projekta Gorička
krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, z
lastnikom stavbe, Župnijo Kančevci, sklenjen dolgoročni
dogovor o varstvu netopirjev. Župnija se je odločila, da
obnovi streho na nekdanji šoli in prostor, kjer je danes
razstava o netopirjih. Kje torej lažje predstaviti netopirje,
kot tam, kjer živijo.
Slavnostna otvoritev razstave se je zgodila 13. septembra 2019 v okviru Mednarodne noči netopirjev. Razstavo odlikuje celovita predstavitev netopirjev in njihovih
življenjskih prostorov z izjemnim prikazom zvezdnega
neba. Posebno vrednost razstavi dajeta kameri, ki sta
nameščeni na podstrešju in v kleti stavbe ter zaslon v
razstavnem prostoru, preko katerega lahko obiskovalci
v živo, 24 ur na dan, spremljajo netopirje.
Otvoritev razstave je pospremilo več kot 80 obiskoval23. 12. 2019

cev z Goričkega in od drugod, ki so se med vodenji in
opazovanjem netopirjev družili ob domačih dobrotah
goričkih ponudnikov in domačinov.
Razstava je na ogled po predhodnem dogovoru z JZ
KPG pri Gregorju Domanjku (gregor.domanjko@goricko.info, 02 551 88 68) ali Župnijo Kančevci pri br. Juriju
Štravsu (031 545 108).
Vabljeni, da jo obiščete.
Večina netopirjev se čez zimo umakne v podzemne
jame in kleti, kjer spijo oz. hibernirajo. V tem času ni
zaželeno, da jih pri spanju motimo. Lahko pa se nam
pridružite in jih od blizu spoznate na zanimivem predavanju z naslovom Netopirji – naši sosedi v Krajinskem
parku Goričko in v Pomurju. Predavanje bo v četrtek,
20. februarja 2020, ob 17.30, v Pokrajinski in študijski
knjižnici v Murski Soboti.

