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Poletje je čas oddiha in tudi čas dopustov. Je čas, ko je 
sonce najvišje, ko so dnevi najdaljši in najbolj vroči. Je 
tudi čas za delo na poljih. Zato je potrebno  najti tre-
nutke za klepet ali čas za posedanje v senci.
Tudi letošnje poletje v tej smeri ni razočaralo – julij še 
nikoli ni bil tako vroč in tudi narava je marsikje poka-
zala uničevalno silo – toča, nalivi ali suša. Podnebne 
spremembe so z veliki koraki stopile v človeški vsak-
dan. Južna in zahodna Evropa je v plamenih. Na tisoče 
gasilcev in sodobna gasilna tehnologija niso kos temu, 
čemur pravimo naravna katastrofa. Ljudje smo vzrok 
tega. S svojimi dejanji posredno ali neposredno pripo-
moremo, da se svet strahovito spreminja.

Na vzhodu Evrope je drugačen ogenj. Zanetila ga je človeška nečimrnost. Ta 
»ogenj« požira vse – stoletja, z muko prigarane dobrine, in kar je še hujše – 
ropa človeška življenja. Če bi imeli pozitiven odnos do narave in soljudi, bi se 
kaj takega ne smelo dogajati!
Koliko sam pripomorem k takemu stanju? Imam dovolj osnovnih stvari za ži-
vljenje ali celo preveč? Ali ta potreba po več ne prehaja v nečimrnost, celo v 
požrešnost? Sem zadovoljen, ko imam več ali boljše kot sosed?
Koliko sem pripravljen sam narediti? Veliko ljudi odgovarja: zakaj prav jaz in 
zakaj ravno prvi. Strahote, ki se dogajajo, so ravno pravšnji razlog, da gremo 
vase in da si postavimo omejitve. Vsak dan je potrebno storiti kaj dobrega – ne 
zaradi mnenja drugih, ampak zaradi sebe.
Kot pravi Friderik Viljem Faber: posebno ena sila, ena moč je v človeku, ki jo 
vse premalo upoštevamo, vse premalo z njo računamo, je dovolj ne poznamo 
in ji ne posvečamo dovolj pozornosti … To je sila, ki je zmožna preobraziti 
svet, ga osrečiti ali nesreče na svetu tako zmanjšati, da bi življenje na zemlji 
postalo popolnoma drugačno, lepše, srečnejše … Ta čudežna sila, ta moč je 
DOBROTA.
Dobrota je prelivanje samega sebe v druge. Druge postavimo na mesto lastne-
ga jaza. Z drugimi ravnamo tako, kakor bi želeli, da oni ravnajo z nami. Sam 
sčasoma nisem na prvem mestu – sočlovek mi postane enako pomemben. Ta 
sočlovek je vsak Zemljan. Moje samoljubje postane nesebičnost.
Ne preslišimo torej klica pomoči potrebnega. Bodimo prijazni, ne povzročaj-
mo bolečin. Nalagajmo bisere dobrote. Ne preštevajmo jih, ker jih ni nikoli 
preveč. Najdimo priložnost – naj levica ne ve, kaj dela desnica
Mislimo pa tudi nase. Znajmo se oddahniti, si vzeti čas za pogovor in prema-
kniti meje občutenja. Poletje je pravi čas za to.
Mnogi že pridno uživate zasluženi dopust, drugi ste si že odpočili, spet tretji se 
nanj pripravljate, prav vsi pa smo v teh vročih dneh preklopili v nižjo prestavo, 
kajti z visokimi obrati v taki vročini pač ne gre.
No, občanovci smo sicer tudi v tem času migali, saj vemo, da imate prav zdaj 
največ časa za branje - verjamemo, da boste ob pestri vsebini, razmišljanjih 
in izkušnjah avtorjev dobili novi veter v krila, novo upanje. Pred Vami je ena 
najobsežnejših številk Občana.
V Uredniškem odboru  smo posebej veseli, ko lahko objavimo veliko zapisov o 
presežkih. Mnogi odlični rezultati naših osnovnošolcev prinašajo veliko veselja 
v mnoge domove. Čestitamo Alini in Lei za naziv zlati maturantki. Preberite o 
delu občinskih organov. 
S hvaležnostjo se spominjamo odhoda treh pomembnih mož za našo občino.
Sledijo mnogi zapisi, ki samo potrjujejo, da smo po epidemiji zadihali in po-
novno zaživeli.
Rešite križanko in preberite intervju z njenim sestavljalcem, Koledar prireditev 
pa naj bo navdih za več druženja.

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Vam, drage bralke in bralci!
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Zaradi odsotnosti župana Lud-
vika Novaka so uspešne učence 
sprejeli podžupana Jožef Ficko 
in Branko Drvarič ter direktorica 
občinske uprave, Mateja Breznik 
Fujs. Odličnjake so pozdravili, jih 
pohvalili in jim čestitali za dose-
žen uspeh.
Sprejema, ki je bil v Spominskem 
domu Števana Küzmiča, se je 
udeležilo 18 učencev OŠ Pucon-
ci, ki so zaključili osnovnošolsko 
izobraževanje z odličnim uspe-
hom v vseh letih šolanja.

Učenci, ki so se udeležili spreje-
ma, so: Ema Crnkovič, Lea Ham-
po, Florijan Hodžar, Jan Horvat, 
Eva Miličević, Nik Tivadar, Živa 
Dogar, Nejša Horvat, Niko Rakar, 
Jan Rituper, Luka Sočič, Neli Šta-
leker, Vid Derevarič, Nino Dopo-
na, Luka Söke, Jaka Zelko, Anabe-
la Žurman in Maksimilian Žurman. 

Sprejema so se udeležili tudi rav-
natelj OŠ Puconci Štefan Harkai, 
pomočnik ravnatelja Janez Lipič, 
razrednika Bojan Ropoša in Jožef 
Slaviček ter razredničarka Nina 

Sever, sorazredničarki Irena Sabo 
in Darja Cigüt. 
Podžupana Občine Puconci sta z 
direktorico občinske uprave naj-
boljšim učenkam in učencem po-
delili županove petice, Monogra-
fijo Občine Puconci in pisala za 
dosedanje uspešno izobraževa-
nje ter vidne dosežke na tekmo-
vanjih. Vsem skupaj so zaželeli v 
imenu župana in občinske uprave 
polno uspeha na nadaljnji poti.

Simona Serec

Slavnostni sprejem uspešnih učencev,  
ki so več let dosegali odlične rezultate
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Že v Osnovni šoli Puconci sem 
ugotovila, da me učenje veseli, 
zato sem se v vsak predmet po-
globila in ga skušala razumeti. 
Moje ocene so se iz leta v leto 
izboljševale, kar me je veselilo. V 
času osnovne šole sem obiskova-
la glasbeno šolo v Murski Soboti, 

kjer sem se 6 let učila prečno flav-
to. Po uspešno končani osnov-
ni šoli sem se vpisala na Srednjo 
zdravstveno šolo Murska Sobota, 
z željo po poklicu, s katerim bom 
lahko pomagala bolnim ljudem. 
Tekom srednje šole sem se še štiri 
leta učila klavir pri privatni glasbe-
ni šoli Muziklub. V prostem času 
rada slikam, kuham različne ve-
getarijanske jedi in sladice, igram 
klavir za svojo dušo in preživljam 
čas v naravi. 
Moje veselje za pridobivanje zna-
nja se je povečalo še posebej, ko 
sem osebno začela prebirati Sve-
to Pismo in knjige Ellen G. White, 
kot na primer Sporočila mladim 
in Jezusovo življenje, ki so v meni 
vzbudile željo po širjenju dobrote 
in plemenitosti med ljudmi.
V nadaljnjem izobraževanju v sre-
dnji šoli sem tudi v Splošni bol-
nišnici Murska Sobota pridobila 
izkušnje pri delu s pacienti. Letos 

pa sem maturo opravila z odlič-
nim uspehom in dosegla vseh 23 
točk. Rezultat me je posebej pre-
senetil, saj sem namesto prvega 
tujega jezika, angleščine, ki se je 
pisal v soboto, pisala nemščino 
in to kot prvi tuj jezik. Na ta način 
sem želela pridobiti boljše znanje 
nemščine in maturo opraviti v pr-
vem roku, saj po svetopisemskem 
nauku spoštujem soboto kot Go-
spodov dan in v tem dnevu ne 
opravljam pridobitvenih dejavno-
sti in šolskih obveznosti. 
Z vpisom na študij Alme Mater, v 
Murski Soboti, želim izpopolnit 
svoje znanje iz področja zdra-
vstvene nege in upam, da bom s 
poklicem diplomirane medicinske 
sestre lahko pomagala mnogim 
ljudem, saj se prebivalstvo stara 
in je vedno več bolnih in pomoči 
potrebnih ljudi.

Lea Jelen Anđelić

Lea Jelen Anđelić, zlata maturantka

Ime mi je Alina Žižek, rojena sem 
leta 2003. Živim v Pečarovcih. 
Osnovno šolo sem obiskovala 
v Puconcih. Ker sem v prostem 
času rada ustvarjala in risala, mi 
je bil tudi v šoli najljubši predmet 
likovna umetnost. Zaradi tega 
sem se odločila, da bom obisko-
vala Srednjo poklicno in tehniško 
šolo v izobraževalnem progra-
mu Tehnik oblikovanja. Da sem 
bila sprejeta v šolo, sem morala 
opraviti sprejemni izpit, ki sem ga 
tudi zelo odlično opravila. Skozi 
srednješolsko izobraževanje sem 
pridobila ogromno znanja in ve-

Alina Žižek, zlata maturantka
ščin na področju grafičnega obli-
kovanja, risanja, likovne teorije in 
umetnostne zgodovine. Za svoje 
novo pridobljeno znanje sem zelo 
hvaležna svojim profesorjem.
Bila sem na kar nekaj ekskurzijah, 
in sicer v Parizu, Londonu, Dunaju 
in na Škotskem. Ekskurzije so bile 
zelo zanimive in tudi povezane z 
mojo stroko. Ta štiri leta izobra-
ževanja so minila kar hitro, na 
koncu pa sem se morala pripra-
vljati še na maturo. Maturo sem 
opravila zelo uspešno in postala 
zlata maturantka, na kar sem zelo 
ponosna.

Željo za nadaljnji študij imam na 
področju umetnostne zgodovine.

Alina Žižek
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Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pa-
hor je v sklopu dogodka Občinskega praznika in 
130-letnice gasilstva v Občini Cankova, ki je bil 4. 
julija 2022, podelil zahvalno listino gospodu Jožetu 
Časarju iz Puconcev za izjemen prispevek k razvoju 
lokalne skupnosti, uveljavljanje vrednot solidarnosti 
in prostovoljstva ter navdihujočo skrb za sočloveka.
Jože Časar je človek z veliko začetnico ter vsestran-
sko predan občan in državljan RS. Prejeto zahvalo 
si je zaslužil s poštenim in trdim delom skozi vse ži-
vljenje. Njegov občutek za sožitje, sodelovanje, soli-
darnost in stabilnost ter dobre medčloveške odnose 
se kaže v več kot šestdesetletnem delu in prosto-
voljstvu. Poseben poudarek daje domoljubju, aktiv-
nemu medgeneracijskemu sodelovanju in razvoju 
lokalne skupnosti.

Jožetu Časarju ob prejemu visoke državne listine 
iskreno čestitamo in mu želimo še veliko moči in 
zdravja za vsestransko razdajanje, še posebej na po-
dročju ohranjanja in prenašanja plemenitih domo-
ljubnih vrednot na mlajše rodove. 

Manja Konkolič,
članica DKZ Puconci

Na predlog Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Puconci je Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost 
prometa podelila Osnovni šoli 
Puconci DIPLOMO in bronasti 
znak za prispevek k večji varnosti 
v prometu.
Priznanje pomeni javno potrditev 
dolgoletnih aktivnosti na ome-
njenem področju, vključevanje 
različnih deležnikov, skrb za var-
ne prevoze otrok, vključevanje v 
projekte, ki udeležencem nudijo 
izkustvena, praktična znanja in jih 
pripravljajo na odgovorne udele-
žence v prometu.
Diplomo in bronasti znak je na 
zadnji seji SPVCP prevzela Hele-
na Škerget Rakar, vodja programa 
PASAVČEK.

Zahvalna listina 
predsednika RS 
Jožetu Časarju 

Predsednik RS g. Borut Pahor predaja zahvalno listino g. Jožetu 
Časarju.
Foto: Nebojša Tejić, STA

Priznanje AVP Osnovni šoli Puconci
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Sprejeti sklepi

23. redna seja, 17. marca 2022

SKLEP št. 216:
V predlogu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ra-
zvojni zavod Občine Puconci se na predlog župana 
spremeni tretja alineja šestega odstavka 15. člena 
tako da se glasi: »ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj eno leto na vodstvenih ali vo-
dilnih delovnih mestih in«.

SKLEP št. 217:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine 
Puconci v prvi obravnavi, v predloženi vsebini s pre-
dlagano spremembo.

SKLEP št. 218:
Občinski svet Občine Puconci soglaša z uskladitvijo 
Načrta razvojnih programov Občine Puconci za ob-
dobje 2022-2025, na proračunski postavki 4015030 
Kanalizacija Vaneča. Novi naziv postavke je Kanali-
zacija Vaneča - 1. faza, zneski financiranja projekta v 
letu 2023 se uskladijo z vrednostjo projekta.

SKLEP št. 219:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota v predlagani vsebini, v prvi obravnavi.

SKLEP št. 220:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o usta-
novitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdrav- 
stveni dom Murska Sobota v predlagani vsebini, v 
prvi obravnavi.

SKLEP št. 221:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Pravilnik o 
spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec pri Osnovni šoli Puconci v predlagani vsebini.

SKLEP št. 222:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opra-

vljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Puconci, v skrajšanem postopku s predla-
gano spremembo:
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da 
glasi:
»Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čišče-
nja odpadne vode (javne kanalizacije), so lastniki 
obstoječih stavb dolžni zgraditi malo komunalno 
čistilno napravo ali troprekatno nepretočno grezni-
co (v nadaljevanju: nepretočne greznice) v skladu z 
veljavno Uredbo.«.

SKLEP št. 223:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z osnut-
kom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center 
za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in nanj nima 
pripomb.

1. izredna seje, 28. marca 2022

SKLEP št. 224:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 

rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2022 
in rebalans bilance prihodkov in odhodkov pro-
računa občine za leto 2022.

2. V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Ob-
čine Puconci št. 1-2022 iz prve točke tega sklepa 
se uskladi Načrt razvojnih programov za obdob- 
je 2022-2025. 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
št. 1-2022 in rebalans bilance prihodkov in od-
hodkov proračuna občine za leto 2022 se sprej-
me v skrajšanem postopku.

24. redna seja, 21. aprila 2022

SKLEP št. 225:
Občinski svet Občine Puconci potrdi Inventurni ela-
borat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inven-
tarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na 
dan 31. 12. 2021.

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
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SKLEP št. 226:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s pre-
razporeditvami v proračunu Občine Puconci za leto 
2021.

SKLEP št. 227:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poro-
čilom o porabi tekoče proračunske rezerve v reali-
zaciji proračuna Občine Puconci v letu 2021.

SKLEP št. 228:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s poro-
čilom o najetih kratkoročnih kreditih Občine Pucon-
ci v letu 2021.

SKLEP št. 229:

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE PUCONCI ZA LETO 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pu-
conci za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 
2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in rea-
liziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizira-
nih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Puconci za leto 2021. Sestavni del zaključnega ra-
čuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem 
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 
2021 se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, posebni del z obrazložitvami pa na spletni strani 
Občine Puconci.

SKLEP št. 230:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega 
amandmaja.

SKLEP št. 231:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota v drugi obravnavi z 
upoštevanjem sprejetega amandmaja.

SKLEP št. 232:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil z Let- 
nim poročilom za leto 2021 Zdravstvenega doma 
Murska Sobota ter podaja soglasje k sprejetim skle-
pom sveta zavoda, sprejetih na 100. redni seji dne 
23. 2. 2022.

SKLEP št. 233:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom 
dela in finančnim načrtom za leto 2022 Zdravstve-
nega doma Murska Sobota.

SKLEP št. 234:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine 
Puconci v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetih 
amandmajev.

SKLEP št. 235:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o 
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. v predlagani vsebini, v prvi 
obravnavi.

SKLEP št. 236:
o razrešitvi in imenovanju predsednika/-ce Volilne 

komisije Občine Puconci
I.

Na podlagi odstopne izjave, z dne 17. 12. 2021, se 
s funkcije predsednice Volilne komisije Občine Pu-
conci, razreši Martina Zrinski Gönter, Pečarovci 5, 
9202 Mačkovci.

II.
Za predsednika Volilne komisije Občine Puconci se, 
za preostanek mandatne dobe, imenuje Tilen Matiš, 
Lemerje 47, 9201 Puconci.

SKLEP št. 237:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano 
vsebino Letnega programa dejavnosti na področju 
turizma Občine Puconci za leto 2022. 
Letni program turizma Občine Puconci za leto 2022 
se objavi na spletni strani Občine Puconci. 
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SKLEP št. 238:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predla-

gano vsebino Letnega programa kulture Občine 
Puconci za leto 2022. 

2. Letni program kulture Občine Puconci za leto 
2022 se objavi na spletni strani Občine Puconci. 

SKLEP št. 239:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predla-

gano vsebino Javnega razpisa za zbiranje pre-
dlogov za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma za leto 2022. 

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanci-
ranje programov in projektov na področju turiz-
ma za leto 2022 se objavi na spletni strani Obči-
ne Puconci. 

SKLEP št. 240:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predla-

gano vsebino Javnega razpisa za zbiranje pre-
dlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2022. 

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanci-
ranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 
projektov v letu 2022 se objavi na spletni strani 
Občine.

25. redna seja, 2. junija 2022

SKLEP št. 241:
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvaja-

nja obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 

Občini Puconci ter
o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunal-

nih odpadkov v Občini Puconci
1.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne ob-
činske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci, razen 
naselij Puconci in Vaneča, za leto 2022 s poroči-
lom o delu za leto 2021, št. SK-0036/22-AV z dne 
31.03.2022, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske 
javne službe Saubermacher-Komunala Murska So-
bota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, 
se sprejme.

2.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske jav-
ne službe zbiranja določenih vrst komunalnih od-

padkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Ko-
munala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst  
komunalnih odpadkov Cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,13077 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,18307 €
V cene ni vključen 9,5% DDV.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev 
se uporabljajo od 1. julija 2022 dalje.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP št. 242:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poro-
čilo Osnovne šole Puconci za leto 2021.

SKLEP št. 243:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poro-
čilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za 
leto 2021 in Zaključni račun Medobčinske inšpekcije 
in redarstva za leto 2021.

SKLEP št. 244:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme letno po-

ročilo, družbe Püngrad JKP d.o.o., Bodonci 127 
a, 9265 Bodonci, za leto 2021.

2. Dobiček družbe za leto 2021 znaša 44.771,00 
EUR, ostane nerazporejen in se nameni za na-
ložbe družbe.

3. Občinski svet Občine Puconci sprejme Poslov-
no-finančni načrt družbe Püngrad JKP d.o.o., 
Bodonci 127 a, 9265 Bodonci, za leto 2022.

SKLEP št. 245:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s Poro-
čilom o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v letu 2021 za Občino Puconci.

SKLEP št. 246:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poro-
čilo Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki 
Puconci d.o.o. za leto 2021.

SKLEP št. 247:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o so-
financiranju letnega programa športa v Občini Pu-
conci po skrajšanem postopku.
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SKLEP št. 248:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Pravilnik o 
spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
ob rojstvu otroka v Občini Puconci.

SKLEP št. 249:
Občinski svet Občine Puconci podaja soglasje k 
sprejemu statuta Javnega zavoda Razvojni zavod 
Občine Puconci.
Statut se objavi na oglasni deski zavoda.

 SKLEP št. 250:
Občinski svet Občine Puconci se seznani s Poroči-
lom o delu Nadzornega odbora Občine Puconci v 
letu 2021.

SKLEP št. 251:
Občinski svet Občine Puconci daje pozitivno mne-
nje k imenovanju Klaudije Šek Škafar, Trstenjakova 
ulica 22 a, 9000 Murska Sobota, za direktorico Po-
krajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Obrazložitev rebalansa 
proračuna Občine Puconci  

št. 1-2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 
1-2022 je bil sprejet na 1. izredni seji Občinskega 
sveta Občine Puconci, ki je bila dne 28. 3. 2022. Ob-
javljen je bil v Uradnem listu RS št. 45/2022, dne 30. 
3. 2022, uporabljati pa se je pričel z 31. 3. 2022. 

Poglavitni razlog za pripravo predloga prvega reba-
lansa proračuna za leto 2022 je bila nujnost uskladi-
tve investicij, planiranih na naslednjih proračunskih 
postavkah:
• Investicije in investicijsko vzdrževanje javne 

razsvetljave
• Hostel Vaneča – Oaza sprostitve v objemu 

gozda 
• Kanalizacija Vaneča – I. faza
• Kanalizacija Vaneča - II. faza
• Kanalizacija Mačkovci
• Nadgradnja vodovodnega sistema B 
• Izgradnja vrtca Puconci

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

S sprejetim rebalansom proračuna št. 1-2022 so 
planirani prihodki vseh proračunskih uporabnikov v 
višini 10.012.261,10 EUR (tj. 3,46 % zmanjšanje na-
pram veljavnemu proračunu).

Celotni odhodki po rebalansu proračuna št. 1-2022 
pa so planirani v višini 10.998.168,33 (3,12 % zmanj-
šanje napram veljavnemu proračunu).

Podrobnejše obrazložitve so objavljene na spletni 
strani Občine Puconci.

Obrazložitev rebalansa 
proračuna Občine Puconci  

št. 2-2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 
2-2022 je bil sprejet na 26. redni seji Občinskega 
sveta Občine Puconci, ki je bila dne 30. 6. 2022. Ob-
javljen je bil v Uradnem listu RS št. 90/2022, dne 5. 7. 
2022, uporabljati pa se je pričel s 6. 7. 2022. 

Z rebalansom št. 1-2022 smo zaradi nujnosti teko-
čega izvajanja investicij uskladili le proračunske po-
stavke pri teh investicijah, v predlogu rebalansa št. 
2-2022 pa so upoštevane tako spremembe prihod-
kov proračuna kot tudi dodatni in novi odhodki, s 
čimer se zagotavljajo sredstva za namene, za katere 
niso bila načrtovana oz. so bila načrtovana v neza-
dostnem obsegu.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki
S sprejetim rebalansom proračuna št. 2-2022 plani-
ramo prihodke vseh proračunskih uporabnikov v vi-
šini 10.418.513,93 EUR (tj. 4,06 % povečanje napram 
veljavnemu proračunu).

Odhodki
Celotni odhodki po rebalansu proračuna št. 2-2022 
pa so planirani v višini 11.600.422,91 EUR (5,48 % po-
večanje napram veljavnemu proračunu).
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III. Proračunski primanjkljaj
Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje 
proračunski primanjkljaj v višini 1.181.908,98 EUR. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Z rebalansom ni planiranih sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje
V letu 2022 planiramo dolgoročno zadolževanje do 
višine 766.400,00 EUR. Sredstva se bodo koristila le 
v primeru izvedbe investicij vrtec Puconci in kana-
lizacija Vaneča, namensko za zagotovitev lastnega 
deleža.

VIII. Odplačila dolga
V letu 2022 bomo odplačali dolg v skupni višini 
385.895,78 EUR.

IX. Sprememba stanja sredstev na računu 
(I+IV+VII-II-V-VIII)
Stanje sredstev na računu v letu 2022 izkazuje 
zmanjšanje za 801.404,76 EUR.

X. Neto zadolževanje
Predstavlja razliko med zadolževanjem in odplači-
lom dolga, ki znaša 380.504,22 EUR.

XI. Neto financiranje
Z rebalansom izkazuje znesek v višini 1.181.908,98 
EUR.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta
Konec leta 2021 je bil ostanek sredstev na tekočih 
računih v višini 540.508,57 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so objavljene na spletni 
strani Občine Puconci.