Del razstave o netopirjih v Kančevcih. Foto: Gregor Domanjko

Gregor Domanjko, besedilo in fotograifja

.
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Mesec ozaveščanja o pljučnem raku:
Pravočasno odkritje izboljša možnosti
preživetja
Ljubljana, 11. november 2019 - November je tradicionalno mesec ozaveščanja o pljučnem raku, obeležujemo ga z
belo pentljo. Na novinarski konferenci Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, 7. novembra, so strokovnjaki spregovorili o tej bolezni, dejavnikih tveganja, prepoznavanju simptomov, pomembnosti zgodnjega odkrivanja
in posledično boljšega preživetja bolnikov s pljučnim rakom. Predstavniki društva so izpostavili stigmo, s katero se
srečujejo bolniki s pljučnim rakom, in predstavili kampanjo ozaveščanja »Življenje s polnimi pljuči«.
Pljučni rak je v svetovnem merilu najpogostejši izmed vseh rakov; v lanskem letu so odkrili 2,1 milijona novih primerov,
kar je več kot je prebivalcev Slovenije. Pljučni rak je tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, je povedala doc. dr. Martina
Vrankar, dr. med., specialistka radioterapije na Onkološkem inštitutu Ljubljana; zaradi njega vsako leto na svetu umre
več kot 1,7 milijona ljudi (Globocan 2018). V Sloveniji je rak pljuč po pogostosti pri moških na tretjem, pri ženskah pa na
četrtem mestu, za njim vsako leto zboli okoli 1.500 ljudi.
Glavni dejavnik tveganja je kajenje, ki je vzrok za okoli 80-90 % vseh primerov raka pljuč. Pri kadilcih je tveganje za
smrt zaradi raka 15-30-krat večje kot pri nekadilcih. Glavni »krivec« za množično kajenje je nikotin, ki pa sam po sebi
ne povzroča raka, ampak veliko izmed 7.000 drugih substanc, ki so prisotne v cigaretah (tudi v lahkih in ultralahkih cigaretah). Zanimivo je, da število novih primerov raka pljuč na letni ravni pri moških upada, medtem ko pri ženskah še
vedno narašča. Ženske so namreč pri nas množično začele kaditi kasneje kakor moški, kar se po 20 do 30 letih, kolikor
je v povprečju potrebno, da pride do pojava pljučnega raka, odraža na številu novih primerov bolezni v današnjem času.
Drugi dejavniki tveganja, ki lahko privedejo do nastanka pljučnega raka, so izpostavljenost rakotvornim snovem, kot
so radioaktivni plin radon, azbest itd., onesnaženemu zraku, rentgenskim žarkom, in dednost (pljučni rak v družini). Za
pljučnim rakom pa lahko zbolijo tudi ljudje, ki niso bili izpostavljeni tem dejavnikom.
Raku pljuč pravijo tudi ‚tihi ubijalec‘. Večino primerov namreč odkrijejo že v razviti fazi, saj se bolezenski znaki (simptomi)
pojavijo šele takrat, ko se je bolezen že razširila na druge dele telesa. ‚‘Zgodnje odkrivanje znakov bolezni je ključno, saj
omogoča boljše preživetje. Zato je zelo pomembno, da bolnik pride do obravnave dovolj zgodaj,‘‘ je opozorila mag.
Mojca Unk, dr. med., specialistka internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Znak za alarm, da je treba k zdravniku, je vsak simptom, ki ne mine, npr. dolgotrajen kadilski kašelj. Težave, ob katerih
pomislimo na raka pljuč, so:
• kašelj, posebno če se spremeni narava kašlja,
• težje dihanje,
• nepojasnjena bolečina v prsih,
• krvav izmeček,
• pljučnica, ki ne izzveni po zdravljenju z antibiotiki ali se kmalu ponovi,
• hripavost,
• nepojasnjeno hujšanje, utrujenost in splošno slabo počutje.
Težave so nespecifične in se lahko pojavijo tudi pri drugih boleznih. Zato je pomembno, da pacient ob pojavu težav
čim prej obišče zdravnika, ki mu bo svetoval in ga po potrebi napotil na ustrezne preiskave
.
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Vseh pojavov pljučnega raka ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo tveganje – z zdravim načinom življenja:
• ne kadite oziroma čim prej prenehajte, izogibajte se pasivnemu kajenju;
• izogibajte se izpostavljenosti radioaktivnemu elementu radonu in drugim kancerogenim snovem na delovnem
mestu in drugje;
• uživajte uravnoteženo prehrano z veliko sadja in zelenjave.
Bolniki s pljučnim rakom zdaj živijo dlje!
Zdravljenje raka pljuč lahko poteka z operacijo, obsevanjem ali s sistemsko terapijo (kemoterapija, tarčna zdravila in
imunoterapija). Zdravljenje je pogosto kombinacija več načinov, ki se dopolnjujejo s podpornim zdravljenjem (protibolečinska terapija, zdravila proti slabosti ipd.). Zdravljenje napredovale bolezni je kompleksno, prepletajo se sistemsko,
lokalno in simptomatsko zdravljenje; njegov namen pa je, ob podaljšanemu življenju, tudi večja kakovost življenja.
V zadnjih desetletjih je znanost na področju pljučnega raka zelo napredovala; raziskave so omogočile nova zdravila in
metode zdravljenja, s pomočjo katerih ima več obolelih daljše preživetje in prinesle več upanja vsem, ki se soočajo s
to boleznijo. ‚‘Pri zdravljenju raka sta bili dve prelomnici, in sicer odkritje tarčnih zdravil, ki omogočajo daljše preživetje
pri bolnikih z metastatskim rakom; drugi mejnik je imunoterapija, ki pomaga organizmu, da se sam bori proti rakastim
celicam, ne samo v metastatskem obdobju bolezni, tudi v zgodnejših fazah, kar kaže, da je rak napaka v imunskem
sistemu,‘‘ pravi dr. Unkova.
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje že od leta 1991; združuje 3.500 bolnikov, njihove svojce in zdravstvene delavce iz vse Slovenije s skupnim ciljem, pomagati in lajšati življenje
ljudem z boleznimi dihal in alergijami. ‚‘Izrednega pomena za onkološkega bolnika, sploh v prvi fazi soočanja z boleznijo,
je psihosocialna pomoč, žal pa je tu veliko pomanjkanje kadra,‘‘ je poudaril Mirko Triller, predsednik Društva pljučnih
in alergijskih bolnikov Slovenije.
Bolezen lahko doleti kogarkoli; kljub temu pa številni verjamejo, da so sami krivi za svojo diagnozo. Bolniki s pljučnim
rakom se še vedno soočajo s stigmo, da gre za neozdravljivo bolezen, s spremenjenimi odnosi v družini in v službi, kar
jih vodi v prikrivanje stanja in psihosocialne stiske. Ob tem je Melita Pirc, predstavnica Društva pljučnih in alergijskih
bolnikov Slovenije, povedala: ‚‘Želimo si, da rak ne bi bil tabu, da se bolniki ne bi umikali iz družbe, več psihološke in
fizioterapevtske pomoči; bolj celostno zdravljenje bi pripomoglo k boljši statistiki preživetja.‘‘
Z ozaveščanjem želi Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije prispevati k zgodnejšemu odkrivanju bolezni in
večji možnosti preživetja za bolnike z rakom pljuč, z opozarjanjem na dejavnike tveganja pa zmanjšati število obolelih.
Letošnjo kampanjo so v društvu poimenovali s sloganom »Življenje s polnimi pljuči«, njena ambasadorka pa je Alenka
Artnik, svetovna prvakinja v potapljanju na vdih. Pljuča so
njeno glavno orodje in morajo biti v vrhunski formi, saj se v
globini nad 100 metrov stisnejo na velikost stisnjene pesti.
Hkrati pa velja, da »Vsak trenutek šteje«, saj mora z enim
vdihom pod vodo zdržati tudi štiri minute. Športnica se je
tudi sama srečala z rakom v družini, saj je zaradi te bolezni
izgubila oba starša: ‚‘Srečanje z boleznijo mi je dalo vedeti,
da življenje ni samoumevno, zato ga dosti bolj cenim. Akciji sem se priključila zato, ker sem prepričana, da je o raku
potrebno govoriti; v stiski je nujno, da imaš ob sebi nekoga,
s katerim se lahko pogovoriš.‘‘
Vsak trenutek šteje tudi pri bolnikih s pljučnim rakom, saj je
vsak trenutek pomemben za prepoznavanje znakov in pravočasno napotitev do onkologa. Le tako jim je omogočeno
zdravljenje, ki sedaj zagotavlja precej daljše preživetje ob
precej večji kakovosti življenja, kar povezujemo s sloganom
Ambasadorka kampanje »Življenje s polnimi pljuči« je
“Življenje s polnimi pljuči«.
Več informacij o simptomih, dejavnikih tveganja in mož- Alenka Artnik, svetovna prvakinja v potapljanju na vdih.
nostih zdravljenja za čim daljše in bolj kakovostno življenje bolnikov z rakom pljuč, najdete na spletni strani www.pljucni-rak.si
FOTOGRAFIJE Z NOVINARSKE KONFERENCE NA POVEZAVI https://drive.google.com/open?id=1oKp9LUr_MWbygDM0phaCRGItwpbhZ0OO
PROMO VIDEO NA POVEZAVI https://www.youtube.com/watch?v=E9ozu8PSFN8
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64 OSTALO
Obvešča
OBČINA PUCONCI V ŠTEVILKAH
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES, je v občini Puconci registriranih 424 poslovnih subjektov
(stanje na dan 20.11.2019), od tega je bilo v obdobju od 1.1.-20.11.2019 novoustanovljenih:
Društvo, zveza društev
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Poslovna enota
Registrirani sobodajalec
Samostojni podjetnik posameznik s.p.