»Trdim, da je tisto, na kar nave-
zujem svoje srce in na kar se za-
našam, pravzaprav moj Bog.« 

(Martin Luther)

S temi besedami je duhovnik in 
častni škof mag. Geza Erniša kot 
urednik mesečnika Evangeličan-
ski list sklenil svoj zadnji nagovor 

bralkam in bralcem v februarski 
številki mesečnika leta 2021. O 
minljivosti in zlomljivosti, ki se je 
ni mogoče ogniti v našem kro-
gotoku življenja in kar pravza-
prav težko razumemo in spreje-
mamo. A je neizbežno. Ostaja pa 
nam Bog, kakor nam je to preko 
Luthra sporočal mag. Erniša. Le 
nekaj dni zatem, ko smo pre-
birali te vrstice, nas je dosegla 
vest, da je častni škof nenadoma 
hudo zbolel. Minevali so tedni, 
meseci, minilo je leto in še več, 
žal pa se stanje ni izboljševalo in 
1. junija nas je dosegla žalostna 
vest o njegovem slovesu. Čeprav 
smo bili fizično že več kot leto 
dni ločeni, je Cerkev, vsa Slove-
nija kot tudi tujina ob tej novici 
obnemela in se ovila v črnino. 
Izgubili smo velikega evangeli-
čanskega duhovnika, teologa in 

častnega škofa, ki je nadvse pre-
dan duhovniškemu delu in Cer-
kvi več kot štiri desetletja opra-
vljal svoj poklic z največjo mero 
veselja, ljubezni in odgovornosti 
in skoraj dve desetletji kot du-
hovni voditelj povezovalno in k 
strpnosti usmerjeno vodil, bo-
gatil in zastopal Evangeličansko 
cerkev augsburške veroizpovedi 
v Republiki Sloveniji. 
Mag. Geza Erniša, rojen leta 
1952 v Tešanovcih, je svojo du-
hovniško službo začel v cerkve-
ni občini Gornji Slaveči, kjer je 
služboval med leti 1979 in 1997, 
zatem pa  je vse do upokojitve v 
letu 2021 služboval v Moravskih 
Toplicah, kjer je oznanjal Božjo 
besedo v slovenščini in nemšči-
ni. Kot administrator je oskrbo-
val tudi druge cerkvene občine, 
zadnja leta v Selu. Poleg duhov-

V spomin častnemu škofu mag. Gezi Erniši
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niške službe je med leti 1995 in 2001 opravljal tudi 
funkcijo seniorja slovenske Evangeličanske cerkve, 
v letu 2001 pa postal prvi škof slovenske Evangeli-
čanske cerkve in to funkcijo skupaj z inšpektorjem 
cerkve dr. Aleksandrom Kerčmarjem opravljal dva 
mandata, do leta 2013, ko je postal častni škof.
Za svoje zgledno in požrtvovalno delo je prejel 
številna priznanja in potrditve doma in v tujini, kjer 
je bil med drugim leta 2008 v Stuttgartu izvoljen v 
svet Svetovne luteranske zveze in v druge funkcije. 
Leta 2013 je od predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja prejel visoko državno odlikovanje 
Srebrni red za zasluge za uspešno, povezovalno 
in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske 
cerkve. Istega leta je postal tudi Pomurec leta, ča-
stni občan Občine Moravske Toplice pa leta 2010.
Bil je odličen in topel sogovornik, vseskozi pa je 
skrbel tudi za zapisano besedo, sodeloval pri pri-
pravi cerkvene literature, bil dejaven v številnih 
odborih, tudi član evropskega reda vitezov vina, 
vikar, prejemnik viteškega križa in viteške štole. 
Posebno skrb je posvečal vsem bolnim in pomoči 
potrebnim, si prizadeval za strpnost in spoštovanje 
različnih pogledov, deloval povezovalno in bil ve-
dno pripravljen za sodelovanje. Vse od leta 1996 je 
urejal Evangeličanski koledar in od 2017 tudi Evan-
geličanski list, sodeloval na konferencah, simpozi-
jih in seminarjih, bil izjemno dejaven v službi ljudi, 
kot je naslovil tudi svojo avtobiografijo, v kateri je 
strnil svoje življenje in delo. 
Nadvse dejaven je bil tudi v Slovenskem prote-
stantskem društvu Primož Trubar, še posebej v 
murskosoboški Podružnici, katerega član je bil od 
samega začetka in obenem član Upravnega od-
bora, med leti 2018 in 2021 pa tudi predsednik 
Podružnice. Vseskozi nam je predajal znanje o 
dosežkih in sadovih reformacije, jih približeval na 
premnogih izletih doma in v tujini, posvečal skrb 
za postavljanje spominskih obeležij, si prizadeval 
za ohranitev, razvoj in obstoj protestantskega spo-
ročila in izročila ter zagovarjal jasna načela pro-
testantske etike in njenih vrednot. Na premnogih 
dogodkih je bil slavnostni govornik, vsa leta budno 
spremljal slikarsko kolonijo Primož Trubar Mora-
vske Toplice, ki je pomembno pripomogla k pre-
poznavnosti Prekmurja s kulturno-umetniškega 
vidika. V času predsedovanja Podružnici in tudi 
sicer si je v Küzmičevem domu v Puconcih vse-

skozi skupaj s cerkveno občino Puconci in Obči-
no Puconci prizadeval za bogat program v času 
Küzmičevih dnevov, se posebej angažiral ob 500. 
obletnici reformacije, ko so Puconci poleg Ljublja-
ne in Rašice postali tudi kraj reformacije, in drugih 
obletnicah ter dosežkih.
Od njega smo se poslovili na Trubarjev dan, 8. 
junija, najprej na pogrebni in žalni slovesnosti v 
evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Jezusa v 
Moravskih Toplicah in zatem na murskosoboškem 
pokopališču. Pogrebno slovesnost so vodili škof. 
mag. Leon Novak, nekdanji škof mag. Geza Filo 
in duhovnik v Moravskih Toplicah Primož Kumin, 
z nagovoroma sta se mu poklonila tudi inšpektor 
Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji g. 
Bojan Prosič in inšpektor cerkvene občine Mora-
vske Toplice g. Franc Vitez. Na žalni slovesnosti pa 
so spregovorili gostje iz domovine in tujine, pred-
sednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, cerkve-
ni predstavniki in dostojanstveniki Cerkva iz Slo-
vaške, Madžarske, Nemčije, Vojvodine, Katoliške 
in Evangelijsko-binkoštne cerkve, visoki državni 
funkcionarji, predstavniki iz lokalnega in nacional-
nega prostora, ki so se mu poklonili z nagovorom 
in se spominjali premnogih skupnih dogodkov, ki 
so jih preživeli s častnim škofom. 
Za častnim škofom mag. Gezom Ernišom je ostala 
velika praznina, a ostala so tudi premnoga dobra 
dela, darovi in sadovi, ki nam jih je vsa leta služ-
bovanja na številne načine predajal. Čeprav so 
skupne poti končane, pa so ostali premnogi lepi 
in dragoceni spomini, ki z nami živijo naprej in za 
vselej.
Velika hvala in zahvala Vam za vse in počivajte v 
miru.

Klaudija Sedar
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Bil si del naše občine in ostal si tu, kjer si bil najraje. Žal je tvoj 
dom temen in tvoje telo skrbno skrito v žari s pepelom. Odšel 
si, odšel, ko je bolezen že grobo izmozgala tvoje telo. Upali 
smo, da premagaš bolezen, kajti poznali smo te in vedeli, da 
si močan, da je del tebe narava, ki bi ti morala dati dovolj moči 
za zmago. Pa ni, omagal si in ostali so le spomini.
Ostala je tudi trta, ki je bila del tvojega življenja, ostala je klet, 
kjer si gostil številne prijatelje, znance, pa tudi slučajne go-
ste. Razdajal si se, podarjal si težko pridelano žlahtno kapljico. 
Bila sem na ledenih trgatvah v tvojem vinogradu, na kar imam 
lepe spomine. Povabil si prijatelje in v čast mi je, da sem lahko 
bila v tej druščini.

Bila sva tudi sodelavca pri ustvarjanju projekta VTC Goričko. Lepo je bilo sodelovati s tabo. Prija-
zna beseda, drobne pozornosti, doslednost v projektnem delovanju. Toda, razšli smo se. Razoča-
ran si bil, kajti po začetnih skupnih aktivnostih in ob sigurni podpori občin in predvsem županov, 
je ta pripravljenost sodelovanja z leti splahnela. Da, na Goričkem so bili prepričani, da je VTC 
Goričko možnost asfaltiranja vseh, niti ne tako zelo pomembnih cest in ko je teh zmanjkalo, je 
zagretost za projekt VTC Goričko splahnela. Kaj pa povezovanje ponudbe, sodelovanje v pro-
mociji, dopolnjevanje ponudbe Goričkega, o tem niso želeli razmišljati. Vse to te je prizadelo, te 
pripeljalo do točke, ko si ugotovil, da nima smisla in si enostavno rekel, da je konec. In povezave 
ni še danes.
Sodelovala sva, kovala načrte in si želela turistični preboj Goričkega z dodatkom kvalitetne hrane 
in predvsem vina, ki je bilo tvoja strokovna domena. Razdajal si se, bil pripravljen sodelovati z ob-
čino, z društvi, pomagal vinogradnikom, kletarjem s svojo strokovnostjo. In ob vsem tem razda-
janju, si nemalokrat pozabil nase, na osebne obveznosti. Sodelovala sva sicer še, toda najina sku-
pna tema ni bil več VTC, bile so to le različne društvene aktivnosti, morda promocijske aktivnosti 
občine. Ostal pa si še naprej vinogradnik, človek, ki je vselej bil pripravljen stopiti v korak z vsakim, 
še posebej če je bila vsebina sodelovanje za razvoj goričkih bregov in njegovih vinogradov.
Erni, meni in še mnogim v naši občini bo ostala v spominu tvoja umirjena beseda, tvoj dobro-
hoten nasvet, pomoč in tvoja z zelo lepimi in čustvenimi bedami pospremljena zdravica s tvojim 
vinom na vanečkem bregu.
Ostale so tvoje sledi, ohranili jih bomo in se te spomnili, ko bomo dvignili kozarec GORIČKOGA 
ŠPRICERA.
Hvala za vse, kar si storil za naše Goričko. Spominjali se te bomo!

Marta Horvat

V spomin

Ernest Novak
22. 1. 1960–20. 6. 2022

Foto: G. Grabar
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Mesec oktober 2000. leta. Praznik Občine Puconci, podelitev 
priznanj, nagrade, predstavitev častnega občana. S posebnim 
ponosom, veseljem in radostjo je sprejel naziv skupaj z listi-
no. Počaščen je bil in to je tudi jasno povedal. Sin otovskega 
kmeta, ki je že s 14 leti odšel v svet, iskat lepše življenje, oku-
šat boljši kruh. Pot je bila trnjeva, koraki pa so bili smeli, trdni 
z jasno začrtanim ciljem. Ni klonil, kajti v njem se je pretakala 

kri goričkega kmeta, klenega in ustvarjalnega Otovčara. Šolanje, tujina, zaposlitev v domovini, 
žena iz okolice Otovcev.
Bil je in ostal je Goričanec, Prekmurec, za prebivalce Višnje Gore, kjer je živel, prava prekmurska 
duša. Bil je tudi prava umetniška duša in v vseh njegovih slikah se skriva delček Prekmurja, v njih 
so njegove breze, polja, skromne goričke hišice, ki v notranjosti skrivajo toplino in domačnost, 
lepoto in bogato prekmursko dušo. Razdajal se je, velikokrat pozabljal nase, na svoje blagosta-
nje, se veselil srečanja s preprostim, poštenim in srčnim človekom.
Prihajal je pogosto v rodno vas, bil stalen gost na prireditvi za praznik občine, ki je spoznala 
njegovo veličino in ga nagradila z najvišjim priznanjem. 
V Otovcih stojita oba njegova domova, starejši, kjer se je rodil in nekoliko mlajši, kamor se je vra-
čal in bival, ko je bil v Otovcih. In na stenah trnaca njegovega rojstnega doma so še vedno vidne 
njegove umetnine. Postavil jih je vsem na ogled in tako kot vselej bil srečen, ko je ovekovečil 
utrinke domačega okolja, prekmursko pokrajino, brezo, ki je pod povešenimi vejami skrivala ne-
šteto lepih trenutkov, življenjskih zgodb, dogodkov iz življenja nekoga brezimnega, pa vendarle 
človeka s plemenito prekmursko dušo.
Le redke slike je prodal, podarjal jih je, podarjal tako, kot zna to le človek s plemenitega duha. 
Morda je ob tem pozabljal na lastno blagostanje, toda bil je počaščen, ko je lahko obdaril ne-
koga.
Odšel je 17. februarja 2022. Na Žalah je njegovo poslednje domovanje. Mir, tišina, temina vsak-
dana so posrkali njegovo prekmursko dušo. Ponekod pa so njegove prekmurske hiške, so nje-
gove breze, mlin na Muri, podobe goričkih bregov, ostala je sled njegove ustvarjalnosti in v vseh 
teh slikah se zrcali njegova skromna, poštena in iskriva duša klenega Goričanca.
Štefan Horvat, hvala za vso Vašo slikarsko ustvarjalnost, tudi za vsa Vaša inovatorska dela, hvala 
za trenutke snidenja, hvala za to, da ste bili in ostali vselej in povsod Prekmurec! 

Marta Horvat

V spomin

Štefan Horvat
1. 5. 1932–17. 2. 2022

Častni občan Občine Puconci leta 2000
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V občini Puconci je veliko zanimi-
vih oseb, katerih življenje je bilo 
aktivno na poslovnem, športnem 
in družbenem področju. Javno se 

niso in se ne bodo nikoli izposta-
vljali. 
Večina pozna Štefana Vučaka, ro-
jenega Zenkovčana, ki mu je nje-
gova rojstna vas vsa leta pome-
nila največ. Čeprav živi v Murski 
Soboti, ga lahko vsak dan vidite in 
srečate v Zenkovcih.
Štefan Vučak, univ. dipl. eko-
nomist, ki je za svojo diplomsko 
nalogo prejel tudi študentsko 
Prešernovo nagrado, se je po 
10-letni zaposlitvi kot profesor 
na Ekonomski srednji šoli odločil 
za poklicno pot v zdravstvu, naj-
prej v Pomurskem zdravstvenem 
centru in nato v Splošni bolnišni-
ci Murska Sobota, sodeloval pa je 
tudi v več strokovnih skupinah na 
Ministrstvu za zdravje.
Skoraj vso službeno pot je pre-
živel v zdravstvu, največ kot po-

slovni direktor v bolnišnici. Nje-
gova natančnost in znanje sta bili 
garanciji za njegovo delo.
Vedno je bil tudi ljubitelj športa, 
predvsem hokeja na travi. Svo-
jo športno pot je začel in končal 
v hokejskem klubu Pomurje iz 
Murske Sobote. Hokej je aktivno 
igral 30 let, tudi v takratni 1. zve-
zni ligi Zahod. Med tem je postal 
tudi predsednik Zveze za hokej na 
travi Slovenije.
Predan družini, Zenkovcem, služ-
bi, športu, je še vedno našel čas 
za svoje veselje, to je sestavljanje 
križank.

Kdaj ste pričeli s sestavljanjem 
križank? Jih tudi rešujete?
Križanke rešujem že od srednje-
šolskih let. Sestavljati pa sem jih 
začel, ko smo v Splošni bolnišnici 

V nedeljo, 10. 7. 2022, je v Pu-
ževcih pri kapeli potekalo eku-
mensko bogoslužje ob prazniku 
svete Marjete, ki so ga častili že v 
preteklosti. Sodelovala sta župnik 
Štefan Grabar iz župnije Cankova 
ter predstavnica evangeličanske 
cerkve Puconci Bojana Fras, ki 
je zaradi odsotnosti duhovnice 
Katje Ajdnik prebrala nekaj misli 
v njenem imenu. Pripravili smo 
kratek kulturni program, kjer so 
se predstavili osnovnošolski otro-
ci. Po zaključenem bogoslužju 
in programu je sledilo druženje 
pod lipo, ki pa ga je prekinil dež. 
Na žalost je naše druženje do-
besedno preplavila voda, vendar 
upamo, da bomo zamujeno na-
doknadili naslednje leto.

Monika Krančič

Margejta v Puževcih

Štefan Vučak, človek mnogih talentov
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Murska Sobota začeli izdajati in-
terno glasilo Krog življenja. Med 
zaposlenimi so bile dobro spre-
jete. Šlo je za križanke skandina-
vskega tipa, s tematiko s poslov-
nega in zdravstvenega področja 
v bolnišnici. Vedno sem jih se-
stavljal pozno zvečer, ko so že vsi 
doma odšli spat. 

Kako ste navezali sodelovanje v 
Občanu, kjer že vrsto let obja-
vljate križanke?
Za pripravo križank v občinskem 
glasilu Občan me je zaprosila Ta-
nja Marič (Razvojni zavod občine 
Puconci), ki je menila, da morajo 
tudi križanke v občinskem glasilu 
izraziti tematiko iz življenja in dela 
v občini Puconci. Ker sem rojen v 
tej občini (v Zenkovcih), sem pre-
dlog sprejel.

Sestavljanje križanke ni eno-
stavno. Pravijo, da je povezano z 
matematično logiko. Vam vedno 
gre v prvo ali včasih rabite čas in 
se ponovno vrnete k prejšnji ne-
zaključeni?
Za sestavljanje križank je kot prvo 
potrebno široko splošno znanje 
z vseh področij življenja in dela. 
Občina Puconci je še vedno v ve-
čji meri kmetijska občina, zato v 
križanke primarno vključim tema-
tiko s področja kmetijstva, infra-
strukture in vedno več tudi pod-
jetništva.
Vsaka moja križanka je samostoj-
no avtorsko delo in ni povezana s 
predhodnimi križankami.

Ali imate križanke tudi na zalo-
go? Ko vam gre, jih več sestavi-
te?
Ne, na zalogo jih ne delam. Tru-
dim se, da v križanke vedno vklju-
čim aktualne zadeve oziroma do-
godke v občini.

Zanimivo je, da v križanko kot 
geslo povežete dogodke v ob-
čini. Vedno je prisoten utrip tre-
nutka?
Da, to je moja glavna usmeritev, ki 
se potem odrazi v geslu križanke.

V očini Puconci je veliko starej-
ših občanov. Reševanje križank 
pa je ene vrste vadba uma, ki ga 
starejši na ta način ohranjajo v 
kondiciji, tudi da se izognejo bo-
leznim. Mislite, da je reševanje 
križank nekaj, kar naj starejši iz-
vajajo?
Predvsem mislim, da so križanke 
razvedrilo za bralce vseh starosti. 
Da pa ima to tudi psihoterapev-
tske učinke za starejše občane, 
strokovnjaki prav tako potrjujejo. 
Mislim, da je reševanje križank za 
vsa obdobja življenja način pre-
verjanja in tudi širjenja lastnega 
znanja, hkrati pa predvsem prijet- 
no razvedrilo. 

Kot ste uvodoma dejali, ste obja-
vljali tudi v Krogu življenja Splo-
šne bolnišnice Murska Sobota. 
V vsaki številki je bila objavljena 
križanka. Po roku za oddajo smo 
vam prinesli zbrane križanke in 
ste jih izžrebali tri. Križanko ste 
odprli in pregledali, ali je bila 
pravilno izpolnjena. Če ne, ste 
izvlekli naslednjo. Vašemu na-
tančnemu pregledu ni ušla naj-
manjša napaka. Se spomnite?
Da, če sam sestavljaš križanko, 
zelo hitro vidiš, kje so napake in 
če je križanka pravilno rešena. Ni-
koli ni bilo nobenih pripomb na 
naše delo. 

Vsa ta vaša aktivnost je bila ve-
dno ljubiteljska in vam ni prina-
šala nobenega finančnega ali 
drugega učinka, kar pa je za vas 
splošno znano. Več vam pomeni 
skupno dobro.
Vaša ugotovitev drži.

Kakšne so vaše morebitne pri-
pombe na objavo vaših križank v 
Občanu?
Želel bi si povratne informacije v 
zvezi s križankami. Ali so preob-
sežne ali premajhne, ali so pre-
težke ali prelahke, ali bi si bralci 
želeli tudi drugih vrst križank ali 
so te skandinavskega tipa primer-
ne ipd.

Če vas lahko vprašam nekaj 
osebnega: Zenkovci so bili in so 
nekaj, kar vas povezuje z vašo 
družino. Vedno ste se in se boste 
dnevno vračali v hiško, kjer ste 
bili rojeni in ki ste si jo dogradili 
v Zenkovcih. Kako doživljate roj-
stno vas?
Po zaključenem študiju na Eko-
nomski fakulteti v Ljubljani mi je 
mentorica prof. dr. Mara Bešter 
predlagala vpis na doktorski štu-
dij in možnost, da bi postal pro-
fesor na fakulteti. A odločil sem 
se za Prekmurje, kamor me vlekla 
predvsem moja rojstna vas. Nikoli 
mi ni bilo žal za to odločitev.
Družina in delo na zemlji sta mi 
vedno veliko pomenila. Obdelo-
vanje zemlje je plemenito delo, 
meni pa je hkrati predstavljalo 
tudi dobro protiutež moji takratni 
službi. To je tudi eden od vzrokov, 
da še vedno, tudi v upokojenskih 
letih, obdelujem zemljo, čeprav 
brez kakršnihkoli ekonomskih 
učinkov.

Za pogovor s Štefanom Vuča-
kom sem se odločila glede na to, 
da je vsem že samoumevno, da 
je v Občanu križanka. Za njo pa 
vedno stoji človek, ki je predan 
svojim vrednotam. Vsa čast, Šte-
fan Vučak, za vaše delo.

Silva Gutman
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Začetki trgovskega podjetja BEN-
KO-TEHNA segajo v leto 1991, 
ko je glavno dejavnost podjetja 
predstavljala trgovina z gradbe-
nim materialom, prevozništvo in 
proizvodnja kovinskih izdelkov. 
Zaradi prilagajanja razmer na tr-
žišču je sedaj glavna dejavnost 
podjetja specializirana na kovin-
sko dejavnost. 
V maloprodaji v Puconcih ponu-
jajo vse vrste pločevin (črna, po-
cinkana, aluminijska in nerjaveča), 
ki vam jo po želji odrežejo na že-
leno dimenzijo. Tako lahko dobite 
katerokoli pločevino, odrezano 
točno po vaših željah, in kupite le 
tisto, kar želite, brez nepotrebnih 
odrezkov. Zraven ponujajo tudi 
tudi različne črne cevi, kotnike, 
profile in vodila, katere vam tudi 
odrežejo na želeno mero. V tr-
govini pa lahko najdete tehnič-

no blago za kovinarje in domače 
mojstre. Program obsega okovje, 
vijačni material, barve, delovno 
zaščito, orodje, stroje in ves po-
treben dodatni material. 
Svojo prepoznavnost na sloven-
skem tržišču so pa povečali z 
uvedbo novih prodajnih progra-
mov, kot so pohodne rešetke, 
perforirana pločevina, ekspandi-
rana pločevina, corten, mreže in 
okovje za vrata. Izvoz na tuje trge 
prinaša 30 odstotkov realizacije. 
Blago izvažamo v Avstrijo, Hrva-
ško ter Bosno in Hercegovino. 
Ciljna skupina so industrijski po-
rabniki in obrtniki. Prodaja preko 
spletne trgovine pa se vsako leto 
lepo povečuje. Ponujamo prek 
400 različnih vrst pločevine. Z 
gradnjo novega robotiziranega 
skladišča pa želimo še poveča-
ti asortiment pločevin. Dodatno 

pa nudimo še storitve upogiba in 
razreza pločevine na škarjah in 
plazemskem rezalniku.
Trenutno je v podjetju zaposlenih 
15 ljudi. V preteklem letu beleži-
mo 25% letno rast prihodkov in 
upamo, da bo v letošnjem letu 
podobno. 
Možnosti uporabe pohodnih re-
šetk so zelo široke. Najpogosteje 
jih najdemo kot rešetke za plo-
ščadi, povozne rešetke in sto-
pniščne rešetke. Rešetke pa lahko 
uporabljamo tudi za fasade, re-
gale, stropove, ograje, svetlobne 
jaške ipd. 
Večinoma so rešetke vroče po-
cinkane, lahko pa so tudi iz inoksa 
ali aluminija. Za posebne zahteve 
so pa lahko tudi izdelane iz GFK 
materiala (steklena vlakna in po-
liester), ki omogoča korozijsko 
odpornost proti kemikalijam, ki-
slinam in lugom. Izdelava rešetk 
je točno po vaših dimenzijah in 
projektanskih načrtih z različnimi 
izrezi in prilagoditvami glede na 
zahteve. Ker se pa vedno mudi, 
pa imajo najbolj pogoste dimen-
zije rešetk vedno na zalogi. 
Glavne prednosti rešetk so: prot-
izdrsnost, odtekanje vode, prepu-
stnost za sneg, enostavno čišče-
nje in hitra montaža. 
Perforirana in ekspandirana plo-
čevina je tako različna po obliki in 
tako mnogostranska po uporabi. 
Na voljo je v črnem jeklu, pocin-
kana, inox ali aluminij. Uporablja-
mo jo lahko za opremo trgovin, 
stopniščne ograje, fasade, fil-
tre, klimatske naprave, senčnike, 
obloge za grelna telesa, strojne 
zaščite. Perforirano pločevino 

BENKOtehna – tehnična trgovina  
s pločevinami, mrežami in rešetkami

Podjetje
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ponujajo v več kot 750 variantah 
glede na namen uporabe. Perfo-
racije so lahko okrogle, kvadra-
tne, podolgovate in oblike iz kre-
ativne linije. 
Trodimenzionalnost ekspandira-
ne pločevine pa prinaša vizualne 
prednosti, večjo togost pločevi-
ne in protidrsnost. Oblike okenc 

pri ekspandirani pločevini so: 

romboidna, šestkotna, okrogla in 

kvadratna. Če med široko izbiro 

standardnih pločevin ne najdete 

ustrezne, lahko vaše želje izpolni-

jo z bogato izbiro orodij in mate-

rialov. Tako si lahko ustvarite po-

polnoma individualne rešitve. 