1
1
1
3
1
16

V občini deluje 8 gospodarskih družb, ki se na podlagi podatkov iz letnih poročil v obdobju 2014-2018 štejejo med
hitro rastoča podjetja (HRP):
Število hitro rastočih podjetij v obdobju 2014-2018
Število
podjetij

SLOVENIJA
Pomurska regija
Občina PUCONCI

122.088

HRP
Delež v številu
Število
podjetij v %
5.347
4,4

4.483

177

3,9

172

8

4,7

Več o HRP in kriterijih za uvrstitev na seznam lahko preverite na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).
Po podatkih letnih poročil za leto 2018 so gospodarske družbe v občini poslovale z neto čistim dobičkom v višini
4.954 tisoč EUR, samostojni podjetniki pa z 687 tisoč EUR neto podjetnikovim dohodkom.
Letno poročilo posemezne družbe ali podjetnika si lahko brezplačno ogledate na www.ajpes.si/jolp.
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POROČILO
o izidu nadomestnih volitev za člana sveta KS Šalamenci
Volilna komisija Občine Puconci je na 18. seji, dne 1. 9. 2019, ugotovila naslednji izid glasovanja na nadomestnih
volitvah člana Sveta Krajevne skupnosti Šalamenci.

I.
1. Na nadomestnih volitvah, dne 1. 9. 2019, je imelo pravico voliti 252 volivcev, vpisanih v volilni imenik.
2. Glasovalo je 57 volivcev ali 22,62 % vseh volivcev. Od tega:
a) 57 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 0 volivcev je glasovalo predčasno
c) 0 volivcev je glasovalo po pošti
3. Oddanih je bilo 57 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic ali 10,53 % neveljavnih in 51 ali 89,47 % veljavnih.

II.
Kandidat za člana sveta KS Šalamenci je prejel naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01– Šalamenci
Zap.št.			Kandidat						Št.glasov

% glasov

1.			Danilo Janasik						51

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 in 83/2012-ZVL-I, 83/12, 68/17) ugotovila, da je za člana sveta KS Šalamenci izvoljen:
1.

Danilo Janasik, roj. 16. 3. 1969, Šalamenci 44

Št.: 041-0001/2018
Puconci, 1. september 2019
Martina Zrinski Gönter l.r., univ. dipl. prav.,
predsednica Volilne komisije
Občine Puconci

V podjetju Saubermacher - Komunala
ustvarjamo zdravo okolje.
Vsem našim strankam se zahvaljujemo za
sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov
v iztekajočem se letu.
Želimo vam prijetne praznike in vse dobro v
letu 2020.

Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj uresničijo pričakovanja,
odkrijejo modrosti in
natrosijo radosti.
Leto 2020 naj bo srečno, polno novih
izzivov in lepih doživetij.
Kolektiv podjetja Püngrad

Püngrad Javno komunalno podjetje, d.o.o.
Bodonci 127a, 9265 Bodonci
tel: 02 549 60 26 e-mail: pungrad@siol.net
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Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan,
novo leto pa naj zaživi,
radosti polno brez solza in skrbi.
Kolektiv podjetja BENKOtehna

i:HTL

Bad Radkersburg

Dan odprtih vrat:

I7.0I.2020

Petek
09:00 – 17:00

Izobraževanje na i:HTL Bad Radkersburg poteka
na področju elektrotehnike in s poudarkom na

IT in Avtomatizacija.
www.ihtl.at

A B D – D I M N I K A R ST V O M U R S K A SO B O T A d . o . o .
Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota
tel.: +386 (0) 2 535 13 10, mob.: + 386 (0) 70 269 516
brezplačna telefonska številka: 080 50 40
abd@dimnikar.si
http://www.dimnikar.si

VAŠ STROKOVNJAK ZA POŽARNO VARNOST,
ENERGIJO IN OKOLJE!

Smo specializirano podjetje za izvajanje dimnikarskih storitev in se ponašamo z več kot 25 letnimi izkušnjami. Za vas
opravljamo:
čiščenje in pregledovanje kurilnih ter dimovodnih naprav, prezračevalnih ter rekuperacijskih sistemov,
čiščenje in dezinfekcija kuhinjskih nap, konvektorjev ter klimatskih naprav,
PAKET KURILKO:
odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali z izžiganjem),
pregled in čiščenje peči (tekoče
kemično čiščenje in protikorozijska zaščita kurilnih naprav,
gorivo), dimnega kanala, dimnika,
meritve emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav.
iztočnice in meritve emisij dimnih
PAKET ŠPARAT:
plinov
čiščenje
štedilnika
ali
kamina,
Zakaj izbrati nas?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dimnega kanala, dimnika in

PAKET MERILKO:
Storitve izvajamo kvalitetno in učinkovito.
iztočnice
pregled
in meritve emisij dimnih
Storitve izvajamo po konkurenčnih cenah.
PAKET ROR:
plinov
(plin) in obdelovanje
Zaračunavamo samo opravljene storitve.
čiščenje dimnika, iztočnice
evidence
Imamo bogate izkušnje in strokovno usposobljen kader.
Naše stranke imajo zagotovljeno brezplačno strokovno svetovanje.
IN ŠE MNOGO
Našim strankam priporočamo strokovne izvajalce za montažo, servis, sanacijo ...
DRUGIH PAKETOV …
Imamo zagotovljeno dežurstvo v času praznikov in dopustov ter nadomeščanje v času bolniške.
Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, da le pravilno vgrajene in očiščene naprave delujejo brezhibno.