Valovite in varjene mreže so na 
voljo z različnimi tipi okenc, v raz-
ličnih formatih in debelinah žice. 
Nameni uporabe so pa za zaščite, 
ograje, pregrade, pesjake, regale, 
… 
Pri okovju je pa največji poudarek 
na samonosnih dvoriščnih vratih. 
Glede na dolžino in težo vrat so 
na voljo v treh različnih variantah 
(S, M in L). Prednost samonosnih 
drsnih vrat je v tem, da ne po-
trebujemo talnega vodila, ki nas 
vedno ovira. V programu je tudi 
okovje za krilna, viseča in drsna 
vrata. 
Večji del predstavljenega standar-
dnega programa je vedno na za-
logi, da se zagotovi hitri dobavni 
rok. Vso blago se brezplačno do-
stavlja kamorkoli po Sloveniji. 
Podrobno predstavitev izdelkov 
in spletno trgovino lahko najde-
te na spletni strani podjetja www.
benkotehna.si. Vprašanja in pov-
praševanja pa lahko posredujete 
na elektronsko pošto info@ben-
kotehna.si ali pa jih obiščite na 
sedežu podjetja v Puconcih.

Simon Benko

Trgovina

Razrez pločevine Robotsko skladišče
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V času od 20. do 22. junija smo v 
termalnem kopališču Terme 3000 
v Moravskih Toplicah, izvedli pla-
valne urice za predšolske otroke. 
Plavalnih uric se je udeležilo 45 
otrok vrtcev pri OŠ Puconci, 6 va-
diteljev plavanja in 7 spremljeval-
cev, ki smo delali pod vodstvom 
prof. športne vzgoje Bojana Ro-
poše. 
Prvi dan so vaditelji plavanja iz-
vedeli ocenjevanje predznanja 
plavanja in otroke na podlagi do-
bljenih rezultatov razporedili v 6 
homogenih skupin. Po skupinah 
smo se učili vseh potrebnih ko-
rakov do popolnega plavanja. Za 
otroke je bilo tako delo zabavno 
ter enostavnejše za učenje, saj je 
bila ves čas prisotna igra med in 
z vrstniki. Učenje v manjših sku-
pinah je tako omogočalo vadi-
teljem plavanja bolj individualni 
pristop in s tem boljši in hitrejši 
napredek.
Za otroke, ki so se bali vode, smo 
še posebej upoštevali načelo po-
stopnosti (otrok začetne težave 

premaguje s prehajanjem znane-
ga k neznanemu, od enostavnega 
k težjemu, od lažjega k težjemu), 
ki je specifično pri učenju plava-
nja, saj je premagovanje strahu 
ena glavnih stopenj, ki jo otroci 
doživijo v procesu učenja pla-
vanja. Veliko smo namenili tudi 
motivaciji otrok in sicer s pestrimi 
igrami in seveda zanimivimi di-
daktičnimi pripomočki kot so: pi-
sanimi penastimi obroči, žogice, 

deske. Tako so otroci hitro poza-
bili na vse težave. 
Plavalne urice so tako zajemale 
poglobljen pristop k prilagajanju 
na vodo, ki je osnova za nadaljnje 
učenje plavanja, hkrati pa otroku 
krepi samozavest in odločnost 
pri dejavnostih v vodi. Tako se je 
večina otrok po končanem pro-
gramu počutila varno v vodi in se 
obenem tudi zabavala.

Klavdija Kren

Plavalne urice za predšolske otroke vrtca pri 
OŠ Puconci
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Tudi v našem vrtcu se že čuti pri-
dih poletja, ki je zmeraj navihano 
in sproščeno. Približuje se konec 
vrtčevskega leta. Po dolgem času 
so se naši otroci svojim staršem 
predstavili na popoldanskem dru-
ženju, kjer ni manjkalo pesmic in 
plesa. 
Za navdušenje na koncu druženja 
pa so poskrbeli naši starši, ki so 
pripravili otrokom presenečenje 
– balon, katerega smo si lahko 
ogledali na bližnjem travniku.
Čas je hitro minil, otroci pa so se 
še naslednje dni pogovarjali o ve-
likem balonu.
Za naše otroke je Sonja napisala 
poletno pesmico.
Našim otrokom želimo lepo in 
brezskrbno poletje!

Kolektiv vrtca Puconci
Foto: Uroš Sobočan

Cicibanu je vroče

Sonce greje vse močneje,
cicibanu je prevroče,

pod drevesi najde senco
in se zadovoljno smeje.

Veter nosi vonj po morju, 
kjer se nebo vode dotika,
ciciban do tja ne more,
si po svoje ga naslika.

Sleče hlače, sleče srajčko,
skoči v bazen z vodo,

čeprav mu seže le do gležnjev,
z njo pričara si svobodo.

Na večer, ko svetla luna
z zvezdami v mraku tava,

ciciban z morsko vilo
v sanjah proti morju plava.

Druženje ob zaključku vrtčevskega leta



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 27. 7. 2022

20 ŠOLSTVO

V mesecu marcu smo se trije 
strokovni delavci iz OŠ Puconci, 
Alenka Benko, Melita Kolmanko in 
Gregor Nemec, udeležili 4. mobil-
nosti v okviru Erasmus+ TAG pro-
jekta. Obiskali smo osnovno šolo 
v Turčiji in sicer šolo Faik Ȿahenk 
Primary School, ki se nahaja v 
mestu Darica. V projektu sode-
lujejo še šole iz Nemčije, Španije, 
Grčije in dve šoli iz Turčije. 
Učenci šole so za nas pripravili lep 
sprejem, prikazali so tradicional-
ne plese in glasbo. Gostujoča šola 
ima kar 1100 učencev od 1. do 4. 
razreda, v povprečju 40 učen-
cev na oddelek. Šolske učilnice 
so primerljive z našimi, normativ 
pa skoraj dvakrat večji kot pri nas. 

Po treh letih premora nas je 25. 
aprila obiskalo 22 učencev, ki se 
na avstrijski šoli učijo slovenskega 
jezika, in 2 učitelja spremljevalca.
Gostujoči učenci so skupaj z na-
šimi učenci izvedli delavnico slo-
venskega jezika na temo sloven-
ska abeceda. Nato so se učenci 
pomerili v športnih igrah.
Učenci in učitelji smo preživeli 
zanimiv dopoldan in sklenili, da 
bomo v naslednjem šolskem letu 
nadaljevali z izmenjavami. Avstrij-
ska učiteljica slovenskega jezi-
ka, začetnica sodelovanja z našo 
šolo in oseba, ki je na lipniški šoli 
skrbela za organizacijo izmenjav, 
Ernestine Scheucher, odhaja v 
pokoj. Za njen trud smo ji izrekli 
zahvalo.

Irena Sabo

Šolske prostore koristi tudi vrtec, 
ki je obvezen za otroke, eno leto 
pred vstopom v šolo.

Tema tokratne izmenjave je bila 
Naravoslovje, znanost in tehno-
logija. Bistveni del srečanja je iz-

Obisk iz Avstrijske Lipnice

Erasmus –TAG, mobilnost v Turčiji
Naravoslovje, znanost in tehnologija

Tradicionalne noše in ples učencev.
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menjava primerov dobrih praks in 
izkušenj, ki smo si jih izmenjali v 
obliki delavnic, demonstracij po-
uka z učenci ter izvedbo jezikov-
nih delavnic in tradicionalnih iger. 
Gostujoča šola je prikazala zani-
mive aktivnosti, ki so neposredno 
prenosljive v prakso tudi pri nas. 
Preizkusili smo se v orientaciji v 
parku z zanimivo igro, v kateri so 
posamezne skupine sledile nami-
gom za pridobitev posameznih 
kosov sestavljanke. Seveda je bilo 
sestavljanko mogoče sestaviti le 
s sodelovanjem vseh ekip. Učen-
ci zadnjih razredov so prikazali 
različne projekte, uporabe mi-
kro računalnika »pino« s stikali 
in različnimi senzorji. Ustvarili so 
samostojno zapornico, vodenje 
figure s pomočjo stikal iz plaste-
lina in podobno. Na delavnici ob-
novljivih virov energije so učenci 
in gostujoči učitelji tekmovali v 
sestavi delujočega modela vetrne 
elektrarne, kar je zahtevalo tim-
sko delo. Učenci so z nami delili 
različne tehnike ročnih del, tudi 
pletenja, ki smo se ga z nekoliko 
skepticizma, z veseljem lotili. 
Gostujoči učitelji smo izvedli 
učne ure za tamkajšnje učence. 
Učence smo naučili nekaj slo-
venskih besed z uporabo različ-
nih iger. Predstavili smo se tudi v 
tradicionalnih slovenskih gibalnih 

V tednu od 16. 5. do 20. 5. 2022 
smo se trije strokovni delavci OŠ 
Puconci v okviru mednarodnega 
projekta Erasmus+ TAG udeleži-
li šolske mobilnosti v Grčijo, kraj 
Atene.
Na šoli 9 Dimotiko, Scholeio Ira-
kleio Attikis so se nam pridružili 

igrah na prostem, kot so Noč in 
dan, Mačka in miš, Lisica, kaj rada 
ješ. Učenci so bili pri dejavnostih 
sproščeni in izjemno motivirani. 
Komunikacija, ob manjši pomoči 
tamkajšnjih učiteljic, je potekala 
brez težav.
Druga pomembna plat izmenjav 
pa je spoznavanje krajev, zna-
menitosti, kulinarike in kulture 
države. Darica je mesto, ki je ne-
posredno v bližini Istanbula, 18 
miljonskega mesta z bogato tra-
dicijo in zgodovino. Ogledali smo 
si prečudoviti palači Topkapi in 
Dolmabahçe, mošejo Hagio So-
fio, skozi katere se izraža različna 
kulturna, religiozna in arhitektur-
na dediščina. Obiskali smo sredi-

strokovni delavci iz Nemčije, Špa-

nije in Turčije. Tema srečanja je 

bila bralna pismenost in kulturna 

dediščina. Skupaj smo preko iger, 

raznih drugih aktivnosti in metod 

dela razvijali strategije poučeva-

nja. Ob tem smo krepili kreativ-

šče mesta in se povzpeli na stolp 
Galata, s katerega smo lahko ob-
čudovali celotno mesto in Bo-
sporsko ožino. Obiskali smo veliki 
bazar, in zaključili s panoramsko 
vožnjo po Bosporski ožini. Naši 
gostitelji so zelo dobro poskrbe-
li, da smo Turčijo doživeli tudi kot 
kulinarično deželo z vsemi do-
brotami. 
Na izmenjavah se tkejo dobre 
prijateljske vezi med vsemi ude-
leženci, kar prispeva k osebni ra-
sti in dodani vrednosti pri delu z 
učenci.

Alenka Benko, Melita Kolmanko in 
Gregor Nemec,  

udeleženci mobilnosti Erasmus+ 
TAG v Turčiji

nost in motoriko. Vključili smo 
tudi uporabo IKT tehnologije.
Prvi dan so nam na gostujoči šoli 
pripravili sprejem, ogledali smo si 
šolo z okolico in Erasmus kotiček. 
Grške učence smo preko iger na-
učili nekaj slovenskih besed, kako 
se predstavijo, jih naučili upora-
bljati tradicionalno igro »Marjan-
ca« ter predstavili tradicionalne 
gibalne igre: Mačka – miš, Piki-

Pogled na Bosporsko ožino.

Šolska mobilnost v Grčijo
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Na začetku šolskega leta nas je 
učiteljica seznanila, da bomo le-
tos več pozornosti posvetili lo-
kalno pridelani hrani. Z različnimi 
dejavnostmi smo se lotili naloge.
Na 1. naravoslovnem dnevu smo 
se pogovarjali o bučah, ki so zra-
sle na šolski njivi. Nekaj buč smo 
prinesli v eko učilnico, pobrali se-
mena in jih pripravili za sušenje. 
V učilnici smo pripravili okusen 
bučni namaz.
Doma smo zbirali in preizku-
šali recepte, kjer so bile zraven 
buče. Vse smo zapisali in foto-
grafirali. Pregledali smo naše kleti 
in shrambe ter naredili seznam 
doma pridelane zelenjave in sad-
ja.
Zelo podrobno smo naredili raz-
iskavo o pridelovanju buč. Vsa 
naša spoznanja smo potem pri-

ca stoj in našo verzijo Pepčka. 
Učenci našega 5. b razreda so 
učencem tamkajšnjega 5. razre-
da narisali risbe in tako predstavili 
Slovenijo. Grški učenci so se hitro 
naučili slovenskih besed in z veli-
kim veseljem so se igrali tradici-

onalne igre. Za naše učence so 
prav tako pripravili predstavitev.
Ob popoldnevih so nam gosti-
telji pokazali znamenitosti Aten, 
nam predstavili zgodovino mesta 
ter nas preko Korintskega preko-
pa peljali na Peleponez in ogled 
grške prve prestolnice, Navplij. 
Na rtu Sounion smo si ogledali 

ruševine znamenitega Pozejdo-

novega templja in spoznali grško 

mitologijo.

Z veliko prijetnimi vtisi in novimi 

izkušnjami, ki jih bomo prenesli v 

naš šolski prostor, smo zaključili 

šolsko strokovno izmenjavo.

Irena Sabo in Teodora Ošlaj

Sodelovanje na Celjskem 
sejmu Green Vita Altermed
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Zveza prijateljev mladine Slovenije 
je v šolskem letu 2021/2022 raz-
pisala raziskovalno temo »Sna-

kazali na plakatu Buče nekoč in 
danes. 

Pri urejanju in prebiranju receptov 

smo se odločili, da pripravimo je-

dilnik iz samih bučnih jedi. Naša 

šola sodeluje v različnih projektih 

o zdravi prehrani, zato smo tudi 

pripravili zdrav sadni krožnik iz 

lokalno pridelane hrane.

Vse to smo predstavili na celj-

skem sejmu Altermed. Z mentori-

cama smo pripravili stojnico.

 Na stojnici smo imeli kruh z buč-

nimi semeni, bučno olje in praže-

na bučna semena. V mali knjiži-

ci o bučah so bili zbrani recepti. 

Posamezne recepte so si obisko-

valci lahko odnesli domov. Naše 

zbrane vsebine smo predstavili 

tudi preko računalnika in plakata. 

Jedilnik iz samih bučnih jedi smo 

ga k zdravju pomaga«, Nalezljive 
bolezni v preteklosti in spopad z 
njimi. 

prikazali na poseben način, ki je 
bil obiskovalcem še posebej všeč.
Obiskovalci sejma in predstavniki 
Ekošole so navdušeno poslušali 
našo razlago. Doživele smo pri-

V okviru programa mladi razi-
skovalci zgodovine so učenci OŠ 
Puconci v tekočem šolskem letu 
raziskovali nalezljive bolezni v 
Prekmurju in boj z njimi skozi čas 
ter pripravili raziskovalno nalogo 
z naslovom Ljudsko zdravilstvo 
in boj z boleznimi v preteklo-
sti ter predstavitev le-te. Razi-
skovalna naloga je sestavljena iz 
teoretičnega in raziskovalnega 
dela. Vsebina teoretičnega dela 
se nanaša na opis nalezljivih bo-
lezni v preteklosti in boj z njimi. 
Podrobneje smo opisali bolezen 
trahom, ki je bila zelo razširjena v 
Prekmurju. Raziskovalni del nalo-
ge vsebuje analizo in ugotovitve 
anketnega vprašalnika, ki se na-
naša na uporabo naravnih zdravil 
za preprečevanje in lajšanje bole-
zenskih simptomov. 

jetno izkušnjo in si želimo še več 

takih dejavnosti.

Zala, Tajda in Maša,  

učenke 3. a razreda 

Mladi raziskovalci zgodovine
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V tem šolskem letu zaključujemo 
s projektom OBJEM (Ozavešča-
nje Branje Jezik Evalvacija Mode-
li), ki je potekal od šolskega leta 
2018/2019 pod okriljem ZRSŠ. 
Sodelujoči konzorcijski partnerji 
projekta so bili vzgojno-izobraže-
valni zavodi (12 vrtcev, 25 osnov-
nih šol, 22 srednjih šol), Univerza 
v Ljubljani (Filozofska fakulteta, 
Pedagoška fakulteta, Fakulteta za 
računalništvo), Univerza v Mari-
boru (Pedagoška fakulteta) in Pe-
dagoški inštitut. Naša šola je bila 
v projekt vključena kot razvojna 
šola. 
Z dejavnostmi projekta smo sledili 
cilju razviti in preizkusiti pedago-
ške pristope in strategije, ki bodo 
pripomogle k celostnemu in kon-
tinuiranemu vertikalnemu razvoju 
bralne pismenosti učencev. Uči-
telji projektnega tima smo v teh 5 
letih sodelovali na različnih uspo-
sabljanjih, delavnicah in srečanjih, 
kjer smo dobili ogromno novega 
znanja, idej, izmenjevali smo pri-
mere dobre prakse in preizkušali 
inovativne pristope in strategije. 
Tako so nastali razviti in preizku-
šeni didaktični pristopi in gradiva, 
ki prispevajo k dvigu ravni bralne 
pismenosti, ki so objavljeni v sple-
tni učilnici projekta.

V mesecu juniju je v Muzeju Ve-

lenje v okviru programa potekalo 

53. državno srečanje mladih zgo-

dovinarjev. V okviru zaključka so 

si mladi zgodovinarji raziskovalci 

ogledali Muzej Velenje, preizkusili 

so se lahko tudi v delavnici resta-

20. aprila 2022 je potekala za-
ključna konferenca za sodelujoče 
v projektu OBJEM, z naslovom 
Bralna pismenost kot prihodnji 
izziv in razvojna priložnost. Kon-
ferenca je potekala na daljavo – 
videokonferenčno, namen kon-
ference je bil predstaviti učno 
okolje za razvoj bralne pismenosti 
po celotni vertikali izobraževanja 
in hkrati predstaviti ugotovitve 
projekta. Predstavljeni so bili pri-
meri obetavne prakse in izvede-
na sekcijska predavanja različnih 
vsebinskih področij. Osrednje 
teme so bile: zgodnja pismenost 

vriranja. Na koncu je bila še prire-

ditev s podelitvijo priznanj.

Na državnem srečanju so mladi 

raziskovalci zgodovine OŠ Pu-

conci, Živa Čerpnjak, Julija Re-

cek, Maruša Kreft, Tjaša Horvat 

in Veronika Gjergjek prejeli zlato 

(razvoj, spodbujanje, spremlja-
nje), postopno, sistematično in 
individualizirano opismenjevanje 
in razvijanje bralne pismenosti, 
pismenost kot veščina (osredo-
točenost na bralno pismenost po 
celotni vertikali izobraževanja), 
učno okolje za bralno pismenost 
(strokovna usposobljenost vzgo-
jiteljev/učiteljev, vzpodbudno 
učno okolje za bralno pismenost 
pri vseh predmetih, predšolske/
šolske knjižnice), sodelovanje v 
projektu (kolegialne hospitacije, 
mreženje, delovanje projektnih 
timov), pedagoško vodenje za 

priznanje za svojo raziskovalno 
nalogo in predstavitev. 
Za doseženi uspeh na državnem 
srečanju se zahvaljujemo vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k temu 
lepemu dosežku in uspešni pred-
stavitvi naše šole.

Nina Vidonja, mentorica

Zaključek projekta OBJEM
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Na čarobni petek, 13. maja 2022, 

smo v šoli pripravili Pomladni ve-

čer s knjigo. Večer je bil namenjen 

učencem 7., 8. in 9. razreda. Vsak, 

ki je želel sodelovati, je za vsto-

pnino pripravil kratko predstavitev 

svoje najljubše knjige.

Zbrali smo se ob 17.00. Prva na-

loga učencev je bila, da je vsak 

skupno učenje in vključenost ter 
prilagajanje učnega jezika za dvig 
ravni bralne pismenosti. S svojim 
prispevkom je sodelovala tudi 
naša šola, in sicer v sklopu pisme-
nost kot veščina (osredotočenost 
na bralno pismenost po celotni 
vertikali izobraževanja).
Kot razvojna šola smo ob koncu 
projekta oblikovali tudi model, kar 
smo prikazali s plakatom (slika), s 
katerim sporočamo naslednje: 
Vsak učenec tlakuje svojo pot do 
znanja in uspeha, pri tem mu po-
magamo učitelji in z medsebojnim 
sodelovanjem tudi sošolci. Naš 
osnovni namen je bil dvigniti ra-
ven bralne pismenosti po celotni 
vertikali. Od začetnega opisme-
njevanja in urjenja tehnike branja 
smo postopno s pomočjo inova-
tivnih metod in oblik dela razvijali 

predstavil svojo knjigo. Učenci so 

knjige prinesli s sabo, da smo si jih 

lahko tudi ogledali. Po predstavi-

tvi je vsak povedal, zakaj je izbral 

to knjigo. Nato je stekla debata 

o vsebini, povezovanju vsebine 

z lastnimi izkušnjami, o občutkih 

ob branju, postavljanje vprašanj in 

seveda s priporočili, da je izbra-

gradnike razumevanja besedila, 
odziva na besedilo in tvorjenja 
besedila, zadnje leto pa še kritič-
no razmišljanje učencev. Na pod-
lagi ciljev smo izpeljevali namene 
učenja, s pomočjo katerih smo 
prišli do kriterijev uspešnosti in do 
dejavnosti, ki so jih učenci izvedli 
sami ali s sodelovalnim učenjem. 
Učenci so se učili skozi igro, brali 
malo drugače (pod lučko), razu-
mevanje besedil so dokazovali z 
ilustracijami, stripi, lastnimi pra-
vljicami, postavljanjem vprašanj, 
ustvarjanjem drugih besedilnih 
vrst ipd. Večkrat so se kot uspe-
šne pokazale naslednje metode: 
pouk na prostem, delo s konkre-
tnim materialom, iskanje besed 
in bistvenih podatkov, obratno 
učenje, 6 klobukov, igre vlog, iz-
kustveno in raziskovalno učenje, 

no knjigo res potrebno prebrati. 
Še posebej zanimiva je bila de-
bata, ko so predstavljeno knjigo 
poznali tudi drugi učenci in smo 
lahko debatirali o različnih pogle-
dih na doživljanje in razumevanje 
vsebine.
Potem, ko smo dobro razgibali 
možgane, je bilo potrebno razgi-
bati tudi telo. Za to je poskrbela 
učiteljica Vanja z igro odbojke v 
telovadnici. Ker je na obeh de-

demonstracija. Iz dokazov smo 
učitelji pridobivali povratne infor-
macije o razumevanju učencev.
Pri delu smo uporabljali različno 
IKT-tehnologijo, spletne učilnice, 
različne aplikacije, medpredme-
tno smo sodelovali in vključeva-
li šolsko knjižnico. Da smo tudi 
sami strokovno rasli, smo se ude-
leževali različnih usposabljanj, iz-
vajali smo kolegialne hospitacije 
in izmenjevali ideje preko mreže 
šol.
In kako naprej, po zaključku pro-
jekta? Še naprej bomo uporabljali 
različne didaktične pristope, nove 
in že preizkušene, ki bodo pripo-
mogli k razvoju bralne pismenosti 
učencev po celotni vertikali.

Mihaela Copot,
vodja šolskega projektnega tima

Pomladni večer s knjigo
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Pravljice nam pričarajo čudovite 
svetove, zanimive dogodke, prije-
tne občutke, srečne konce in še 
veliko zanimivih stvari.
Vrtčevska skupina, ki ima svoj 
prostor v šoli, prihaja vsak pone-
deljek v knjižnico na pravljično 
urico. 
Na začetku naših srečanj so otro-
ci spoznali knjižničarko, knjižnico 
kot šolski prostor in tudi pravila 
obnašanja v knjižnici. Že po pr-

javnostih pošla energija, jo je bilo 
potrebno nadoknaditi. Učiteljica 
Lea je učencem pomagala, da so 
si pripravili palačinke, ki so vsem 
zelo teknile.
Sledil je ogled filma z naslovom 
Čudo, ki smo ga primerjali s knji-
go. Čeprav so učenci poznali 
vsebino, je bila tematika o dru-

vem obisku je bilo zaznati, da so 
otroci povečali zanimanje za knji-
ge, prav tako se je »branje« knjig 
pojavilo v simbolni igri, kjer so se 
otroci pretvarjali, da berejo knjigo 
ostalim vrstnikom.
Ko otroci pridejo v knjižnico, se 
namestijo v bralni kotiček, ki ga 
imamo v šolski knjižnici tik pod 
stropom. Tam je sedežna garni-
tura po meri otrok, preproga in 
pravi kraj za pravljico. 

gačnosti in medsebojni strpnosti 
zanimiva. Tudi po tej dejavnosti 
se je odvila dobra razprava, kaj je 
boljše, film ali knjiga.
Na koncu smo želeli še pogleda-
ti zvezde z učiteljem Gregorjem, 
vendar je na žalost bila nevihta in 
nebo so prekrili oblaki, zato za-
dnje načrtovane dejavnosti nismo 

Pred branjem se običajno po-
govorimo o izkušnjah, otroci, 
ki jih že imajo in so povezane z 
vsebino pravljice, včasih po na-
slovu ugibajo o vsebini pravljice, 
razložimo nove ali otrokom še 
neznane besede in se pripravimo 
na poslušanje. Tako je motivacija 
velika in z zanimanjem prisluh-
nejo pravljici. Med branjem veči-
noma zbrano poslušajo in hkrati 
spremljajo ilustracije v knjigi. Vča-
sih nam že sproti kateri od otok 
pove svoje razmišljanje o vsebini, 
po branju pa si še enkrat ogleda-
mo ilustracije in se pogovorimo o 
pravljici. Knjigo si tudi izposodijo 
in jo odnesejo v igralnico, kjer jo 
še vsaj enkrat preberejo. Takrat 
zgodbo še enkrat podoživijo, kar 
jim omogoča poglabljanje v vse-
bino, prav tako se razvije živahna 
debata, saj so otroci vsebino že 
podoživeli in jo imajo možnost 
primerjati s svojimi lastnimi izku-
šnjami.
Od začetka našega druženja je 
opaziti, da otroci pravljico bolj 
zbrano poslušajo in si tudi za-
pomnijo vedno več vsebine. Ne-
kateri pa že zanjo povedati svoje 
mnenje o pravljici, kakšen bi lah-
ko bil drugačen konec ali katero 
vlogo v pravljici bi izbrali.
Branje pravljic otrokom je zelo 
koristno. Otrok si s poslušanjem 

mogli izvesti. Namesto te smo 
imeli »klepetalnico« vse do 23.00, 
ko je bil čas za odhod domov.
Skupaj smo strnili vtise in vsi smo 
bili mnenja, da je večer minil zelo 
hitro in da nam je bilo lepo, zato 
bomo naslednje leto ponovili.

Simona Horvat, 
knjižničarka na OŠ Puconci

V knjižnico po pravljico
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Devetošolci so se 15. 6. 2022 na 
zaključni slovesnosti – valeti, ki se 
je odvijala v Zeleni dvorani OŠ Pu-
conci, s slavnostnim programom 
še zadnjič predstavili in se zahvalili 
učiteljskemu zboru, staršem, rav-
natelju in Občini Puconci. S pred-
stavitvenim filmom razredov, mi-
slimi o življenju in prijateljstvu ter 
glasbenimi nastopi je učencem 
uspelo dokazati, da so se v času 

pravljic bogati besedni zaklad, 
razvija domišljijo, spoznava raz-
lične kraje, živali, navade lju-
di, krepi svojo koncentracijo in 
spoznava, kaj vse mu nudi knji-
ga. Obenem pa jim obiskovanje 
knjižnice omogoča poglobljeno 
bralno izkušnjo in v otrocih razvija 
stik s kulturo, ki nas tako ali dru-
gače določa.

»Če želite, da so vaši otroci inte-
ligentni, jim berite pravljice. Če 
želite, da so še pametnejši, jim 
berite še več pravljic.« (A. Einstein).

Simona Horvat,  
knjižničarka na OŠ Puconci
Andreja Huber, vzgojiteljica

osnovne šole veliko naučili, stkali 
pristne prijateljske vezi ter da so 
hvaležni za vse prelepe trenutke, 
ki jih nikoli ne bodo pozabili. Za-
plesali so tudi svoj prvi ples pod 
vodstvom g. Dejana Zečevića iz 
plesne šole Zeko. Učenci in starši 
so še posebej ponosno spremlja-
li slovesno podelitev spričeval in 
nagrad za posebne dosežke. Sle-
dila je zahvala učencev, nagovor 
razrednikov ter skupna zaključna 
pesem, valeto pa smo zaključili z 

zakusko in prijetnim druženjem 
devetošolcev, staršev in učite-
ljev. Na koncu je sledil simboličen 
spust balonov na šolskem igrišču, 
s katerim so naši devetošolci spu-
stili vse skrbi osnovnošolskih dni.
Dragi učenci in učenke, želimo 
vam, da na vaši nadaljnji življenjski 
poti zaupate vase, sledite svojim 
sanjam, delate dobra dela in se 
veselite novih zmag. Srečno!

Razredniki 9. razredov

Učenka Anabela Žurman je ob 
koncu šolanja zapisala nekaj misli.

Valeta

Valeta je pomemben in sve-
čan dogodek za vse, ki konča-
jo osnovno šolo. Zdaj, ko je za 
mano, pa se mi zdi tudi žalosten 
dogodek, saj smo se dokončno 
poslovili od šole, ki smo jo obi-
skovali devet let, ter od prijateljev, 
ki smo jih spoznali v teh letih.
Meni je valeta pomenila ne samo 
zaključek osnovnošolskega izo-
braževanja, ampak tudi zaključek 

Valeta 2022
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V tednu od 6. do 10. junija 2022 
je OŠ Puconci gostila 13 učite-
ljev, ki prihajajo iz Nemčije, Špa-
nije, Grčije in dveh turških šol. To 
srečanje je bila zadnja mobilnost 
od šestih v okviru tega projekta, 
ki se je začel leta 2019. Aktivnosti 
v projektu se zaključijo konec av-
gusta 2022.
Tim učiteljev, ki v projektu so-
deluje, je za gostujoče učitelje 

za zdaj najdaljšega obdobja mo-
jega življenja. Veliko ljudi nam je 
po valeti povedalo, da se naše ži-
vljenje zdaj zares začenja. Morda 
prav zaradi tega, da se zdaj selimo 
v nam še neznani svet, torej sre-
dnjo šolo, in se bomo morali na-
vaditi na popolnoma nov sistem 
in tempo.
Na valeto smo se začeli pripravlja-
ti konec meseca maja, za kar smo 
pozneje ugotovili, da je bilo rahlo 
prepozno, saj je čas tekel hitreje, 
kot smo mislili, da bo. Pripravljali 

smo se po pouku in se pogovar-
jali o programu, okrasitvi, pisanju 
govorov, nastopih in tudi o tem, 
kako vse to združiti v celoto. 
Valeto smo izpeljali, tako kot smo 
si zamislili in veselilo nas je, da je 
potekala tako, kot smo je bili va-
jeni pred epidemijo, s plesom in 
slovesno podelitvijo spričeval. Za 
izgled in pomoč pri izvedbi se 
moramo zahvaliti tudi učiteljem, 
ki so nam pomagali, da nam je na 
koncu uspelo ustvariti svečan do-
godek, ki nam bo za večno ostal v 
lepem spominu.

Obisk učiteljev v okviru mednarodnega 
projekta Erasmus+ TAG
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Osnovna šola Puconci se lahko 
že vrsto let pohvali z nazivom 
kulturna šola, zdrava šola in tudi 
eko šola. 
Tako učenci, kot vsi zaposleni na 
šoli strmimo k temu, da uresniču-

pripravil in z njimi skupaj izvedel 

učne ure na temo okolje in kli-

matske spremembe. Tako smo 

skupaj razvili igre na omenje-

no tematiko. Tuji učitelji so naše 

učence in vrtčevske otroke nau-

čili svojega jezika in se igrali svoje 

tradicionalne igre.

V okviru bogatega programa smo 

si v popoldanskem času ogleda-

li grad Grad, Vulkanijo in Expano 

z okolico. Celodnevni izlet jih je 

vodil v Rogaško Slatino, Olimje in 

Maribor. Popoldan smo jim po-

pestrili z delavnico lončarjenja 

pod vodstvom g. Zelka in delav-

nico medičarstva pod vodstvom 

g. Celca.

jemo cilje, zastavljene v progra-
mu eko šole. Pazimo na čisto in 
urejeno okolico, skrbimo za naš 
šolski vrt, zbiramo odpadni pa-
pir, kartuše, baterije, sodelujemo 
z lokalno skupnostjo, izdelujemo 

Gostujoči učitelji so bili navduše-

ni nad našo šolo, podružničnima 

šolama in njeno urejeno okolico.

V imenu OŠ Puconci se iskreno 

zahvaljujem g. županu in KS Pu-

najrazličnejše izdelke iz odpa-
dnega materiala in sodelujemo 
na različnih likovnih in drugih na-
tečajih. 
V letošnjem šolskem letu smo 
eko dejavnost zbiranje plastičnih 

conci, ki so obogatili naše sre-
čanje in tako potrdili odlično 
sodelovanje med šolo in lokalno 
skupnostjo.

Irena Sabo, koordinatorica projekta

Predaja plastičnih pokrovčkov Društvu 
Vesele nogice
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Vseslovenski likovni natečaj Ustvarjamo za ZOOpla-
net poteka že drugo leto. Kopija Nova, Ajda in ZOO 
Ljubljana so razpisali natečaj v katerem so povabili 
učence, da na ustvarjalen način skozi različne likov-
ne tehnike predstavijo ogrožene živali Madagaskarja. 
Namen natečaja je, da učence spodbuja k razvijanju 
empatije do živali, da jih ozavešča o ogroženih žival-
skih vrstah, da razmišljajo o odgovornem ravnanju in 
ohranjanju zdravega in čistega okolja, ter da razvija-
jo čut za naravo in ljubezen do živali.

pokrovčkov, vzporedno povezali 
z dejavnostjo dobrih del in zbrane 
pokrovčke namenili društvu Ve-
sele nogice. 
Učenci, učitelji, vzgojitelji, starši, 
vrtčevski otroci in vsi ostali za-
posleni na šoli, so že na začet-
ku šolskega leta bili seznanjeni z 
zbiranjem plastičnih pokrovčkov. 
Pokrovčke so zbirali doma, neka-
teri učenci pa so jih prinašali tudi 
v šolo. 
Posebej motivirani so bili naši naj-
mlajši, saj so naše pridne učitelji-
ce podaljšanega bivanja skupaj z 
učenci izdelale Zamaškonjame, ki 
so z veseljem »pojedli« plastične 
pokrovčke. 

Zbrane pokrovčke smo v mesecu 
maju predali društvu Vesele nogi-
ce.
Društvo Vesele nogice je skupina 
staršev, skrbnikov in podpornikov 
otrok z razvojnim zaostankom, 
katerih skupen cilj je narediti ko-
rak naprej. 
Najpomembnejši cilji društva so:
– Zagotoviti otrokom potrebne 

terapije v bližini kraja bivanja 
ter možnost strnjenih terapij 
večkrat letno.

– Zagotoviti otrokom potrebne 
pripomočke za omogočanje 
razvoja.

– Z druženjem in samopomo-
čjo pomagati staršem otrok, 

Inspiracijo za ustvarjanje so učenci najprej poiska-

li v zloženki O skrivnostnem otoku Madagasker in 

v videu, ki so ga posneli v živalskem vrtu Ljubljana. 

Spoznali so lemurje, navadne varije, velikega Mada-

gaskarskega dnevnega gekona in malega Madaga-

skarskega tenreka.

Učenci so proučevali, kako posamezna žival izgleda, 

kako se prehranjuje in kje se zadržuje. Po končani 

predstavitvi vseh živali, so se odločili za eno, ki so 

da sprejmejo otrokovo dru-

gačnost in mu omogočijo čim 

lepše otroštvo.

– Družinam članov pomagati 

premagovati socialne stiske.

Hvala sodelavcem, učencem, 

staršem, vzgojiteljem, vrtčevskim 

otrokom in vsem, ki ste postali 

del mozaika in z vsakim zbranim 

pokrovčkom pomagali otrokom s 

posebnimi potrebami. 

Nataša Kuhar, 

učiteljica, pobudnica zbiranja  

pokrovčkov na OŠ Puconci

Učenci OŠ Puconci ustvarjali za ZOOplanet

Domen Perš: Lemur Gala Zupančič: Vari
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Na OŠ Puconci je skrb za čebele velikega pomena, saj se zavedamo, 
kako pomembne so čebele za ljudi. Imamo svoj čebelnjak z desetimi 
družinami čebel. V letošnjem šolskem letu nam je gospod ravnatelj 
Štefan Harkai zaupal zelo pomembno nalogo: poslikavo desetih novih 
panjev.
Poslikava panjskih končnic velja za avtohtono obliko umetniškega 
ustvarjanja na naših tleh, hkrati pa je postala ena izmed najbolj prepo-
znavnih oblik priljubljenega likovnega izražanja na Slovenskem. Nekje 
smo prebrali, da so čebelarji verovali, da naslikane podobe na panjskih 
končnich varujejo čebelje družine pred uroki in nesrečami.
Preden smo se lotili poslikave, smo tuhtali in teh-
tali najboljše možne rešitve, kako se lotiti poslika-
ve. Vemo, da na panjskih končnicah prevladujejo 
nabožni in posvetni motivi. Pri ljudskih motivih so 
značilni upodobitve poklicev, vsakdanjega dela in 
življenja, živali, eksotični prizori, nenavadni dogod-
ki, vojaški in lovski motivi, živali v človeških vlogah, 
pogosto pa je tudi satirično smešenje ženskih la-
stnosti. Med verskimi motivi pa prevladujejo svetni-
ki, svetniške legende in prizori iz Svetega pisma.
Ker so učenci na OŠ likovno uspešni, kar so po-
kazali že velikokrat na ravnoraznih natečajih, smo 
se odločili, da bo naša poslikava nekaj posebnega, 
sodobnega. Nismo se lotili poslikave posameznih 

jo na list papirja skozi svoje oči predstavili v izbrani 
likovni tehniki.
Nastalo je veliko kreativnih in likovno bogatih del, ki 
smo jih poslali na natečaj v upanju, da se bodo uvr-
stili med najboljše.

končnic, ampak smo poslikali 
vseh deset panjev kot celoto – 
z enim pogledom na čebelnjak 
zaobjamemo celotno sliko. Za 
poslikavo panjev smo uporabili 
akrilne, čebelam prijazne barve. 
Celotna poslikava nam je vzela 
kar nekaj časa in prostih vikendov, 
vendar vsaka ura, ki smo jo preži-
veli skupaj je bila na koncu popla-
čana, saj smo s strani ravnatelja in 
drugih dobili lepe pohvale.

Monika Vidmar, mentorica

Vsem učencem in učenkam želim veliko ustvarjal-
nega elana tudi med počitnicami.

Monika Vidmar,
mentorica

Marusa Kreft: Tenrek Zoja Benko: Gekon

Poslikava šolskega čebelnjaka



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 27. 7. 2022

32 ŠOLSTVO

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo sta 
v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami pod 
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo razpisala 36. državni festival Turiz-
mu pomaga lastna glava z razpisano temo »Voda in 
zdravilni turizem«. 

S turističnim proizvodom smo se v aprilu predstavi-
li na regijskem srečanju v Mariboru, kjer smo prejeli 
dve zlati priznanji, in sicer zlato priznanje za sode-
lovanje ter zlato priznanje za najboljši nastop na tu-
ristični tržnici  ter se tako uvrstili na državni festival.
Zaključna tržnica državnega festivala Turizmu po-
maga lastna glava je tokrat prvič potekala na pro-
stem, in sicer na tržnici v Medvodah, v mesecu maju. 
Na njej se je predstavilo kar 26 osnovnošolskih ekip, 
ki so po mnenju strokovne komisije prejela zlata 
priznanja na osmih regijskih srečanjih. Na držav-
nem srečanju, kjer so se pomerili najboljši turistični 
proizvodi, je turistični podmladek OŠ Puconci pre-
jel zlato priznanje za najboljše ekipno delo ter izlet 
v Bohinj. Nagrade, ki so jih prejeli osnovnošolci, so 
prispevala turistična društva ter turistični ponudniki 
iz vse Slovenije.

Državni festival Turizmu pomaga lastna glava 
»Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov«

Turistični podmladek OŠ Puconci je od pričetka šol-
skega leta odkrival kulturno in naravno dediščino ob-
čine ter pripravil raziskovalno nalogo z naslovom Z 
Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov. Turistično 
raziskovalno nalogo smo vpeli v zgodbo o vili Go-
renščici in zmaju Kameneku ter oblikovali turistični 
proizvod, ki različne skupine obiskovalcev ozavesti, 
informira in izobrazi o pomenu povezanosti človeka 
z naravo ter vodnih virov in zdravilnih učinkov vod 
na psihično in duševno zdravje. Obiskovalci lahko 
spoznajo in doživijo zdravilne učinke izvira Zdrava 
voda ter tradicijo lokalnega okolja v občini Pucon-
ci. Bistvo poti je tudi lokalnemu prebivalstvu dvigniti 
zavest in vzpostaviti spoštljiv odnos do naravne in 
kulturne dediščine, ki jih obdaja. Pot »Z Gorenščico 
po kapljo zdravilnih učinkov« smo nadgradili s po-
hodniško in kolesarsko potjo. Tako lahko obiskovalci 
izbirajo ali bodo prehodili le del poti do izvira Zdrava 
voda ali pa se bodo odpravili na pot zmaja Kame-
neka.

Za uspeh, tako na regijskem kakor tudi na državnem 
srečanju, se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli k temu lepemu dosežku in uspešni pred-
stavitvi naše šole.

Monika Vidmar in Mateja Žökš,
mentorici
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Sodelovanje na državnem festiva-
lu Turizmu pomaga lastna glava in 
zelo uspešno pripravljen turistični 
proizvod »Z Gorenščico po ka-
pljo zdravilnih učinkov«, nam je 
članicam turističnega podmladka 
OŠ Puconci, prinesel ekskurzijo 
v Bohinj. Nad nagrado smo bile 
zelo navdušene, zato smo komaj 
čakale, da jo lahko izkoristimo. 
V sredo, v zgodnjih jutranjih urah, 
smo se odpravile proti Bohinju. 
Kljub temu, da so se šolske poči-
tnice šele pričele, smo z veseljem 
zelo zgodaj vstale, da bi se nau-
žile lepot Gorenjske. Na poti nas 
je premagal spanec, zato se nam 
je zdelo, da je vožnja minila zelo 
hitro. Ob prihodu v Bohinj smo 
se najprej ustavile ob čudovitem 
ledeniško preoblikovanem jezeru, 
kjer smo naredile nekaj fotogra-
fij. Na vzpetinici ob Bohinjskem 
jezeru smo si ogledale cerkev sv. 
Janeza Krstnika, ki je bila zgraje-
na pred letom 1300 in predstavlja 
pomemben kulturno zgodovinski 
spomenik Bohinja. Po krajšem 

sprehodu okrog jezera smo pri-
spele do vstopa na ladjico Trigla-
vska roža, ki nas je popeljala čez 
Bohinjsko jezero. Panoramska 
vožnja je bila zelo prijetna. Člani-
ca posadke nam je ves čas vožnje 
razlagala o največjem stalnem 
jezeru v Sloveniji, Bohinjskem je-
zeru, ter o okoliških hribih in go-
rovjih. Za enega izmed hribov pa 
smo izvedele, da je bil v preteklo-
sti otok, saj je bilo Bohinjsko jeze-
ro precej višje. 
Pot smo nadaljevale po spreha-
jalni poti do slapa Savica, ki pada 
čez stene Komarče. Ko smo pri-
spele do vstopne točke, smo vi-
dele zanimivo legendo o Belih vi-
lah ter lepo korito in pipo iz katere 
je tekla voda iz slapa Savica. Ker 
smo zelo radovedne, smo vodo 
tudi poskusile. Imela je zanimiv 
okus, malo drugačen od navadne 
vode. Nekatere so si tam tudi na-
polnile svoje plastenke, saj so ve-
dele, da jih čaka kar nekaj stopnic 
do vrha. Na vrhu smo videle slap 
z dvema pramenoma, ki se ime-

nujeta Velika in Mala Savica. Do 
pogleda na slap smo potrebovale 
553 stopnic, ki smo jih ob spustu 
poskušale prešteti, vendar so nas 
številke večkrat zmedle, zato smo 
štetje opustile in se prepustile le-
potam okoliških hribov. 
Najbolj smo se razveselile vožnje 
z gondolo na Vogel, ki nam je 
omogočila razgled nad celotnim 
Bohinjskim jezerom in okolico. 
Sončno vreme na vrhu se je zelo 
hitro spremenilo v nevihto, ven-
dar nič zato, saj smo zatočišče 
našle v restavraciji Viharnik, kjer 
smo opravile okusno kosilo. Po 
krajšem sprehodu na Voglu, smo 
zaključili doživetje z ogledom ko-
rit Mostnic. Od Hudičevega mo-
stu smo nadaljevale po poti skozi 
gozd, ki nam je dajal prijetno sen-
co v zelo vročem julijskem popol-
dnevu. Na poti skozi sotesko smo 
občudovale kristalno čisto vodo 
in  preoblikovane skale. Utrujene 
in polne čudovitih vtisov smo se 
odpravile proti domu. Zelo smo 
hvaležne, da smo preživele ču-
doviti dan v Bohinju.  

Članice turističnega podmladka  
OŠ Puconci 

Doživetje v Bohinju
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Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez (OKS) 
skupaj z velikim sponzorjem 
olimpijske reprezentance Slove-
nije, Europlakatom, ter v sodelo-
vanju z Zvezo za šport invalidov 
Slovenije – Slovenskim paralim-
pijskim komitejem in Veleposlani-
štvom Ljudske Republike Kitajske 
je objavil javni natečaj za olimpij-
ski veleplakat (jumbo plakat).
Namen likovnega natečaja je bil 
promovirati šport, olimpizem, 
olimpijske simbole in vrednote 
ter seznaniti otroke in mladino o 
zimskih olimpijskih igrah Peking 
2022, ki so potekale med 4. in 20. 
februarjem 2022 in zimskih pa-
ralimpijskih igrah Peking 2022, ki 
so potekale med 4. in 13. marcem 
2022.
Olimpijski plakat sodi med najbolj 
prepoznavne simbole olimpijskih 
iger. Olimpijski plakati so bili iz-

delani prav za vse olimpijske igre 
modernega časa - od prvih iger iz 
leta 1896, ki so potekale v Atenah 
v Grčiji.
Pri oblikovanju plakata je učen-
ce vodila domišljija, kreativnost, 
sporočilnost, enostavnost, po-
menskost, tehnična dovršenost 

in estetika. Učenci so lahko iz-
birali med naslednjimi temami: 
zimske olimpijske igre Peking 
2022, zimske paraolimpijske igre 
Peking 2022, olimpijski športi in 
paraolimpijski športi zimskih iger 
s poudarkom na prepoznavnih 
športih v Sloveniji in športih, v ka-
terih uspešno nastopajo slovenski 
športniki in športnice ter olimpij-
ska in paraolimpijska vsebina (po-
delitve medalj, prižiganje olim-
pijskega ognja, olimpijska bakla, 
olimpijski krogi, otvoritvena slo-
vesnost…).
Nastalo je devet izvirnih olimpij-
skih plakatov učencev OŠ Pucon-
ci, skupno pa 760 plakatov, ki jih 
je pod drobnogled vzela komi-
sija in jih nagradila. Plakat učen-
ke Hane Car iz 8.a razreda se je 
uvrstil med finaliste v kategoriji 
osnovna šola. Njen plakat je obja-
vljen v domačem okolju, na javnih 
plakatnih površinah Europlakata, 
kot nagrada za uspešno delo.