Prepričani smo, da smo pravi naslov za izvedbo dimnikarskih storitev in da boste zadovoljni z našimi storitvami.
Naš prvi cilj je zadovoljen in varen uporabnik. Pokličite nas in z veseljem se bomo odzvali.
ŽELIMO VAM MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO TER VARNO V LETU 2020!
OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI
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KRIŽANKA
NAGRADNA KRIŽANKA 13X11
AVTOR: ŠTEFAN
VUČAK

NAUK O
METODAH

REPUBLIKA
SLOVENIJA

VRSTA MEDU

NAGRADNA KRIŽANKA 13X11
VAS MED M.
NAUK
O IN
SOBOTO
VRSTA MEDU
METODAH
PUCONCI

AVTOR: ŠTEFAN
VUČAK

POUČEN IZLET

POUČEN IZLET

KAZALNI ZAIMEK

KAZALNI ZAIMEK

OCVIRKOVA
POGAČA

INTERN.
UNION

KOŠARKARSKI
KLUB

INTERN.
UNION

6

RIMSKA ŠEST CVETO JANČIČ

IVAN APATIČ

RIMSKA ŠEST CVETO JANČIČ

IVAN APATIČ

3

OZNAKA ZA
VALJEVO
11

OZNAKA ZA
VALJEVO

AVGUST
IPAVEC

ŠOLSKI RAZRED

6

14

AVGUST
IPAVEC

ŠOLSKI RAZRED
3

REPUBLIKA
SLOVENIJA

14

VAS MED M.
SOBOTO IN
PUCONCI

KOŠARKARSKI
KLUB

ROBERT
ENGLARO

IVAN LENDL

ROBERT
ENGLARO

IVAN LENDL

OTO TURKL

ENAKI ČRKI

OTO TURKL

ENAKI ČRKI

VINKO IVANC KAREL KOVAČ

VINKO IVANC KAREL KOVAČ

ADRIA AVIO

ADRIA AVIO

11
OCVIRKOVA
POGAČA

12
NAUK O RAZVOJU
12

NAUK O RAZVOJU

BREZALK.
PIJAČA

OBAL JANA
BREZALK.
PIJAČA
8

OBAL JANA

NACIONAL.
TEHN.
NAPRAVA

UMETNO
VLAKNO

NOVI EVANG.
ŠKOF 8

NACIONAL.
TEHN.
NAPRAVA

UMETNO
VLAKNO

OSEBNI
ZAIMEK

TORKOVA
PRILOGA 9DELA

OSEBNI
ZAIMEK

TORKOVA
PRILOGA DELA

PREŠERNOVA
PESEM

ANTON
CELEC

9

OBČAN

OZNAKA ZA
KISIK

13
OZNAKA ZA
KISIK

KRAVATA

1

2

4

DEL. EVANG.
CERKV. OBČINE

1

2 OBČAN

4
OBČAN

INJEKC. ENOTA

OZNAKA ZA
LUKSEMBURG

OZNAKA ZA
LUKSEMBURG

INJEKC. ENOTA

OZNAKA ZA

AVTOMAT.