Monika Vidmar

Likovni natečaj »Plakat olimpijskih in 
paraolimpijskih iger Peking 2022«
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Deželak junak je dobrodelna ak-
cija, ki jo vsako leto organizira ra-
dio 1. V tej akciji se Miha Deželak 
odpravi na pot po Sloveniji, da 
zbere čim več sredstev za otroke, 
katerim starši ne morejo privoščiti 
poletnih počitnic na morju. Letos 
se je vozil že z zelo dobro zna-
nim kvadrociklom. Deželaka smo 
učenci OŠ PUCONCI prvič podprli 
leta 2020 in s podporo nadaljevali 
tudi v letu 2021. Lansko leto smo 
mu zbrani denar predali v Fazane-
riji v Murski Soboti, kjer smo De-
želaka povabili, da naslednje leto 
prikolesari v Puconce. Seveda, ker 
Deželak junak mora držati, oblju-
bo smo ga letos nestrpno priča-
kovali v Puconcih. Gospa Nina 
Igrutinovič mi je sporočila, da bo 
Miha držal obljubo in bo v nede-
ljo, 5. 6. 2022, prišel v Puconce. 
Nad novico, da prihaja v Puconce, 

smo bili navdušeni. Zato smo se 
odločili, da mu pripravimo nepo-
zabni sprejem pri OŠ Puconci. Za-
čeli so zbirati denar in veliko ljudi 
se je odzvalo. Poleg tega pa so se 
odzvala razna podjetja in društva. 
Pri organizaciji je največ prispe-
valo KTD Puconci. Na sprejemu 
smo Deželaku pripravili tri izzive. 
Prvi izziv je izpolnil s tem, ko je 
držal obljubo in prišel v Puconce 
in si tako prislužil 300 €. Drugi iz-
ziv je bilo nagradno vprašanje: Po 
kateri jedi je najbolj prepoznavno 
društvo KTD Puconci? Odgovor: 
dödoli. Seveda je Deželak odgo-
voril pravilno, zato si je priboril še 
dodatnih 300 €.
Zadnji izziv za Deželaka je bila igra 
namiznega tenisa. Igral je z mano 
proti Blažki Harkai in Tomažu Pel-
carju. Po napeti borbi je na koncu 
vseeno zmagala dvojica Deželak 

& Maučec. Z zadnjim izzivom si je 
Deželak priboril še dodatnih 300 €.  
Ker pa so seveda srca v Puconcih 
zeloooooo dobrodelna, smo s 
pomočjo društev, podjetij in po-
sameznikov za akcijo Deželak Ju-
nak zbrali kar 3.660 €.
Ko je Deželak videl ta znesek, je 
rekel: »Pa naj še kdo reče, da so 
Puconci majhni.« Po napornih 
izzivih je ekipa Deželaka bila de-
ležna še degustacije prekmurskih 
dobrot (dödoli, skutna in jabolčna 
posolanka, ajdov kruh s skutnim 
namazom z bučnimi semeni in 
bezgov sok). Da pa je pot bila še 
slajša, pa so poskrbeli tudi kole-
gi iz podjetja VIGROS, saj so po-
darili poln hladilnik lučk ALGIDA. 
Dogodek je uspel in ponosni smo 
na vse, ki so prispevali k temu, da 
smo zbrali 3.660 € za otroke, ki 
bodo mogoče celo prvič v življe-
nju videli morje. 

Lana Maučec, 8. A. – OŠ Puconci 

Deželak junak v Puconcih
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Že drugo leto zapored z učenci 
OŠ Puconci sodelujemo v ome-
njenem projektu, ki je v sklopu 
Eko šole, saj s svojim delom že-
limo druge ozaveščati o odgo-
vornem ravnanju z rabljenimi in 
odsluženimi oblačili po načelih: 
zmanjšaj – ponovno uporabi – 
recikliraj.
Projekt spodbuja ločeno zbira-
nje odpadnih oblačil, njihovo iz-
menjavo, podarjanje, popravila, 
predelavo in ponovno uporabo. 
Prispeva, da odslužena oblačila 
ne končajo na odlagališču od-
padkov.
Pred začetkom z učenci izbere-
mo aktivnosti, ki jih bomo izvajali 
skozi celo leto, nato pa na likov-
nih delavnicah, pri urah likovnega 
krožka in na dnevih dejavnostih 

aktivnosti izvedemo in končni re-

zultat pokažemo ostalim, oz. so-

delujemo na natečaju.

Letos smo se odločili in izbrali na-

slednje aktivnosti:

– oblikovali smo likovni predlog 

izgleda ali potiska škatle za 

zbiranje rabljenih ali odslu-

ženih oblačil v šoli in ga tudi 

realizirali;

– rabljena ali odsluženih obla-

čila smo oblikovali v poseb-

no kolekcijo in jo predstavili v 

filmčku, v obliki modne izlož-

be in modne revije;

– skozi likovno rešitev in v obliki 

videa smo predstavili razvoj in 

predstavitev, kako lahko po-

ljuben odsluženi kos tekstila 

inovativno ponovno upora-

bimo kot nov predmet (Up-
Cycling). 

Za svoje delo smo prejeli kar dve 
1. mesti in sicer za najbolj do-
miselno predstavitev o ravnanju 
z odpadnimi oblačili in najbolj 
inovativna uporaba odsluženega 
kosa tekstila kot nov predmet. 
Iskrene čestitke vsem sodelujo-
čim.

Monika Vidmar

Projekt – ne zavrzi oblek, ohrani planet
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»Prefrigani Zgrebaš 2022 v živo«
Po dveh letih premora nam je 
končno uspelo organizirati 16. 
Festival skečev Prefrigani Zgre-
baš v živo. Povabili smo gledali-
ške prijatelje iz Slovenije, Hrva-
ške in Madžarske. Nad udeležbo 
smo bili pozitivno presenečeni, 
saj smo gostili gledališke skupine 
iz Lipe, Vučje Gomile, Sveti križ 
Začretje iz Hrvaške, Močnikovi iz 
Rogašovcev, sodeloval je tudi ci-
ganski komik Andrej Bakreni, gle-
dališčniki iz Sela, GS Marko Kočar 
KUD Križevci pri Ljutomeru, KUU 
Društvo žena Gornji Kraljevac 
iz Hrvaške, KD Rdeči zvonček iz 
Nedelice, KUD Krapina in domači 
Zgrebaši.
Za strokovno oceno je poskrbel 
gospod Rajko Stupar, svoj del 
ocene pa je opravila tudi publika. 
3. in 4. junija je dvorana v vaško 
gasilskem domu v Pečarovci po-
kala od smeha, k nam so se vrnili 
vsi zvesti gledalci krajših veselo-
iger. Organizator TKŠD Pečarov-
ci v sodelovanju Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti republike 

Slovenije pa je pripravil prijetna 
gledališka večera ter nad vse pro-
duktivno srečanje gledališčni-
kov, ki so bili deležni individualne 
strokovne ocene. Vsi sodelujoči 
so prejeli tradicionalno majhno 
skulpturo »Prefriganega Zgre-
baša«, tisti najboljši pa velikega 
Zgrebaša.
Publika je izbrala za naj predsta-
vo gledališčnikov iz Rogašovcev z 
naslovom Snubec, prav ta pred-
stava pa je prepričala tudi publiko. 
Najboljši igralec je postal Andrej 
Bajić Šarkezi, najboljša igralka 16. 
Festivala skečev je bila Melita Ži-
žek ljubiteljske gledališke skupine 
Zgrebaši iz Pečarovec. Najboljša 
ženska stranska vloga je pripadla 
Ani Ječmennica iz Amaterskog 
dramskog kazališta Sveti križ Za-
čretje iz Hrvaške. Naziv najboljša 
moška stranska vloga pa je pri-
padla Štefanu Palatinu z vlogo 
Francija v veseloigri »Na poroč-
nem potovanju«. Najboljša mlada 
igralka po oceni strokovnjaka je 
Žanin Tobias iz GS Marko Kočar 

KUD Križevci pri Ljutomeru. Na-
grado za najboljše besedilo pa je 
letos dobil gospod Aleš Balažic 
kot avtor skeča »Dan žena« KD 
Lipa skupine Veseli vandrovci. 
Za zaključek 16. festivala skečev je 
gospod župan Ludvik Novak sku-
paj z ocenjevalcem podelil pri-
znanja, nagrade za laskave nazive. 
TKŠD Pečarovci pa je oba večera 
poskrbelo za žrebanje vstopnic in 
tako nagradilo naključne gledalce 
z majhnimi pozornostmi.
Kot spremljevalna aktivnost obeh 
večerov festivalskega dogajanja 
je bilo izdelovanje izdelkov iz do-
mače Pečarovske gline pod men-
torstvom domačega lončarskega 
mojstra gospoda Franca Zelko.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za 
kanček ljubiteljske kulture na 
ljudskem odru in bili naša zvesta 
publika. Prefrigani Zgrebaš vam 
sporoča, da ne bo počival do na-
slednjega leta, pač pa bo aktivno 
ustvarjal zgodbo ljubiteljskega 
gledališča in vas že zdaj vabi, da si 
rezervirate 2. in 3. junij 2023 za 17. 
Festival skečev v Pečarovcih.

Danica Kardoš, 
LGS Zgrebaši – TKŠD Pečarovci 
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Legendarni Bob Marley je nekoč 
zapisal »Ena dobra plat glasbe je, 
da ko te zadane, ne čutiš nobene 
bolečine.« Zato je glasba primer-
na za mlade in malo manj mlade. 
Vsi se strinjamo, da človeka po-
mladi in si življenja brez glasbe ne 
znamo predstavljati.
14. maja 2022 smo ŽVS Zarja iz- 
vedle naš 25. jubilejni letni koncert 
v Küzmičevem domu v Puconcih 
in popestrile večer številnim po-
slušalcem. Veseli nas, ko vidimo 
znane obraze, ki nas spremljajo 
že vrsto let in so stalni obiskovalci 
naših prireditev. Če hočemo najti 
zadovoljstvo v srcu in mir v duši, 
je pomembno poslušati in slišati 
glasbo, si zapeti in z njo popestriti 
svoje življenje.
Leta 1996 se je nekaj ljubiteljic 
slovenske pesmi in urbanega pe-
tja odločilo, da bi skupaj prepeva-
le malo bolj resno in v naslednjem 
letu že registrirale Pevsko društvo 
Puconci. Leta 2001 je iz Pevskega 
društva Puconci nastala Ženska 
vokalna skupina Zarja, ki pa se je 
pred nekaj leti pridružila KTD Mo-
ščanci. Repertoar pesmi se je z 
leti spreminjal in nam so se neu-
morno polnile mape. Ni nam tež-

ko peti ne umetne ne ljudske pe-
smi. Glavno je, da lepo  zazvenijo. 
Naš sestav se je z leti velikokrat 
menjal, a glavna nit je še vedno 
petje in druženje, kot je vedno 
bila. Veliko smo nastopale doma 
in v tujini. Odzvale in še vedno se 
rade odzovemo vsakemu povabi-
lu, saj nam je petje v veliko veselje 
in užitek. Smeh in še enkrat smeh, 
da o solzah smeha sploh ne go-
vorimo, je del naših tedenskih vaj 
in vsakega nastopa. Z veseljem 
hodimo na vaje, saj nas druženje 
in petje bogati. Vsega tega pa ne 
bi bilo mogoče brez umetniške-
ga vodenja zbora, za kar so po-
skrbeli naši zborovodje. Kot prvi 
z najdaljšim stažem je Zarjo vodil 

Marjan Povh, nato nekaj let prof. 
Suzana Škafar, zadnjih 7 let pa je z 
nami prof. Jožef Slaviček, ki je za-
služen tudi za izvedbo letošnjega 
jubilejnega koncerta. Prav tako se 
zahvaljujemo Andreju Bojnecu 
in Borutu Perkiču za spremljavo, 
pevkam ljudskih pesmi Irmice za 
popestritev večera in vsem, ki ste 
nam pomagali ta večer izvesti.
Prav posebna zahvala pa gre 
vam, naši dragi poslušalci za vso 
podporo, ki smo jo bile deležne 
v vseh teh letih. Obljubimo, da 
bomo še prepevale, za vas in za 
naše veselje.
Na prireditvi je vodja OI JSKD 
Murska Sobota podelil Galluso-
vo priznanje in srebrno značko 
JSKD Mirjani BUDJA za čez 20 let 
delovanja v vokalni skupini.
Ob 25. letnici delovanja je društvo 
podelilo priznanja pevkam, ki so 
bile ustanoviteljice pevske skupi-
ne. Prejele so ga: 
Jožica BARBARIČ in Valerija KO-
CEN, ki ne pojeta več, in Mirjana 
BUDJA, Dragica FLEGAR in Tanja 
HORVAT, ki so še vedno del Žen-
ske vokalne skupine Zarja.

Polonca Rogač,  
vodja ŽVS Zarja

25 let ženske vokalne skupine Zarja
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Po dveh letih epidemije in t.i. 
»kulturnega mrtvila« smo se po-
novno tako pevci, plesalci in dru-
gi kulturni ustvarjalci, pa verjetno 
tudi naši gledalci, ponovno raz-
veselili naše tradicionalne junijske 
prireditve. 
Letošnja prireditev je nosila na-
slov »Bal na lipi«. Vsakič smo 
poskušali oživljati stare običaje v 
Moščancih in okolici. In tudi letos 
je bila osrednja tema prireditve 
Obalova oštarija, ki se je nahaja-
la v Moščancih ob glavni cesti in 
bila priljubljena destinacija vse do 
leta 1980. Gostilničarja sta bila 
oče AZO ZRINSKI in v novejšem 
obdobju RUDI ZRINSKI. Pred go-
stilno je bila vedno lipa; ko je pro-
padla, so lastniki posadili novo. Še 
danes pred to hišo, ki pa ne slu-
ži več v gostinske namene, stoji 
lipa. V preteklem stoletju (v le-
tih 1930 - 1960) je na lipi lastnik 
postavil oder, kjer so ob različnih 
priložnostih igrali ZENKOVSKI CI-
GANI. Na odru je bilo nekaj pro-
stora tudi za plesalce, vsi ostali pa 
so bili okoli lipe. O vsem tem so 
nam povedale Ovčekova Jolanka 
(danes žal že pokojna), Škrlakova 
Dragica in Bükvičova Berta, ki se 
teh veselic še dobro spominjata.
Na našem letošnjem balu so za-
igrali, zapeli in zaplesali pesmi in 
plese iz različnih krajev in različ-
nih držav. Začetek dogajanja je 
simbolično predstavljala zasadi-
tev lipe s strani Stubičkih tambu-
rašev, ki so ob spremljavi starih 
zagorskih pesmi zasadili potom-
ko Gubčeve lipe, edine v Sloveni-
ji. S svojimi prijetnimi melodijami 

so se tamburaši iz Gornje Stubice 
predstavili še dvakrat. Tamburaši 
so sestavni del Kulturno-ume-
tniškega društva »Matija Gubec«, 
ki deluje že od leta 1979. Znotraj 
društva je zelo aktivna tudi fol-
klorna dejavnost, ki svojo boga-
to kulturno tradicijo predstavlja 
v različnih državah, kot so Fran-
cija, Portugalska, Španija, Švica, 
Nemčija, prav tako se udeležujejo 
mednarodnih folklornih festivalov 
v Nemčiji. Skupina pevk znotraj 
društva predstavlja stare izvorne 
zagorske pesmi, ki skupaj s tam-
buraško spremljavo še posebej 
očarajo poslušalca. Zato so tudi 
posneli CD z naslovom »Lijepa 
naša lipa stara«. Njihovo bogato 
dejavnost dokazuje dejstvo, da 
je v društvo vključenih okrog 150 
članov, katere vodi predsednik 
Božidar Sačer.
Naslednja gostujoča skupina je 
prihajala s sosednje Madžarske, 

vendar je tesno povezana z našo 
domovino; gre za porabske Slo-
vence, ki delujejo znotraj folklor-
ne skupine Zveze Slovencev na 
Madžarskem, natančneje v vasi 
Sakalovci. Skupina deluje od leta 
1970, nekaj let niso bili aktivni, 
potem pa so se ponovno aktivi-
rali na pobudo mladih. Njihov cilj 
je ohranjanje porabske kulturne 
dediščine in druženje. V mesecu 
juliju bodo obeležili 25 let delo-
vanja. Vodja skupine je Jože Ileeš, 
mentorica pa Dragica Kolarič.
 Poleg dveh gostujočih skupin pa 
smo se še posebej razveselili na-
stopov kar štirih skupin, ki deluje-
jo znotraj Kulturno-turističnega 
društva Moščanci. Uvodoma se 
je na veliko veselje mladih plesal-
cev, pa tudi drugih gostov, prvič 
predstavila otroška folklorna sku-
pina. Trije pari mladih plesalcev so 
pridno vadili le nekaj več kot dva 
meseca in že se uspešno pred-

»Peli in plesali so jih mati moja« tokrat  
z »Balom na lipi«
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stavili s številnimi goričkimi plesi. 
S svojo prizadevnostjo so zlahka 
osvojili prve folklorne plesne ko-
rake. Seveda si želimo, da bi jih 
bilo sčasoma več, da bi potem 
postali uspešni in veseli folklorniki 
tudi v odrasli skupini. Zasluge za 
njihov uspešen nastop ima men-
torica Dragica Kolarič.
Dragici Kolarič se imamo zahvaliti 
tudi člani odrasle folklorne sku-
pine, ki že kar nekaj let z njeno 
pomočjo predstavlja prekmurske, 
predvsem goričke plese. Le te 
smo predstavili v prvem spletu. V 
drugem spletu plesov pa smo le-
tos nekoliko presenetili tudi mi: v 
oblačilnem videzu, ki spada v 40. 
leta 20. stol., smo temu ustrezno 
prilagodili tudi plese. Z nekoliko 
drugačno oblačilno podobo in 
drugačnimi plesi želimo poudari-
ti, da smo se veliko tega že naučili 
in da v naslednjem letu vstopamo 
že v 25. leto delovanja. Da smo 
tako dolgo skupaj, da vztrajamo 
in se trudimo pri učenju novih 
plesov, ima danes velike zasluge 
naš vodja skupine Sandi Srkoč.
Poleg plesa je izrednega pomena 
tudi petje. Imamo kar dve skupi-

ni pevk, ki sta s svojimi različnimi 
napevi še bolj nazorno popestrili 
dogajanje na balu tudi nekoč.
Pevke ljudskih pesmi Irmice so se 
v svojih dvanajstih letih delova-
nja naučile že mnogo ljudskih in 
pripovednih pesmi iz Prekmur-
ja, ki so se nekoč prepevale na 
skrajnem severovzhodu države. 
V nekaterih ljudskih pesmih smo 
lahko uživali tudi na našem balu. 
Še toliko bolj, saj vemo, da so že 
velikokrat zabeležile dobre ocene 
s strani strokovnjakov, ki se ukvar-
jajo z ljudskim izročilom in ljud-
sko glasbo. Pojeta tudi njihova 
mentorica Valerija Žalig in vodja 
skupine Valentina Murgelj.
Pod vodstvom zborovodje Jožefa 
Slavička in vodje skupine Polonce 
Rogač je zapela še ženska vokal-
na skupina Zarja. Ljubiteljice petja 
združuje že več kot 25 let. Odli-
kuje jih bogat repertoar različnih 
skladb. Tokrat so zapele »Vse ti-
čice lepo pojo«, »Žunica« in »En 
glažek vinca rumeni«.
Drugače pa se skupina v doma-
čem kraju tradicionalno pred-
stavlja z letnim in božičnim kon-
certom. Z veseljem se odzovejo 

tudi povabilom iz drugih krajev v 
Pomurju in širše. Med drugim se 
lahko pohvalijo z dvakratnim na-
stopom v državnem zboru. Na-
stopale so že na Hrvaškem, Ma-
džarskem, v Nemčiji, Makedoniji 
in Srbiji. Skupina je izdala tudi dve 
zgoščenki in sicer Canticorum 
iubilo in pa priredbe prekmurskih 
pesmi v projektu Čuješ pesen, 
ode ka zapleševa. Pohvale, po-
bude in kritike jih vzpodbujajo k 
dobremu petju in ohranjanju kul-
turne dediščine.
Vsakoletna prireditev je tudi lepa 
priložnost, da se zahvalimo našim 
članom oz. članicam, ki že vrsto 
let s svojim trudom in veseljem 
do glasbe, petja in plesa ohra-
njajo kulturno dediščino našega 
kraja. Letos so priznanje dobile: 
Valentina Murgelj za 15 let delo-
vanja, Simona Šiftar za 10 let de-
lovanja in Melisa Horvat za 5 let 
delovanja.
V Kulturno turističnem društvu si-
cer res delujejo kar štiri skupine, 
vendar si vsi srčno želimo, da bi 
nas bilo še več. Lep je občutek, ko 
se na tovrstnih prireditvah pred-
stavljaš tako domači, pogosto pa 
tudi tuji publiki. Veselje, glasba 
in druženje nas povezujejo, nam 
dajajo občutek zadovoljstva, vse 
to pa dobro vpliva na naše poču-
tje. Epidemija covida 19 je v za-
dnjih dveh letih pokazala, da so 
nam takšne kulturne prireditve še 
kako manjkale. Zato upajmo, da 
se ponovno vidimo tudi naslednje 
leto, na naši tradicionalni junijski 
prireditvi »Peli in plesali so jih mati 
moja«.

Melita Franko, 
članica folklorne skupine 
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Že čez 20 let prijateljujemo s 
KUD-om »Matija Gubec« Gor-
nja Stubica, ker je bilo to društvo, 
predvsem pa društvena folklor-
na skupina s tamburaši nekakšen 
navdih in vzpodbuda za začetek 
delovanja folklorne skupine Kul-
turno turističnega društva Mo-
ščanci. Sami, v začetku tudi sku-
paj s pevkami ljudskih pesmi 
»Vrtnica« TD Beznovci, smo se 
že kar štirikrat predstavili v Gornji 
Stubici, nazadnje 25. junija letos, 
ko je bila folklorna skupina dru-
štva spet gost Mednarodnega 
folklornega festivala v čudovi-
tem ambientu DVORCA ORŠIĆ, 
ob neposredni bližini spomenika 
Matija Gubca in nekoliko oddalje-
ni Gubčevi lipi, ki jo nameravamo 
obiskati še v letošnjem letu in se 
pokloniti tej veličastni naravni in 
kulturni dediščini, katere starost 
šteje čez petsto let.
V posebno čast nam je vsem čla-
nom KTD Moščanci in upam, da 
tudi krajanom vasi Moščanci in 
občanom celotne Občine Pu-
conci, da je Občina Gornja Stu-
bica, na predlog KUD-a Matija 
Gubec Gornja Stubica darovala 

sadiko Gubčeve lipe, ki je našla 
mesto ob Vaško gasilskem domu 
in predvidenem športnem igrišču 
v Moščancih in da je to prva sadi-
ka te lipe, posajena v Sloveniji.
Gubčeva lipa je edina živa priča 
kmečkega upora, ki se je dogajal 
v letu 1573. Pod vejami te lipe je 
kmečki vodja Matija Gubec zbiral 
somišljenike. Skupaj z Ilijo Grego-
ričem sta bila vodja slovensko-hr-
vaškega kmečkega upora. Bila sta 
poražena, Matijo Gubca so ujeli in 
v Zagrebu javno mučili in na ne-
človeški način usmrtili. Gubec je 
postal slovensko – hrvaški junak, 
o katerem se spominjajo mnogi 
literati, tudi slovenski, v svojih li-
terarnih delih 
V letu 1957 je bila ta lipa razgla-
šena za naravni in kulturni spo-
menik, za katerega skrbi država, 
leta 2019 pa je bila nominirana za 
evropsko drevo leta. Višina lipe je 
čez 9 m in obseg debla skoraj 5 m.
V letu 2007 je bilo odrezanih pet-
deset vejic te lipa za nadaljnje raz-
množevanje in zagotovitev po-
tomstva Gubčeve lipe. V letu 2011 
je bil s posaditvijo sadik Gubčeve 
lipe osnovan prvi Živi arhiv te vrste 

na Hrvaškem. In enega od klonov, 
pridobljenim z vegetativnim raz-
množevanjem, smo dobili tudi v 
Občino Puconci. Za ustreznost 
sadike so poskrbeli znanstveniki 
Hrvatskega šumarskega inštituta 
iz Jastrebarskega. Njihov namen 
je, da se s kloniranjem teh sadik 
ohranijo geni Gubčeve lipe za vse 
čase.
Bodimo torej skrbni do te lipe na 
lokaciji, kjer se bodo zbirali pred-
vsem mladi in morda se kdaj po-
globili tudi v zgodovino tega kru-
tega obdobja kmečkih uporov. Ne 
pozabimo pa tudi, da je lipa sim-
bol Slovenstva, da je drevo okrog 
katerega se lahko zgodijo lepi 
trenutki, se sklenejo prijateljstva, 
morda kakšne mlade ljubezni in z 
rastjo te lipe bodo odraščali tudi 
rodovi, se spominjali trenutkov v 
senci njenih vej, še posebej v času 
njenega junijskega dišečega cve-
tenja.
In moj predlog: Lepo bi bilo, če 
bi se župan in občinski svetniki 
odločili in bi Občina Puconci pre-
vzela skrbništvo nad to edinstve-
no lipo v Sloveniji, ki med drugim 
ponazarja tudi skupen boj slo-
vensko – hrvaških kmetov za lep-
šo prihodnost.

Marta Horvat

Gubčeva lipa v Moščancih

Gubčeva lipa v Gornji Stubici Sajenje lipe v Moščancih
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V Vadarcih se je pod vaško lipo 
na sončno junijsko nedeljo zbra-
lo lepo število obiskovalcev. Po-
tekala je namreč že tradicionalna 
prireditev KTD Lipe Vadarci, Ča-
janka pod lipo.
Z lipo so imeli naši predniki prav 
posebno vez. Predstavljala je sre-
dišče vaškega življenja. Pod njo 
so se zbirali, se pogovarjali, odlo-
čali in tudi pravdali. Imeli so jo za 
simbol miru in prijateljstva. In prav 

Po dveh letih premora zaradi epi-
demije je naša vas zopet zaživela. 
Zopet smo združili moči in izpe-
ljali našo vsakoletno prireditev na 
kateri se je pelo, igralo in plesalo.
Nastop so popestrile vse gene-
racije od najmlajših do starejših. 
Lepo sončno nedeljsko popoldne 
je bil šotor napolnjen do zadnje-
ga kotička. Ljudje dobre volje se 
vedno radi vračajo na to našo 
prireditev. Razen naših stalnih 
prijateljev, to so Družina poje iz 
Vadarcev, Vinski bratje iz Gede-
rovec, Ljudske pevke iz Turnišča, 
Pevke onkraj Mure od Svete Ane, 
ki se vedno odzovejo povabilu, 
smo letos prvič postavili na naš 
oder veliko mladih glasbenikov. 
Prvič so se predstavili glasbeniki 
Gašper, Žan in Nino, brata Müva 
dva Aljaž in Domen, mala Lara 
Gumilar je zapela ob spremljavi 
harmonike, na katero je zaigral 
brat Lukas. Prvič na našem odru 
so zaplesali tudi mladi plesalci 
folklorne skupine iz Moščanec ob 

spremljavi Niko Pelca. Seveda ni-
smo manjkale domače pevke Vr-
tnice, pa še naš harmonikar Nejc 
je raztegnil svoj meh. Za smeh in 
humor pa je srčno poskrbel po-
vezovalec programa, priden Šta-
jerec Grega, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo.
Zahvala velja vsem nastopajočim 
za odlično petje, igranje in ples. 

Tudi ansamblu Aktual lepa hvala 
za zabavo po končani prireditvi in 
za ozvočenje, da smo lahko vse 
slišali in se skupaj veselili.
Želimo si, da naša prireditev ne 
zamre, da se bomo spet srečali in 
se imeli lepo.

Gizela Bagola

Pesem je družila ljudi v Beznovcih

Čajanka pod lipo v Vadarcih
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Dandanes na raznolike načine 
načrtujemo svoj prosti čas in do-
pust. Ali vas mika želja po odkri-
vanju in izkustvu pestrih doživetij 
v okviru lokalne ponudbe? Api-

turizem ali čebelarski turizem je 
sorazmerno nova vrsta turizma, 
zasnovana na osnovi bogate če-
belarske dediščine in prepoznav-
nosti Slovenije kot čebelarske 

zato vas ob prihodu v našo pre-
lepo vas vedno najprej z dobro 
energijo pozdravi lipa, ne glede 
na to iz katere strani se pripeljete.
Lipa, ki stoji ob vaško-gasilskem 
domu, nam daje prav posebno 
simboliko. Letos nas je združila že 
na 15. Čajanki pod lipo. Ker pa se 
pod lipo vedno več družimo čez 
celo leto, smo pred kratkim po-
skrbeli za klopco, da se lahko pod 
to prekrasno krošnjo lipe poseda 
v senci, druži, poje, lahko pa se 
samo uživa v miru. V teh stresnih 
časih je kaj takega še kako dobro-

dežele. Obsega edinstvena doži-
vetja, je izobraževalne narave in 
razvija spoštovanje do naravnega, 
kulturnega in družbenega okolja. 
Ob obisku apiturizma si lahko 
ogledamo različne čebelarske 
muzejske zbirke ali pa se podamo 
v svet čebelarske kulturne dedi-
ščine, kjer spoznamo za Slovenijo 
tipični čebelnjak in tradicionalne 
poslikave na panjskih končnicah. 
Svoje znanje lahko nadgradimo 
s spoznavanjem življenja čebel 
in z opazovanjem ter učenjem 
čebelarjevih opravil. V ponudbi 
apiturizmov so tudi degustacija 
čebeljih pridelkov, izdelkov iz če-
beljih pridelkov kot so medenja-
ki, lectova srca, dražgoški kruh-
ki, medene pijače, različne jedi v 
kombinaciji s čebeljimi pridelki, 
ustvarjalne delavnice, medene 
kopeli, masaže, vdihavanje panj-
skega zraka ter vrsto zanimivih 
dejavnosti in aktivnosti. Nekateri 
apiturizmi ponujajo tudi interak-
tivne vsebine, ki so povezane z 
inovativnostjo ponudnikov, reali-
zacijo dobrih idej in tehnološkim 
napredkom. Vsak apiturizem piše 
svojo pristno in edinstveno zgod-

došlo. Zato vabljeni kadarkoli, da 
se ustavite pod našo lipo. 
Tudi na tokratni Čajanki pod lipo 
ni manjkalo dobre glasbe in ple-
sa, nastopili so: Družina poje iz 
Vadarcev, solistka Pia na flavti, 
domači mladi člani društva Mladi 
upi,  ljudske pevke Vrtnica iz Be-
znovcev, KUD Goričko Gornji Pe-
trovci in Gaberski mantraši. 
Dogodek smo zaključili s skupnim 
plesom in pesmijo Šumijo gozdo-
vi domači.

Mihaela Žilavec

Čebelarski turizmi – ideja za 
preživljanje letošnjih počitnic

Aktivnosti v okviru ponudbe apiturizmov, foto: arhiv ČZS
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Na osrednji tržnici, na Pogačarje-
vem trgu v Ljubljani, je v soboto, 
18. junija dopoldne spet zadišalo 
po pomurskih kulinaričnih dobro-
tah, »čüjla se je muzika« in »guč« 

bo, ki jo spoznamo le na ta način, 
da ga obiščemo in se prepustimo 
toku dogajanja.
V Sloveniji, ki je kot prva država na 
svetu uvedla certificiranje apitu-
rizmov, je certificiranih 45 čebe-
larskih turizmov, ki so razporejeni 
po različnih regijah. Tako kot so 
hoteli in drugi turistični ponudniki 
označeni z zvezdicami, so certi-
ficirani apiturizmi označeni s če-
belicami na podlagi standardov, ki 
jih dosegajo. Število čebelic je od-

Prekmurcev, Prlekov in tudi Po-
rabcev.
Po že dveh uspešnih izvedbah 
etno-turistične prireditve (Do)ži-
vimo v Pomurju, katere organiza-

visno od zadovoljevanja osnovnih 
pogojev, urejenosti objektov in 
okolice, načina predstavitve pro-
duktov, dejavnosti, inovativnosti 
in drugih elementov, ki so vklju-
čeni v ponudbo. 
Ponudniki apiturizma:

 

torja sta Televizija AS in Pomurska 
turistična zveza, smo tudi letos 
ponovili predstavitev raznolikih 
turističnih doživetij severovzho-
dnega konca Slovenije in letos 
prvič tudi iz Porabja. 
Bogato in pestro, predvsem kuli-
narično ponudbo občine Pucon-
ci, so letos obiskovalcem prire-
ditve predstavljali člani Kulturno 
turističnega društva Puconci in 
Kmetija Vlaj iz Bodoncev. Pred-
stavnici KTD Puconci sta obisko-
valce razvajali z izvrstnimi dödoli, 

Čebelarski turizmi so namenje-
ni obiskovalcem različnih sta-
rosti, posameznikom, parom, 
družinam ali pa skupinam. So 
odlična priložnost za doživljanje 
večdnevnega oddiha ali pa eno-
dnevnega izleta. Raznolika po-
nudba omogoča, da si vsakdo 
najde nekaj, kar bi ga v povezavi s 
čebelami, čebelarstvom in mede-
no kulinariko interesiralo, ali pa se 
ob obisku prepusti raznovrstnim 
možnostim sproščanja. Prednost 
obiska apiturizma je v tem, da svoj 
prosti čas preživljamo v objemu 
narave, stran od masovnega tu-
rizma in skupaj s čebelami, ki jih 
lahko spoznavamo, opazujemo 
in njihovo vedenje povezujemo 
s številnimi za človeka pozitivni-
mi vrednotami, kot so urejenost, 
organiziranost in marljivost. Z 
obiskom čebelarskih turizmov 
podpiramo lokalno ponudbo, 
spoznavamo kotičke prelepe Slo-
venije in z manj transporta ter 
okolju prijaznejšim načinom iz-
vajanja aktivnosti prispevamo k 
zmanjšanju izpusta toplogrednih 
plinov. 

Tina Žerovnik,  
svetovalka za ekonomiko  

čebelarstva, JSSČ

Degustacija čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov, foto: arhiv ČZS

KTD Puconci, Kmetija Vlaj  
Bodonci in Občina Puconci 
širili dobro voljo na 
Pogačarjevem trgu v Ljubljani
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Javni zavod Krajinski park Goričko je 18. junija skupaj 
z ostalimi ponudniki iz Pomurja in Porabja predsta-
vljal svojo dejavnost na dogodku (Do)živimo v Po-
murju, ki je potekala v organizaciji Pomurske televi-
zije AS na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.
Že od jutranjih ur je na stojnicah dišalo po raznovr-
stnih lokalnih produktih in kulinaričnih dobrotah kot 
so langaš, bograč, dödoli in bujta repa, za katere so 
poskrbele turistične kmetije, gostilne, vinotoči in vi-
narji.
»Meštri« različnih tradicionalnih obrti so pripravili in 
razstavili svoje glinene in lesene izdelke, ročno izde-
lane košare ter okrašene pisanice.

Kmetija Vlaj pa je ponujala nji-
hovo pestro paleto produktov, 
pri kateri so izpostavili predvsem 
bučno olje, orehovo olje, vinski 
kis, bučna semena in ajdovo kašo. 
Ob slastnih degustacijah njihovih 

dobrot so obiskovalci z velikim 
zanimanjem spoznavali ostalo 
ponudbo naše občine in naš pe-
ster nabor prireditev.
V sklopu predstavitve je potekal 
tudi bogat kulturni program, v 

okviru katerega so se predstavili 
Narodno zabavni trio, Künštni Pr-
leki, Madžarski pevski zbor iz Do-
brovnika in KUD Goričko.

Uroš Kamenšek, 
predsednik ZKTD Puconci

Krajinski park Goričko na Pogačarjevem trgu 
v Ljubljani
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Po dvoletnem covid premoru smo 
se letos končno lahko odpravili na 
tradicionalni Velikonočni pohod z 
brejga na brejg, v organizaciji KTD 
Moščanci. Pohodniki so prihajali 
tudi iz oddaljenih krajev, nasme-
janih obrazov, saj so se končno 
počutili svobodno, neomejeno. 
Kakšna naloga nas čaka letos? 
Kaj je letos pripravil Velikonoč-
ni zajček, so se spraševali otroci 

Za dobro voljo in vzdušje so poskrbeli številni prleški 
in prekmurski pevski zbori, folkloristi in ansambli. 
Tudi Javni zavod Krajinski park Goričko je skupaj z 
ostalimi turistično-informacijskimi centri, terma-
mi, zavodi in društvi obiskovalcem ter mimoido-
čim predstavil razna doživetja in bogato dediščino 
na zavarovanem območju ter v največjem grajskem 
poslopju na Slovenskem.
Vsi sodelujoči so tako pred vrati poletnih počitnic in 
dopustov predstavitev na trgu zaključili s povabilom, 
da gostje Pomurje obiščejo, doživijo in začutijo.

Besedilo in foto:  
Javni zavod Krajinski park Goričko

– učenci. Letos je zajček pripra-
vil 14 ugank, ki jih je vzdolž 11 
kilometrske pohodne poti skrb-
no skril. Otroci so morali najprej 
najti zajčka in v njegovi okolici 
je bila skrita uganka, katere reši-
tev so morali zapisali v pregled- 
nico. S soncem obsijana pokraji-
na nas je kar vabila v svoj pomla-
dno dehteči objem in zeleno raz-
košje. V prijetni družbi je čas hitro 

minil in polovica poti je bila za 
nami, ko smo prispeli na Vanečo, 
kjer so nas pričakali z odličnimi 
domačimi dobrotami. Nato nas 
je pot vodila preko Doline nazaj v 
Moščance. Z otroci smo na cilju 
preverili rešitve ugank in zajček 
je za vsakega otroka pustil daril-
ce ter jim sporočil, da se vidimo 
naslednje leto. Upamo, da v čim 
večjem številu.

Anemary – Anita Puhan

Velikonočni pohod z brejga na brejg

Učenci pozorno opazujejo, da ne bi spregledali kakšnega zajčka. Zajčka smo našli, zdaj pa še uganko.
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Turistično kulturno športno dru-
štvo Pečarovci je, 30. 4., pripravilo 
tradicionalno občinsko prireditev 
ob prazniku dela s kresovanjem. 
Ob prazniku smo krajani ob va-
ško gasilskem domu postavili tudi 
mlaj. V okviru kulturnega progra-
ma je nastopil mešani pevski zbor 
društva, z deklamacijami pa so se 
predstavili otroci in mladi. Udele-
žence je nagovorila predsednica 
društva Danica Kardoš in župan 
Občine Puconci gospod Ludvik 
Novak. Simbolično sta prižgala 
tudi prvomajski kres. Spregovori-
li smo o položaju delavcev, ki je 
sicer boljši kot je bil pred dese-
tletji, saj delavci danes poklicno 
in družinsko življenje lažje uskla-
jujemo, opravljamo svoje naloge 
v ustreznejših pogojih, in smo, 
zaradi materinstva in očetovstva 

Kulturno turistično društvo Puconci že vrsto let po-
vabi krajane  na Pohod z baklami po vasi na predve-
čer praznika 1. maja. Večina udeležencev so bili starši 
z otroki ter dedki in babice z vnuki. Člani Upravnega 
odbora Kulturno turističnega društva so popestrili 
pot s hladno pijačo in pogačami. Pot ni bila prena-
porna, temveč ponekod temačna za tiste, ki nismo 
nosili bakel. Ob prijetnem klepetu smo tradicionalne 
kilometre srečno prehodili, se nadihali zadnje april-
skega zraka.
Na cilju smo se dodobra okrepčali s slastno večer-
jo. Temno nebo je razsvetlil ognjemet in razveselil 
vztrajne otroke.
Pred leti smo pripravljali recitale, nosili zastave, po-
stavljali mlaj, kurili kres, koračnice godbe na pihala so 
odmevale po Puconcih. Ozračja nismo onesnaževa-
li in strašili domačih živali z ognjemetom. Bleščanja 
raznih barv in pokov imajo, tako otroci kot odrasli, 
vsakodnevno pri raznih igrah in še čem podobnim. 

ter bolezni, lahko odsotni z dela. 
Vseeno pa smo opozorili na to, da 
je tudi danes na področju dela še 
veliko neenakosti, saj težje dobi-

jo zaposlitev mladi delavci, težje 
pa jo obdržijo starejši in bolni de-
lavci ter noseče delavke in delav-
ci, ki negujejo dolgotrajno bolne 

Streljanja in bobnenja so postala stalnica vseh medi-
jev, žal našega vsakdana. V počastitev Praznika dela 
so po vasi vihrale zastave. Premnogi se sprašujemo, 
kakšne so možnosti dela danes? Kako je vrednoteno 
minulo delo delavcev z dopolnjeno delovno dobo, 
skrbno delo kmetov na pregretih poljih in travnikih? 
Je cenjeno delo ljubiteljev in prostovoljcev? Otopeli 
se še vedno spominjamo zgodovinskih, težkih do-
godkov tistega časa. Pridobljenih vrednot se ne da 
povsem izbrisati, postanejo naj opomnik za vse bo-
doče generacije.

Katarina Štefanec

Pohod z baklami

Predvečer prvega maja v Pečarovcih
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V nedeljo, 1. 5. 2022, smo člani TKŠD Pečarovci za-
stopali žive spomine domačega kraja in bližnje oko-
lice na tradicionalni razstavi živi spomini v prostorih 
stare Pečarovske šole.

otroke ali skrbijo za invalidne oz. 
starejše osebe. Zanemarili nismo 
niti posledic epidemije na delo in 
zaposlitev, saj so v času epide-
mije imeli nekateri preveč, drugi 
pa premalo dela, neredki pa so 
ga celo izgubili, kar je imelo po-

memben vpliv ne le na materi-
alni položaj ljudi, temveč tudi na 
njihove družinske odnose. Letos 
smo v okviru kulturnega pro-
grama izrazili solidarnost drža-
vljanom Ukrajine, ki trpijo zaradi 
posledic vojnega nasilja. Tako 

Pred nekaj meseci smo podpisali najemno pogod-
bo z Občino Puconci za prostore Pečarovske šole in 
prav tudi Občina Puconci nam je pred prodajo ne-
premičnine v domačem kraju odstopila vrsto starih 
odsluženih predmetov za potrebe omenjene razsta-
ve. Turistično kulturno športno društvo Pečarovci je 
tako v spomladanskih mesecih obstoječo razstavo o 
šolstvu in življenju naših prednikov razširilo z doma-
čim kotičkom iz zapuščine družine Kodila. Na ogled 
so postavljeni predmeti iz vsakodnevnega življenja 
preproste kmečke družine iz konca šestdesetih let in 
vse do nedavno tega. Ko vstopite v prostor je videti, 
kot bi še nekdo sedel ravnokar k mizi oziroma pred 
nekaj trenutki zakuril ogenj v domačem kurišču. Ob 
pomoči Ksenije Rojt in pridnih članov društva smo 
dali osamljenim predmetom preteklosti novo ener-
gijo in vrednost, opazovalca pa privabili k potovanju 
v preteklost in obujanju spominov iz nje.
1. maja je prostor nekdanje učilnice dobesedno oži-
vel, saj so obiskovalci vanj prinesli pristno energijo, 
jo obogatili z vtisi preteklosti in ob prijetnem kra-
mljanju z znanci, s katerimi so se naključno srečali 

smo namenoma izpustili izvedbo 
ognjemeta, ki smo ga nadome-
stili s spustom papirnatih latern 
oz. lampijonov. Občani smo se 
ob odlični hrani in pijači družili do 
zgodnjih jutranjih ur.

Monika Lončar

»Živi spomini« v Pečarovski stari šoli
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Nekoč je življenje prebivalcev 
našega prelepega Goričkega in 
Ravenskega spremljalo pred-

na topli prauški, preživeli nekaj nepozabnih trenut-
kov. Pečarovska Zgrebaša sta vse obiskovalce spre-
jela, jih vodila skozi razstavo ter odgovorila vsem ve-
doželjnim o šolski zgodovini in o tem, kakšen režim 
je bil običajen takrat pri pouku, ko je še v učilnici 
donelo od otroške razposajenosti. Zadnji učenci so 
namreč Pečarovsko šolo zapustili v šolskem letu 
1973 - 1974 in od takrat v njenih prostorih ni sliša-
ti otroškega smeha. Ravno s tem namenom, da bi 
našo starko obudili in v njej ohranili njene aktivnosti, 
smo trmasti in vztrajni, pridno zbiramo predmete iz 
preteklosti, da bi lahko naši mladini prestavili življe-
nje in šolstvo kot je bilo nekoč.
Vse občane, ki bi želeli delček preteklosti deliti z 
nami in s predmeti iz preteklosti vabimo, da nam 
sporočite (031-301-277), če imate kakšen predmet, 
ki bi ga z veseljem odstopili. Vidimo se naslednje 
leto na razstavi »ŽIVI SPOMINI« v Pečarovcih.

Danica Kardoš

vsem poljedelstvo. Eno izmed 
najbolj prepoznavnih poletnih 
opravil je seveda bila ŽETEV. V 

preteklosti so žito najprej roč-
no s kosami pokosili, nato pa so 
ga naložili na voz in ga odpeljali 
do kmetije. Tradicionalna oblika 
žetve je zahtevala veliko števi-
lo poljedelskih delavcev, zato je 
žetev bila tudi družabni dogodek 
https://sl.wikipedia.org/w/index.
php?tit le=Dru%C5%BEaben_
dogodek&action=edit&redlink=1. 
Žal pa zaradi razvoja kmetijske 
mehanizacije tradicionalni prikaz 
ŽETVE izginja. Člani različnih tu-
rističnih društev v Prekmurju se 
vsaj delno trudimo v obliki tradi-
cionalnih prireditev ohraniti nekaj 
teh navad.
Ravno zaradi tega smo se odlo-
čili, da v nedeljo 17. julija 2022 
v Püconcih ponovno izvedemo 
prikaz prave žetve po indašnjo. 
Člani KTD PUCONCI smo obi-
skovalcem pokazali, kako so se 
včasih pripravljali na žetev in kako 
so želi žita iz katerega je potem v 
mlinu zadišalo pa pravi prekmur-

Pa žetev po indašnjo
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ski moki. Žetev je potekala na Taj-
nikovi njivi – njiva preko od pošte 
v Puconcih. Pridni kosci so vrteli 
kose, vrle gospodinje pa delale 
snopke in tako pripravile pšeni-
co, da počaka na mlatitev, katero 
bomo izvedi v nedeljo, 7. avgusta 
2022. 
Letošnjo žetev po indašnjo so 
obiskali tudi skavti iz Belgije, ki so 
na izmenjavi na Vidovem brejgu 
v Fokovcih. Na popotovanju po 
našem lepem Goričkem so se 
ustavili tudi v Puconcih in se pre-
izkusili v košnji pšenice in delanju 
snopkov. 
Vabljeni na mlatitev po indašnjo. 