NADZORNI OBDELAVA
AVTOMAT. RAČUN
KOMPJUTER,
SVET
OBDELAVA
TOMOGRAF

NADZORNI
SVET

ENAKI ČRKI

KOMPJUTER,
TOMOGRAF

ENAKI ČRKI

ZAHOD
5

5

AMPER ZNANSTVENE
VEDE

OZNAKA ZA
MOLIBDEN

OZNAKA ZA
MOLIBDEN

VAS V
PREKMURJU

VAS V
PREKMURJU

JOŽE DOMJAN

PRITRDILNICA

OZNAKA ZA
RAČUN

PRITRDILNICA

ZAHOD

AMPER

7
OBČAN

13
KRAVATA

JOŽE DOMJAN

OBČAN

OBČAN

7

NOVI EVANG.
ŠKOF

DEL. EVANG.
CERKV. OBČINE

PREŠERNOVA
PESEM

ANTON
CELEC

10

10

ZNANSTVENE
VEDE

SPODNJO RAZPREDELNICO
VPIŠITE OŠTEVILČENE
ČRKE
S PRAVILNO
REŠENE
KRIŽANKE IN DOBITE
V SPODNJOVRAZPREDELNICO
VPIŠITE OŠTEVILČENE
ČRKE S PRAVILNO
REŠENE
KRIŽANKE
IN DOBITE
NAZIV GLASILA
EVANGELČANSKE
CERKVENE OBČINE
BODONCI
NAZIV
GLASILA EVANGELČANSKE
CERKVENE
OBČINE BODONCI
1.

2. 1.

3.

2.

4.

3.

5.

4.

6.

5.

7.

6.

8.

7.

9.

8. 10.

9. 11.

10. 12.

11.13.

14.
12.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:
1. Andrej Gobar, Kupšinci 39 b, 9000 Murska Sobota
2. Anton Horvat, Puconci 115, 9201 Puconci
3. Rudolf Maček, Vadarci 23, 9265 Bodonci
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do 5. marca 2020 na naslov:
Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, s pripisom »KRIŽANKA«.
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KOLEDAR PRIREDITEV 2020
JANUAR
- 5. 1. 2020 ob 9.00 – DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM HOKEJU – Puconci – ŠK Triglav Predanovci – Tomislav Zrinski: 041/347-829

FEBRUAR
- 1. 2. 2020 ob 11.00 – TEKMOVANJE V PREŽAGOVANJU HLODA Z MOTORNO ŽAGO – Prosečka vas –
PGD Prosečka vas – Jože Temlin: 031/872-931
- 8. 2. 2020 ob 18.00 – PRAZNIK KULTURE – Puconci – Občina Puconci in ZKTD Puconci – Uroš Kamenšek: 041/377-161
- 9. 2. 2020 ob 9.00 – DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM HOKEJU – Puconci – ŠK Triglav Predanovci – Tomislav Zrinski: 041/347-82
- 21 .- 23. 2. 2020 ob 10.00 – DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM HOKEJU – Puconci – ŠK Triglav
Predanovci – Tomislav Zrinski: 041/347-829
- 22. 2. 2020 ob 19.00 – MAŠKERADA – Zenkovci – PGD Zenkovci – Štefan Pozvek: 041/545-203

MAREC
- 12. 3. 2020 ob 15.30 – 17. SVEČANA REZ VINSKE TRTE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper;
041/346-636
- 22. 3. 2020 od 9. do 18.00 – VELIKONOČNA RAZSTAVA – Puconci – Društvo Ščipek – Cvetka Grah:
040/791-460
- 29. 3. 2020 od 11.00 do 16.00– VELIKONOČNA RAZSTAVA – Puconci – DU Puconci – Vikica Horvat:
051/348-597

APRIL
- 4. 4. 2020 ob 16.00 – PANONSKO MORJE – SETEV LANU – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:
041/346-636
- 13. 4. 2020 ob 10.00 – VELIKONOČNI POHOD – Moščanci – KTD Moščanci – Marta Horvat: 041/747396
- 26. 4. 2020 ob 8.00 – TOPLA PROUŠKA – KRAMARSKI SEJEM – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef
Rituper: 041-346-636
- 26. 4. 2020 ob 9.00 – ŽIVI SPOMINI – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper: 041/346-636
- 26. 4. 2020 ob 10.00 – OTVORITEV SEZONE STARODOBNIH VOZIL – Bodonci – ECO Bodonci – Simon
Sever: 051/325-900
- 30. 4. 2020 ob 17.00 – 14. POHOD PO PEČAROVCIH – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:
041/346-636
- 30. 4. 2020 ob 20.00 – POHOD Z BAKLAMI – Puconci – KTD Puconci – Vesna Maučec: 031/871-355
- 30. 4. 2020 ob 20.30 – PRVOMAJSKO KRESOVANJE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – Jožef Rituper:
041/346-636
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