Vesna Maučec,  
predsednica KTD PUCONCI

Občinska zveza KMN Puconci
Končna tabela sezone 2021/2022

Mesto Ekipe
Od- 

igrano
Zmaga

Neod-
ločeno

Poraz +/- Točke

1 Puževci 22 16 4 2 86 52

2 Sebeborci 22 15 4 3 91 49

3 Pečarovci 22 15 4 3 34 49

4 Košarovci 22 15 3 4 61 48

5 Vidonci 22 10 4 8 -2 34

6 Strukovci 22 10 2 10 1 32

7
Dolina-

Roma
22 9 2 11 -8 29

8 Breza 22 7 6 9 -22 27

9 Predanovci 22 7 3 12 -10 24

10 Vadarci 22 6 1 15 -70 19

11 Izvir 22 2 2 18 -70 8

12 Moščanci 22 2 1 19 -91 7

Mesto Ekipe
Od- 

igrano
Zmaga

Neod-
ločeno

Poraz +/- Točke

1
Prosečka 
vas

24 22 2 0 138 68

2 Bodonci 24 16 2 6 29 50

3 Šalamenci 24 15 4 5 74 49

4 Vaneča 24 14 3 7 29 45

5
Pozna-
novci

24 13 1 10 13 40

6 Dankovci 24 12 2 10 18 38

7 Motovilci 24 11 1 12 6 34

8 Lemerje 24 9 1 14 -32 28

9 Otovci 24 7 3 14 -59 24

10 Beznovci 24 7 1 16 -66 22

11 Legende 24 6 3 15 -46 21

12 Skakovci 24 5 5 14 -44 20

13 Kuštanovci 24 5 0 19 -60 15

Skupina »B«Skupina »A«



27. 7. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

51ŠPORT

Konec junija je v Medvodah potekalo državno pr-
venstvo v modernih plesih, katerega sem se kot 
članica male skupine plesne šole Zeko tudi sama 
udeležila. Kategorija disco dance zahteva veliko 
energije, gibčnosti, težavno koreografijo in seveda 
najpomembnejše enotnost v skupini. Skozi leto smo 
s trdim delom in pomočjo trenerja Dejana Zečevića 
pripravile točko, ki nas je popeljala do naslova držav-
nih prvakinj. Teden pred državnim prvenstvom smo 

Občinska zveza klubov malega nogometa Puconci 
je na igrišču v Bodoncih pripravila dvodnevni sklepni 
turnir v malem nogometu za pokal občine Puconci.
Zmagala je Prosečka vas, ki je v finalu s 4 : 2 ugna-
la Strukovce. V tekmi za tretje mesto so Šalamenci 
premagali Izvir s 4 : 0.

Končni vrstni red najboljših je tako naslednji: 
1. Prosečka vas
2. Strukovci
3. Šalamenci
4. Izvir

V polfinalu je bila Prosečka vas boljša od Izvira s  
4 : 0, Strukovci pa od Šalamencev s 5 : 1. V četrtfina-
lu je Prosečka vas premagala Pečarovce s 3 : 0, Izvir 
Vanečo z 2 : 1 po kazenskih strelih (po rednem delu 
0 : 0), Strukovci Dolino s 5 : 1 in Šalamenci Moščan-
ce s 3 : 1. 
Zmagovalka sezone 2021/22 v ligi A je sicer ekipa 
Puževcev, drugi so Pečarovci in tretji Sebeborci. V 
ligi B je zmagovalka Prosečka vas, drugi so Bodonci 
in tretji Šalamenci. Na skupni lestvici za »fair-play« 
so zmagali Poznanovci, drugi so Puževci in tretji Ku-
štanovci.

Andrej Bedek

Prosečka vas zmagovalka sklepnega turnirja 
OZ KMN Puconci

Državno prvenstvo  
v modernih plesih
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Igralci in igralke Namizno teni-
škega kluba Kema-Murexin so 
napisali neverjetno športno zgod-
bo, saj so se z zmagama v treh 
tekmah polfinala uvrstili v VELIKI 
FINALE državnega prvenstva! S 
tem pa so nedvomno prispevali k 
največjemu športnemu dosežku v 
bogati 20-letni zgodovini kluba!
Potem, ko pred začetkom prven-
stva nismo niti sanjali, da bi se z 
obema ekipama uvrstili med naj-
boljše štiri ekipe v Sloveniji, so 
nas naše mlade »tigrice« in naši 
»tigri« v 3. tekmah polfinala play 
off-a zopet izjemno pozitivno 
presenetili proti favoriziranim do-

se udeležile še evropskega prvenstva v Chomutovu 
na Češkem, kjer smo z uvrstitvijo v četrtfinale in s 
končnim 23. mestom dobile dodatno motivacijo za 
nastop na državnem prvenstvu. Tega evropsko pr-
venstvo se je po dolgih 3 letih udeležilo kar 1600 
plesalcev iz kar 15 držav. Kljub veliki konkurenci je bil 

mačinom iz NTK Fužinar Interdis-
kont iz Raven na Koroškem. Mo-
ška ekipa je po odlični igri in veliki 
borbi vseh igralcev s 5:3 prema-
gala lanske državne prvake in se 
uvrstili v finale. Iskrene čestitke 
Tomažu Pelcarju za 2 zmagi in te-
snemu porazu proti Mitji Horvatu, 
kjer je imel že 4 zaključne žoge za 
zmago s 5:2, Damjanu Zelku, ki je 
z 2 zmagama po izjemni borbi 
prinesel končno zmago s 5:3 ter 
Luki Norčiču, ki je s svojo zmago 
prevesil tehtnico v našo korist. 
Še večjo senzacijo pa so naredile 
naše »tigrice«. S kar 5:1 so po iz-
jemni igri vseh igralk, še posebej 

naše kadetinje Eme Crnkovič z 2 
zmagama proti najboljšima igral-
kama NTK Fužinar, prave kape-
tanke naše mlade ekipe in pridne 
študentke dentalne medicine Ane 
Kovačec s prav tako 2 zmagama 
in Blažke Harkai, ki je stisnila zobe 
in kljub poškodbi z veliko bor-
bo prispevala 1 zmago do konč-
ne skupne zmage. Velik delež k 
temu uspehu pa sta prispevali še 
naši kadetinji Živa Dogar, ki nas 
je v 2. tekmi s svojo nepričako-
vano zmago ohranila v borbi za 
finale in Ana Gergek. Pri tem sta 
s svojim spodbujanjem pomagali 
h končni ekipni zmagi. Tokrat je 

trener na nas ponosen  in dejal, da je bila ta tekma 
le predpriprava na državno prvenstvo. Občutki ob 
zmagi in uvrstitvi na evropskem prvenstvu se ne dajo 
opisati. Sedaj, ko je to za nami, pa le novim zmagam 
naproti.

Lana Krančič

Dvojni vice prvaki v 1. slovenski namizno-
teniški ligi
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V soboto 14. maja smo pod okri-
ljem Športne zveze Puconci in 
Olimpijskega komiteja Slovenije 
na Športnem centru v Predanov-
cih bili priča krasnemu športno-

bila športna sreča na naši strani 
proti našim »športnim prijate-
ljem« iz Raven na Koroškem, saj 
je bil dvoboj veliko bolj tesen kot 
kaže končni rezultat. Tekma je 
potekala v prekrasnem športnem 
ambientu in korektnem navijanju 
v pravem duhu fair playa z obeh 
strani. 
V Novem mestu in Ljubljani sta 
se odigrali drugi tekmi finala 1. 
SNTL, potem, ko sta obe naši eki-
pi izgubili v domači dvorani. Mo-
ški so kjub začetnemu vodstvu z 
1:0 proti ŠD SU v Novem mestu, 
izgubili s 5:2, a vendarle posta-
li VICE PRVAKI v 1. SNTL, na kar 
smo še kako izjemo ponosni. 

-zabavnemu dogodku imenova-
nem Mini olimpijada. 
Kaj pravzaprav je Mini olimpijada 
in kakšno sporočilo nosi? Gre za 
program, ki je namenjen spod-

Ženske pa so 2. tekmo odigra-
le v Ljubljani proti Kajuh Slovanu 
in kjlub napetim igram, prav tako 
izgubile s 5:0. Tudi one so posta-
le VICE PRVAKINJE v 1.SNTL. Že 
z uvrstitvijo v finale končnice so 
presegle svoja pričakovanja, zato 
vse čestitke dekletom. 
Posebna čestitka in zahvala gre 
našemu veletrenerju Mirku Un-
gerju za ves trud in sistemsko 
delo, kar se je videlo v končnem 
uspehu dveh srebrnih pokalov v 
1. SNTL. Zahvala gre tudi kondi-
cijskemu trenerju Nejcu Janu Ma-
tisu in vsem sponzorjem. Čeprav 
je le ena stopnička zmanjkala do 
naslova prvakov, naj bo letošnja 

bujanju otrok k aktivnemu preži-
vljanju prostega časa in ga krasi 
slogan: pomembno je sodelovati.
In v Predanovcih smo tokrat za-
vihali rokave in odziv je bil narav-

predstava naših igralcev in igralk 

le motivacija in spodbuda za na-

slednje leto. 

Pri tem je trener Mirko Unger de-

jal, da so finale z dvema ekipama 

s samimi domači igralci lahko le 

sanje vsakega kluba in trenerja!

Uspeh 1. lige so dopolnili še igral-

ci 2. namiznoteniške lige, ki so v 

zasedbi Jan Lipič, Jure Smodiš in 

Nino Šegula prav tako osvojili 2. 

mesto, ter se v kvalifikacijah pote-

govali za uvrstitev v prvo ligo. Eki-

pi sta pomagala tudi kadeta Jaka 

Zelko in Tai Puhan. 

Maša Harkai

Mini olimpijada v Predanovcih
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nost fantastičen. Okrog 250 otrok 
je prisostvovalo olimpijskemu 
protokolu z olimpijsko zastavo, 
baklo, zaprisego in himno ter se 
preizkusilo v raznovrstnih špor-
tnih poligonih. 
Otroška radovednost, prešerno 
veselje in množica otrok na igri-
šču z umetno travo, kjer sicer 
domuje hokejski klub Triglav Pre-
danovci, so organizatorjem dali 
veter v jadra in takoj po zaključeni 
prireditvi so se že tkali načrti za 
naslednjo olimpijado.
Na dogodku so se otroci na po-
stajah srečevali z različnimi špor-
tnimi izzivi s področja: hokeja na 
travi, nogometa, odbojke, na-
miznega tenisa, rokoborbe, lo-
kostrelstva, vožnje z otroškimi 
štirikolesniki po poligonu ter se 
preizkusili v vlogi gasilca. 
Športni izzivi so bili prilagojeni 
otrokom in organizirani tako, da 
so spoznali osnove konkretnega 
športa in se zraven zabavali. Spo-

znali so tudi tri mlade tekmovalce 
v motokrosu in si ogledali njihove 
motorje.
Zahvaljujemo se vsem, ki so po-
magali organizirati prireditev, 
predvsem lisjaku Foksiju, AMD 
Štefan Kovač M. Sobota, Roko-
borskemu društvu M. Sobota, 
Nogometnemu klubu Kema Pu-

conci, Ženskemu odbojkarskemu 
klubu Kema-Murexin Puconci, 
Namiznoteniškemu klubu Kema-
-Murexin Puconci, Hokejskemu 
klub Triglav Predanovci, Gasilski 
zvezi Puconci in Niki Poljanšek s 
predstavnikoma lokostrelskega 
krožka OŠ Odranci.

Sabina Sočič

Hokejski klub Triglav Predanovci 
smo prvi počitniški teden organi-
zirali hokejski kamp.

Kamp je bil namenjen otrokom 
starosti 6 let in več. Več kot 15 
otrok je spoznavalo osnove ho-

keja na travi in se zabavalo ob 
igranju družabnih iger ter ostalih 
športov. Zadnji dan kampa smo 

Hokejski kamp v Predanovcih kot uvod  
v počitnice
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Uradni začetek obstoja Kluba 
malega nogometa Bodonci sega 
v leto 1992, točneje 25. 6. 1992. 
Takrat je skupina domačih ljubi-
teljev okroglega usnja ustanovila 
KMN Bodonci. Vlado Vlaj, Drago 
Lülik, Milan Benkič, Miran Pore-
doš, Ernest Vidonja, Jožef Kau-
fman, Rudolf Dervarič, Drago Car, 
Slavko Sapač in Štefan Hakl so se 
sestali 12. 6. 1992 in s podpisom 
ustanovne listine položili temelje 
30 let trajajoče zgodbe, ki še traja 
in bo še trajala. Uradni vpis v re-
gister društev se je izvedel 25. 6 
1992.
Nogomet se je v vasi igral že ve-
liko let prej. Ekipe so se udeleže-
vale nogometnih turnirjev v bližnji 
okolici. Že takrat je nekaj doma-
čih fantov igralo nogomet za dru-
ge klube, ki so tekmovali v ligah 
malega nogometa. Po ustanovitvi 
kluba smo se istega leta, 1992, 

obiskali kopališče v Murski Sobo-
ti in osvežitev v vodi po vročem 
športnem tednu je prijala vsako-
mur izmed nas. Hokej pa smo 
predstavili tudi mladim nogome-
tašem na nogometnem kampu 
NŠ Mura.

vključili v ligo malega nogome-
ta v občini Murska Sobota. Prvo 
leto smo domače tekme igrali v 
Šalamencih, ker naše »zgornje« 
igrišče ni ustrezalo predpisom. V 
letu 1993 smo začeli z gradnjo 
novega, »spodnjega« igrišča. Ze-
mljišče nam je dal v uporabo se-
danji župan Ludvik Novak. Pestrih 
in bogatih z raznimi dogodki in 
dogodivščinami 30 let, smo v ŠD 
Bodonci zajeli v biltenu, ki smo ga 
pripravili in izdali za namen obe-
ležitve 30 let delovanja društva. V 
vseh teh letih se je v ŠD Bodonci 
zvrstili več posameznikov, ki so 
sprejeli odgovornost in s pomočjo 
organov društva uspešno vodili in 
razvijali zgodbo malega nogome-
ta v Bodoncih. Uspešnost društva 
se ne meri in odraža zgolj skozi 
vidik organizacijske uspešnosti, 
ampak je odvisna predvsem od 
športnih rezultatov, ki jih ustvar-

Otroci vabljeni na vadbo 
hokeja

Čez počitnice pa v hokejskem 

klubu ne počivajo in tako vabi-

jo vse otroke starosti 6 ali več 

na brezplačno vadbo hokeja, ki 

jajo igralci ŠD Bodonci. V 30-tih 
se je v ekipah ŠD Bodonci zvrsti-
lo veliko igralcev, ki so pustili svoj 
pečat v Bodoncih in s katerimi se 
vedno znova radi srečujemo tudi 
izven igrišč kot prijatelji. Zelo po-
membni so tudi nenadomestljivi 
navijači, ki zvesto spremljajo naše 
društvo in s svojo nesebično po-
močjo pomagajo, da razvoj kluba 
gre naprej. Še posebej gre iskre-
na zahvala sponzorjem in lokalni 
skupnosti za vso pomoč in pod-
poro v preteklosti v upanju, da 
boste tudi v prihodnje sodelovali 
pri razvoju Športnega društva Bo-
donci.
Vsem članicam in članom dru-
štva, igralcem in krajanom sem 
hvaležna za njihov prispevek pri 
delovanju društva, njihov čas, 
ideje, ustvarjalnost, pomoč, so-
delovanje pri izvajanju vseh naših 
nalog za nadaljnji razvoj Športne-
ga društva Bodonci.

Melita Dervarič,
predsednica ŠD Bodonci

poteka dvakrat tedensko in sicer 
ob torkih in četrtkih na športnem 
centru v Predanovcih. Za več in-
formacij obiščite fb.com/HKTri-
glav ali nas kontaktirajte na 070-
620-007 (Alan).

Andrej Grah

30 let Športnega društva Bodonci
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23. junij 1894 predstavlja ustano-
vitev Mednarodnega olimpijskega 
komiteja in rojstni dan olimpij-
skih iger moderne dobe. Naci-
onalni olimpijski komiteji širom 
sveta tako v mesecu juniju izve-
dejo številne športne dogodke, s 
katerimi obeležujemo Olimpijski 
dan. Olimpijski komite Slovenije 
− Združenje športnih zvez se je 
pridružil svetovnemu gibanju in 
od 1. junija do 23. junija pripravil 
številne dogodke. Olimpijski dan 
ne poudarja le obeležitve rojstva 
sodobnih olimpijskih iger, temveč 
poziva k dejstvu, da je potrebno 
sprejeti in vzdrževati aktiven ži-
vljenjski slog ter živeti olimpijske 
vrednote: ODLIČNOST, PRIJA-
TELJSTVO in SPOŠTOVANJE.
Ta športni dogodek so obeleži-
li tudi na Osnovni šoli Puconci. 
Častna gostja dogodka je bila Ja-
smina Maček, ki se je v odpravi 
brata Boštjana leta 2016 udeležila 
olimpijskih iger v Riu de Janeiru.
Jasmina je članica Strelskega 
društva Trap Štefan Kovač Mur-
ska Sobota. V svoji panogi stre-
ljanja na glinaste golobe je na 
Evropskem prvenstvu v Bakuju 
leta 2017 v paru s sotekmoval-

cem Tomažem Blazinškom osvo-
jila 2. mesto. Jasmina nadaljuje z 
močno družinsko tradicijo velikih 
strelskih uspehov, saj je zraven 
nečaka Reneja Mačka in brata 
Boštjana Mačka tretja strelka iz 
družine Maček, ki je osvojila lovo-
riko najboljšega strelca v Sloveniji. 
Strelskim uspehom se je kot za-
dnji pridružil še nečak Lan. 
Jasmina je učencem OŠ Puconci 
predstavila svojo športno pot in 
predstavila cilje za naprej. Obudila 

je tudi svoje spomine na osnovno 
šolske dni in pozvala učence naj 
se učijo in sledijo svojim sanjam. 
Saj je poleg športnega udejstvo-
vanja, pomembna tudi izobrazba. 
Učenci so sodelovali v olimpij-
skem kvizu in za pravilen odgovor 
osvojili plišasto maskoto lisjaka 
Foksija. Za konec pa so skupaj z 
Jasmino odtekli še olimpijski tek 
ter prejeli medaljo in se posladkali 
s sladoledom.

Sabina Sočič

Olimpijski dan na OŠ Puconci
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Prostovoljno gasilsko društvo Dankovci je v nede-
ljo, 19. junija 2022, organiziralo občinsko gasilsko 
tekmovanje, na katerem je tekmovalo 36 ekip. Med 
člani A so imele pravico nastopanja ekipe, ki so na 
sektorskih vajah v Bodoncih, Kuštanovcih in Preda-
novcih dosegle eno od prvih štirih mest. V ostalih 
kategorijah ni bilo omejitev. 
Enote so bile razvrščene v kategorije: pionirji, pio-
nirke, pionirji-trojke, mladinci, mladinci-trojke, čla-
nice A, članice B, člani A, člani B in starejši gasilci. 
Pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko in prenosu 

Med osmimi ekipami je PGD Pre-
danovci doseglo prvo mesto med 
člani.
19. 6. 2022 smo se udeležili tudi 
na občinsko gasilsko tekmovanje 
v Dankovcih. 

vode; mladinci v mokri vaji s hidrantom za mladince 
in mladinke, v vaji razvrščanja in teoretičnem testu; 
trojke v vaji z vedrovko in vezanju vozlov, člani in 
članice pa v taktični mokri vaji z motorno brizgalno, 
v vaji razvrščanja in teoretičnem testu, starejši gasilci 
pa v vaji s hidrantom in raznoterosti.
Tekmovalo je šest ekip pionirjev, dve ekipi pionirk, tri 
ekipe pionirjev-trojke, pet ekip mladincev, dve ekipi 
mladincev-trojk, ena ekipa članic B, tri ekipe članic 
A, deset ekip članov A in tri ekipe članov B ter ena 
ekipa starejših gasilcev. 

Čestitke celotni ekipi za doseženi 
rezultat. 

Viktor Cipot,  
predsednik PGD Predanovci 

Foto: Mitja Fajs

V Predanovcih sektorske vaje sektorja 
Puconci

Občinsko gasilsko tekmovanje v Dankovcih

Otvoritev tekmovanja.

Priprava na vajo.

Z odličnim rezultatom in dobro 
kondicijo smo ponovno dosegli  
1. mesto. Sodelovalo je 10 ekip.
Z doseženim prvim mestom smo 
se uvrstili na regijsko tekmovanje.
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V torek, 5. julija, smo se v okviru 
Gasilske zveze Puconci odpravili 
na letovanje na Debeli Rtič, ki je 
trajalo 6 dni. Udeležilo se je okrog 
50 otrok. Najprej smo se ob 7. 
zjutraj odpravili z avtobusom na 
pot. Pot je bila dolga, ampak je 
čas v dobri družbi hitro minil in 
kaj kmalu smo bili na Debelem 
Rtiču. Najprej smo se namestili v 

V majhni vasici Dankovci so se vsi 
vaščani zelo potrudili, da smo se 
gasilke in gasilci dobro počutili 
in glede na razgiban teren izvedli 
kvalitetno tekmovanje.

Rezultati

Pionirji:
1. PGD Zenkovci 
2. PGD Bodonci
3. PGD Vaneča 
4. PGD Puconci
5. PGD Lemerje
6. PGD Brezovci

Pionirke:
1. PGD Zenkovci
2. PGD Brezovci

sobe in se šli kopat. Vsak dan smo 
imeli zanimive aktivnosti (vožnja 
z kajakom in supom, vezanje ga-
silskih vozlov, predstavitev gasil-
ske opreme, tekmovanje v vaji z 
vedrovko, streljanje z lokom). Iz 
vseh aktivnosti smo se pa tudi ve-
liko novega naučili in se spoznali 
med seboj. Ob večerih pa smo 
imeli tudi zanimiv program (naše-

Pionirji-trojke:
1. PGD Bokrači
2. PGD Beznovci 
3. PGD Moščanci I

Mladinci:
1. PGD Pečarovci
2. PGD Puconci
3. PGD Šalamenci
4. PGD Beznovci
5. PGD Lemerje

Mladinci-trojke:
1. PGD Brezovci
2. PGD Moščanci 

Članice A:
1. PGD Bodonci
2. PGD Moščanci
3. PGD Kuštanovci

mi svojega mentorja, disco večer, 
Rtič ima talent); v sredo, 6. 7., pa 
smo zvečer uživali ob pevskem 
nastopu skupine Bepop. Po vsa-
kem programu zvečer pa smo se 
še zabavali, družili, igrali družab-
ne igre … Teden je zelo hitro minil 
in tako je prišel tudi dan odhoda. 
Vsi smo spakirali svoje stvari, šli na 
zajtrk in nato še enkrat na plažo, 
da smo naredili zadnjo sliko ob 
morju. Med potjo domov pa smo 
se še ustavili na ogledu gasilske 
brigade Koper.

Lena Nemec

Članice B:
1. PGD Bodonci

Člani A:
PGD Predanovci
PGD Beznovci
PGD Vaneča
PGD Strukovci
PGD Zenkovci

Člani B:
1. PGD Bodonci
2. PGD Beznovci
3. PGD Vadarci

Starejši gasilci:
1. PGD Zenkovci

Sabina Sočič
Foto: Janja Vlaj

Letovanje gasilske mladine GZ Puconci
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V soboto, 23. aprila 2022, so se člani Domoljubnega krajevnega zdru-
ženja Puconci na povabilo Zveze borcev za vrednote NOB in Zveze 
slovenskih časnikov Ruše udeležili pohoda do Treh žebljev na Pohorju 
- kraja poslednjega taborišča in zadnje bitke Pohorskega bataljona.

Delegacija DKZ Puconci je v so-
boto, 11. junija 2022, v Sombote-
lu (Szombathely) na Madžarskem 
predala priznanje pevski skupini 
Sombotelske Spominčice. Pevsko 
skupino, kjer pojejo starodavne 
porabske ljudske pesmi, nekatere 
tudi v madžarskem prevodu, so 
ustanovili člani Slovenskega kul-
turnega društva Avgust Pavel leta 
2004 pod vodstvom Judite Pavel. 
Od 2006 je vodja skupine in jo 
na harmoniki spremlja neumorni 
Francek Mukič. Priznanje so pre-
jeli za svoje dolgoletno delovanje 

in za prispevek k ohranitvi kultur-
ne dediščine.
Francek Mukič pa je prejel Zahva-
lo za uspešno informativno pri-

Pred spomenikom padlim bor-
cem so položili venec in počastili 
spomin na njih. Predsednik Ob-
močnega združenja slovenskih 
častnikov Ruše Jože Gašparič je 
zbrane nagovoril in opisal zgodo-
vino boja. Pohorski bataljon (ura-

jateljsko sodelovanje z Radijem 
Monošter in s Porabskimi Sloven-
ci ter pri informiranju zamejskih 
Slovencev z dogodki iz časa NOB 
na Vaneči in v Pečarovcih.
Predaja priznanj je bila slovesna, 
spremljalo jo je nepozabno sre-
čanje z značilnim porabskim in 
prekmurskim narečjem in pesmi-
mi.
Pred tem se je delegacija ustavila 
na pokopališču v Monoštru, kjer 
so se poklonili padlemu sloven-
skemu partizanu na Madžarskem. 

Manja Konkolič, 
članica DKZ Puconci

Priznanje DKZ Puconci pevski skupini 
slovenske samouprave Sombotel – 
Sombotelske spominčice

Najvišje odličje DKZP za jubilej in prizna-
nje za uspešno delovanje v ohranjanju 
porabske bogate kulturne dediščine
Foto: Jože Časar

Francek Mukič je prejel zahvalo DKZP.
Foto: Jože Časar 

Skupinska fotografija
Foto: Manja Konkolič

Pohod na Osankarico
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Na programsko-volilnem obč-
nem zboru DKZP, ki je v nedeljo, 
29. maja 2022, potekal v Kulturni 
dvorani Puconci, so člani izvo-
lili staro-novo vodstvo in dolo-
čili usmeritve dela za naslednji 
mandat. Občnega zbora so se 
udeležili tudi številni gostje: žu-
pan Občine Puconci g. Ludvik 
Novak, predsednik Krajevne sku-
pnosti Puconci g. Štefan Sočič in 
delegacija iz Ruš. Pred izvedbo 
volitev je v imenu ZZB NOB tov. 
Jože Gašparič predal DKZP sre-
brno plaketo ZZB NOB. Plaketo je 

dno 1. bataljon Pohorskega od-
reda) je bila partizanska enota, ki 
je bila ustanovljena 11. septembra 
1942 v Dobrovljah na Pohorju. 
Sestavljali so ga borci 1. bataljo-
na Savinjskega odreda (Kranjče-
vega bataljona), ki so prišli poleti 

skega štaba ustanovljene tri čete 
in ženski vod.
Junaški boj Pohorskega bataljo-
na do zadnjega naboja in zadnje 
kaplje krvi, proti tridesetkrat moč-
nejšemu in bolje oboroženemu 
nemškemu sovražniku, se je 8. 
januarja leta 1943 zapisal v zgo-
dovino kot simbol boja proti oku-
patorju.

Manja Konkolič,  
članica DKZ Puconci 

Podpredsednik Jože Vrečič z vztrajno 
pohodnico Marjano Konkolič pri spomin-
skem obeležju. Foto Jože Bačun

Delegacija DKZ Puconci z našo domoljubno prijateljico Bojano Muršič, ki že več let 
opravlja blagajniške dolžnosti v ZB ZV NOB Ruše, je stara in nova poslanka, z njo so 
vedno prijetni pogovori. Foto Jože Bačun

1942 na Štajersko iz Dolenjske in 

se preimenovali v 1. bataljon Po-

horskega odreda, borci Šaleške 

in Savinjske čete 1. Štajerskega 

bataljona ter borci Ruške čete. V 

bataljonu so bile zraven bataljon-

Domoljubno krajevno združenje Puconci 
(DKZP) s starim-novim vodstvom

Karel Knaus in Rudi Banfi v imenu DKZ Puconci predajata plaketo in priznanje Klavdiji 
Vrečič in Ireni Injac. Foto: Jože Bačun
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V vasi Pečarovci se lahko po-
hvalimo z novo pridobitvijo in to 
celo na dveh lokacijah. Na novo 
so zrasla večnamenska otroška 
igrala pri Vaško gasilskem domu 
in pri nogometnem igrišču KMN 
Pečarovci.
Živimo v času, ko so otroci vedno 
manj aktivni na prostem. Ker pa si 
želimo, da so naši otroci čim več 
na prostem se igrajo na svežem 

DKZP prejelo za izjemne dosež-
ke pri uresničevanju programskih 
usmeritev ZZB NOB, za uspešno 
delovanje na področju ohranjanja 
in uveljavljanja vrednot NOB ter 
za ustno in pisno ohranjanje zgo-
dovinske resnice o NOB. 
Članica Klavdija Vrečič iz Dan-
kovcev je prejela plaketo DKZP za 
predano sodelovanje in kulturno 
podporo prireditvam in dogod-
kom DKZP. Članica Irena Injac iz 
Puconcev pa je prejela Priznanje 
DKZP za pomoč pri finančnem 
poslovanju.
V DKZP je bilo na programsko-
-volilnem občnem zboru spreje-
tih 23 novih članov.
Za predsednika DKZP je bil po-
novno izvoljen Jože Časar, pod-
predsednika sta postala Karel 
Žekš in Jože Vrečič, tajnik pa Rudi 
Banfi. Za člane Upravnega odbora 
DKZP so bili izvoljeni Stanko Ve-
ren, Bojan Sečko, Karel Rituper, 
Ludvik Glažar, Franc Kočar, Šte-
fan Šantavec, Slavko Šebjanič. V 
Nadzorni odbor DKZP so bili iz-
voljeni Zdenko Žganjar, Vesna Pa-
urovič, Jože Konkolič, Drago Far-

zraku ter, da so obdani s prijatelji, 
vrstniki, smo se v TKŠD Pečarov-
ci odločili, da izpeljemo kar za-
jeten projekt. Člani omenjenega 
društva smo se na pustno sobo-
to odpravili po vasi z namenom, 
da zberemo sredstva za nakup 
igral. Pri vaščanih smo naleteli na 
zelo dober odziv in naš projekt 
so v večini absolutno pozdravi-
li. To nas je še bolj navdihnilo in 

tek, Štefan Sečko, Stanko Golob. 
Disciplinsko razsodišče: Cvetka 
Grah, Karel Knavs, Zoltan Podne-
var, Marta Bedök, Irena Fras, Irena 
Časar. Praporščak: Bojan Sečko, 
namestnika Karel Knavs in Jože 
Vrečič. Novo izvoljenim iskreno 
čestitamo in jim želimo uspešno 
delo na temeljih domoljubja. 
Stari in novi predsednik DKZ Pu-
conci Jože Časar je v poroči-
lu med drugim izpostavil, da je 
DKZP organizirano in deluje v 
skladu z Zakonom o društvih in o 
vojnih veteranih RS. Ministrstvo za 
obrambo je DKZP z odločbo do-
delilo status nevladne organizaci-
je v javnem interesu. 
DKZP bo še naprej aktivno zbiralo 
zgodovinsko gradivo občanov, ki 
so v času Osamosvojitvene vojne 
sodelovali kot pripadniki narodne 
in civilne zaščite takratne KS Pu-
conci. V programu za prihodnji 
mandat pa je poudaril prizade-
vanja za ohranitev kulturne dedi-
ščine, krepitev narodne zavesti in 
samobitnosti s poudarkom na do-
moljubju ter večjem spoštovanju 
plemenitih zgodovinski vrednot: 

pričeli smo z iskanjem ponudnika 
za postavitev omenjenih igral. Tu 
gre posebna zahvala predsednici 
društva Danici Kardoš, ki je pro-
jekt vodila odlično od ideje do 
končne izvedbe. Na pomoč nam 
je poleg vaščanov priskočilo tudi 
veliko donatorjev, ki so prispevali 
k blagajni za igrala. Nekaj spon-
zorjev pa je opravilo druga dela, 
ki so bila potrebna za pripravo te-

NOB, OV in vojske generala Ma-
istra. Poudaril je krepitev medna-
rodnega sodelovanja s sorodnimi 
društvi in krepitev programskega 
delovanja.
Po zboru je bilo prijetno tovariško 
in družabno srečanje do poznih 
popoldanskih ur.

Manja Konkolič,
članica DKZ Puconci

Na programsko – volilnem občnem zbo-
ru ponovno izvolili za predsednika DKZ 
Puconci Jožeta Časarja. 
Foto: Jože Bačun

Aktivno preživljanje prostega časa na novih 
otroških igralih v Pečarovcih
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Kot vsa ostala društva v občini 
Puconci je tudi naše Društvo Šči-
pek aktivno na raznih področjih. 
Po najboljših močeh se trudimo 
za ohranitev naše kulturne dedi-
ščine.
Po končani dveletni korona pavzi 
smo v nedeljo, 10. aprila priredili 

rena in končnega izgleda lokacije, 
kjer igrala ponosno stojijo. Vsem 
ljudem odprtih src še enkrat is-
krena hvala za vso pomoč.

Materinsko in Velikonočno raz-
stavo, ki je bila na ogled v prosto-
rih kulturne dvorane v Puconcih. 
Na razstavi smo imele prtičke z 
velikonočnimi motivi, rože iz krep 
papirja ter razne unikatne izdel-
ke, ki smo jih ustvarjale čez zimo. 
Vsakega obiskovalca smo obdari-

V TKŠD pa smo se po končanih 
delih odločili, da uradno igrala 
predamo svojemu namenu. Na 
prijetno poletno nedeljsko po-

le s skromnim darilcem. Obiskalo 
nas je veliko ljudi od blizu in da-
leč. Za čas in obisk smo jim zelo 
hvaležne.
Obiskale smo razstavo naših pri-
jateljic iz Ruš » Pisani nagelj«, ka-
tere vsako leto obiščejo tudi našo 
razstavo. Naša predsednica in 
podpredsednik društva pa sta na 
domu obiskala najstarejšo članico 
njihovega društva, ki je tisti dan 

poldne smo se zbrali pri VGD 
Pečarovci in slavnostno prerezali 
trak. Člani TKŠD Pečarovci smo 
za najmlajše in ostale obiskoval-
ce pripravili ustvarjalne delavni-
ce, v debeli senci je stekel prije-
ten klepet in druženje. Posladkali 
smo se s sladoledom in ostalimi 
dobrotami. Popoldan je minil za-
res prijetno v družbi pečarovske 
mladine in vseh tistih, ki so v nas 
verjeli. Z željo, da bi igrala zares 
služila svojemu namenu in dolgo 
ostala v uporabi vabimo vse igre 
željne, da jih obiščejo in se na njih 
razvedrijo, ob tem pa ne pozabite 
na lastno varnost.

Alenka Kodila

Aktivnosti našega društva
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V soboto, dne 4. 6. 2022, je v vo-
jašnici Murska Sobota po dvele-
tnem premoru potekal že tradici-
onalni Dan odprtih vrat. To je dan, 
kjer Slovenska vojska, Policija, Ci-
vilna Zaščita, Gasilci in druge or-
ganizacije predstavijo svoje delo. 
Tu se predstavimo tudi vse Vete-
ranske in Častniške organizacije 

iz Pomurja. Na predstavitvenem 
prostoru predstavimo svoje delo 
in aktivnosti in skuhamo v kotlič-
ku kakšno jed. Letos je na sku-
pnem predstavitvenem prostoru 
O ZVVS Murska Sobota in O ZSSČ 
Murska Sobota bilo zelo živahno. 
Člani ekipe O ZVVS Murska So-
bota so kuhali bograč, medtem 

praznovala 100 let ter ji poklonila 

majhno pozornost.

Prejšnjo nedeljo pa smo obiskali 

razstavo ročnih del društva Smol-

nik iz Ruš.

ko so člani O ZSČ Murska Sobota 
cvrli langaš. Na našem prostoru 
je bilo zelo živahno in smo ime-
li zelo veliko obiskovalcev. Naš 
predstavitveni prostor je s svo-
jim obiskom počastila pripadnica 
športne enote SV, vrhunska smu-
čarka, Andreja Slokar, ki je tudi 
okusila naše jedi in se je odžejala 
z goričko kapljico.

Janez Kološa,  
O ZVVS Murska Sobota

Lepi trenutki druženja, lepe bese-
de nas združujejo in nas ohranja-
jo večno mladostne.

Gabrijela Kočar,
Društvo Ščipek

Sekretar O ZVVS Murska Sobota Janez 
Kološa in Andreja Slokar

Dan odprtih vrat vojašnice Murska Sobota

Ekipi O ZSČ in O ZVVS Murska Sobota in gosti 
Foto: Janez Kološa
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Organizacije, povezane v Koordi-
nacijo domoljubnih in veteranskih 
organizacij Pomurja, so junija lan-
sko leto razpisalo že 4. literarnega 
natečaja za šolsko leto 2021/22. 
Osrednja tema tokratnega razpisa 
je bila 30. obletnica osamosvoji-
tve Republike Slovenije. Pri tem 
so organizatorji želeli, da mla-
di ustvarjalci povezujejo temo 
z vsebinami in obeležji o nasta-
janju slovenske državnosti v 20. 
stoletju, slovenskih vojakih skozi 
zgodovino in njihovem prispev-
ku k oblikovanju naše države pa 

V petek, dne 25. 5. 2022, ob 11.00 uri je v Spomin-
skem domu Štefana Kuzmiča potekala otvoritev raz-
stave z naslovom VOJNA ZS SAMOSTOJNO SLO-
VENIJO 1991 s podnaslovom OSAMOSVOJITVENA 
VOJNA V POMURJU, ki so jo pripravile O ZVVS Mur-
ska Sobota, O ZSČ Murska Sobota in PVD Sever za 
Pomurje. Po otvoritvenem nagovoru župana Ob-
čine Puconci Ludvika Novaka je razstavo predstavil 
predsednik PVD Sever za Pomurje Drago Ribaš. Sam 
koncept razstave je pa podrobno predstavil dr. Alojz 
Šteiner, ki je tudi eden izmed avtorjev. Sama razstava 
zajema 11 panojev na katerih so tri table (v elektron-
ski obliki je vidna tudi na spletni strani O ZVVS Mur-
ska Sobota – www.murskasobota.zvvs.si). 
Na otvoritvi so bili prisotni še predsednik O ZVVS 
Murska Sobota Ivan Smodiš, ravnatelj OŠ Puconci 
Štefan Harkai in predstavniki organizacij, ki so raz-
stavo pripravile. Na sami otvoritvi smo pogrešali edi-

no predstavnike lokalnega združenja. V času odprtja 
so si razstavo ogledali tudi učenci OŠ Puconci. 

Janez Kološa, O ZVVS Murska Sobota

tudi, da pišejo o obeležjih, ki jih 
pogrešamo. Prispevke avtorjev 
so zbirali do 24. decembra 2021. 
Odziv na natečaj pa je bil nekoliko 
slabši kot prejšnja leta. Na natečaj 
se je odzvalo osem osnovnih šol 
in obe pomurski gimnaziji. Sku-
paj je natečajna skupina prejela 
in obravnavala 43 prispevkov. Te 
je sestavilo 30 deklet (od tega 8 
dijakinj) in 12 fantov (od tega 3 
dijaki). Avtorji so posredovali 12 
intervjujev z udeležencem ozi-
roma zapisom spominov udele-
ženca, 6 doživljajskih spisov ozi-

roma kratkih zgodb, povezanih z 
razpisano temo, in 2 razpravljalna 
eseja. Od 23 prejetih pesmi so 4 
napisali osnovnošolci iz drugega, 
ostale pa iz III. vzgojno-izobraže-
valnega obdobja. Ena avtorica je 
sodelovala z dvema prispevkoma, 
en prispevek pa sta prispevali dve 
osnovnošolki. Mentorsko sestavo 
tvori 12 mentoric, od tega jih je 11 
že sodelovalo v prejšnjih razpisih. 
Tudi 5 osnovnošolcev je že so-
delovalo v prejšnjih razpisih, med 
njimi štiri dekleta, ponovno pa je 
sodeloval tudi en srednješolec.

Razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991 
s podnaslovom Osamosvojitvena vojna  
v Pomurju

Otvoritev razstave. Foto: Janez Kološa

O literarnem natečaju spominskega obeležja 
pripovedujejo
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V letu, ki je pred nami, smo se v 
KTD PUCONCI odločili, da ne 
samo, da bomo govorili o tem, 
kako se je lepo povezati, da se 
bomo povezali in naredili stro-
kovno ekskurzijo skupaj s Čebe-
larskim društvom Puconci in člani 
Prprašov in Brajdašev. In tako smo 
se v soboto, 2. julija 2022, podali v 
Belo Krajino. Na prekrasno sobot- 
no jutro smo se ob peti uri zjutraj 

Vse prispevke je pregledala po-
sebna natečajna skupina v sesta-
vi: vodja Šteiner Alojz (upokojeni 
doktor obramboslovja), Franci 
Čuš (profesor na gimnaziji), Šte-
fan Ftičar (upokojeni učitelj – rav-
natelj), Alenka Kozar (profesorica 
na OŠ) in Bernarda Roudi (magi-
stra na OŠ). Postopek evalvacije 
pa je bil izveden v treh delih. V pr-
vem delu so bila na podlagi raz-
delanih meril izbirani posredovani 
prispevki, zatem je v drugem delu 
potekalo posamično ocenjevanje 

podali na pot in se mimo Maribo-
ra, Celja in Ljubljane pripeljali do 
Radovice. Vstopili smo v prostore 
nekdanje osnovne šole in obiska-
li OŠ Brihtna glava. Deležni smo 
bili pouka, kot so ga bili deležni 
otroci petdesetih – šestdesetih 
let prejšnjega stoletja. Na duho-
vit, zanimiv in pester način smo 
spoznavali Belo krajino in to s 
pomočjo »stroge« tovarišice uči-

prispevkov s strani članov nate-
čajne skupine. V sklepnem delu 
ocenjevanja pa so po ureditvi 
zbranih statistik opravili izbor naj-
boljših prispevkov po kategorijah 
prispevkov in kategorijah avtorjev. 
Vsi avtorji izbranih prispevkov so 
bili nagrajeni s priznanjem in po-
vabilom na strokovno ekskurzijo. 
Avtorji, s strani natečajne skupine 
ovrednotenih najboljših prispev-
kov, so dobili priznanja in medalje 
in povabilo na strokovno ekskur-
zijo. Mentorji so prav tako pre-

teljice, ki je prisegala na palico in 
ostale vzgojne prijeme. Ob koncu 
šolske ure smo vsi učenci prejeli 
IZPRIČEVALO kot dokaz, da smo 
osvojili osnovno znanje o deželici 
med Gorjanci in reko Kolpo. Pot 
nas je vodila do Metlike, kjer smo 
se sprehodili do starega mestne-
ga jedra, ki ga sestavljajo trije trgi, 
obdani z znamenitimi stavbami: 
grad, kjer domujeta Belokranjski 

jeli priznanja in so povabljeni na 

strokovno ekskurzijo. Javna pri-

reditev je bila izvedena v Kultur-

nem domu 25. maja 2022 v Gor-

nji Radgoni. Strokovna ekskurzija 

pa bo izvedena na koncu mese-

ca septembra 2022, predvidoma 

Posavje in na letališče Cerklje ob 

Krki. 

Janez Kološa,  

sekretar O ZVVS Murska Sobota 

Foto: Janez Kološa 

Zaključna prireditev v Gornji Radgoni. Natečajna skupina (manjka Franci Čuš).

Strokovna ekskurzija članov KTD Puconci in 
Čebelarskega društva Puconci v Belo Krajino
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Po uspešnem obisku stanovalcev doma starejših na 

Kuzmi v letu 2021 smo se člani KTD PUCONCI letos 

ponovno odločili, da obiščemo stanovalce in jim 

polepšamo dan z druženjem in kulinaričnim raz-

vajanjem z Dödoli. Da smo povezovanje v društvu 

vzeli resno smo k sodelovanju povabili še Lions klub 

Murska Sobota. Člani KTD PUCONCI smo poskrbeli 

muzej in Slovenski gasilski muzej, 
cerkev sv. Nikolaja in komenda. 
Pot smo nadaljevali do gostišča 
VESELIČ, kjer smo polega do-
brega kosila spoznali tudi lastni-
co Andrejo, ki je obljubila, da nas 
obišče na Dödolijadi v Puconcih. 
Po kulinaričnem razvajanju smo 
se zapeljali do najlepšega izvira v 
Beli krajini in zagotovo enega naj-
lepših v Sloveniji – izvir Krupe. Le 

2,5 kilometra dolga rečica izvira 
v več močnih kraških izvirih pod 
30 metrov visoko zatrepno steno 
in se v vasi Gradac, kjer se poleg 
Otočca nahaja še naš drug vodni 
srednjeveški grad Gradac, izliva v 
reko Lahinjo. S skupinsko foto-
grafijo smo se poslovili od Krupe 
in se počasi odpravili proti domu, 
kamor smo prispeli v poznih ve-
černih urah.

Za nami je uspešna strokovna 
ekskurzija, kjer smo videli primer 
dobre prakse, kako se iz starih 
običajev in navad, da narediti lepo 
turistični doživetje. Ogled šole 
priporočamo vsem, ki se v obči-
ni Puconci želijo ukvarjati s turiz-
mom oz. odločajo o tem, kako bi 
naj turizem potekal v naši občini. 

Vesna Maučec,
predsednica KTD Puconci

KTD Puconci & Lions 
klub Murska Sobota 
v domu starejših na 
Kuzmi, 16. 6. 2022
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Zdaj že tradicionalno vsako leto na pra-
znični dan, 25. junija, se zberemo va-
ščani, da skupaj preživimo lep, sončen 
dan. Zberemo se pred gasilskim domom 
in gremo na pohod, mladi in malo manj 
mladi oziroma vsi, ki to še zmoremo. 
Pohod je dolg okrog 8 kilometrov, vsako 
leto pa se odpravimo v drugo smer, ve-
dno pa v bližini domače vasi. Letos smo 
se podali skozi nove Beznovce proti 
Domajincem in Topolovcem v Strukov-
ce, nato pa po Brezju nazaj proti gasil-
skemu domu. Tam nas je točno opol-
dne pričakalo skupno kosilo, katerega je 
pripravila vaščanka Jelka s svojo ekipo. 
Hvala tudi družinama Tanje in Brigite, 

za kulinarični in zabavni del, člani Lions Murska So-
bota pa za družabni del. Lions klub Murska Sobota je 
domu oz. stanovalcem podaril didaktične igre, ka-
tere so stanovalci predhodno testirali in potrdili, da 
so izbrali in prinesli res tiste prave igre. Člani KTD 
PUCONCI pa smo poskrbeli, da je pred razvajanjem 
z dödoli stanovalce zabaval čarovnik Anton in jih na 
zabaven način pospremil na kosilo. 
»Dobro se vedno poplača z dobrim«. 

Vesna Maučec,
predsednica KTD PUCONCI

pri katerima smo se okrepčali, da 
smo lažje premagovali pot. Da pa 
nismo bili žejni med samo potjo, 
pa je poskrbel Beno in tudi njemu 
hvala za to skrb. Po dobrem kosi-
lu smo se še poigrali z igro »Člo-
vek ne jezi se« in tako preživeli še 
en čudovit, skupni dan z vaščani 
dobre volje. Zbralo se nas je 65, 
kar je lepo število in vsi skupaj si 
želimo, da taka druženja ostane-
jo, saj jih ljudje potrebujemo. 

Marta Sapač

Vaški piknik na Dan državnosti v Beznovcih
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Kljub vsem preprekam, ki so v 
zadnjem času krojile naša sreča-
nja, smo maja zaključili 5. sezono 
tekmovanj. Iz Občine Puconci 
sodelujejo štiri društva: DU Bo-
donci- Brezovci- Zenkovci, DU 
Mačkovci, DU Puconci in DU Ša-
lamenci.
Skupaj v ligi sodeluje deset Dru-
štev upokojencev iz sosednjih 
občin. Sodelujoča društva sedaj 
že premorejo ustrezna igrišča, ki 
so primerna tudi za višja tekmo-
vanja. Izboljšala pa se je tudi kvali-
teta igranja, kar je lep uspeh, ki se 
kaže v rezultatih.
Najboljše rezultate v ligi je dose-
glo DU Murska Sobota, moška in 
ženska ekipa, ki nas bo zastopalo 
na državnem prvenstvu.
V naši občini so se s svojimi do-
sežki izkazali naslednji tekmoval-
ci:
1. mesto Sabina Horvat
3. mesto Cvetka Čerpnjak
3. mesto Jože Horvat

Vsi so člani DU Bodonci- Brezov-
ci- Zenkovci.

Kot društva pa so zasedli 2. mesto 
DU Bodonci- Brezovci- Zenkov-
ci (ženska ekipa) in 3. mesto DU 
Puconci ( moška in ženska ekipa).
Da je druženje v ligi postalo prilju-
bljeno, kaže dejstvo, da razmišlja-
mo o še eni tekmovalni skupini.
Ta druženja upokojencem veliko 
pomenijo, saj se poleg rekreacije 

razvija in goji tudi prijateljstvo in 
medsebojni odnosi. Zato vabimo 
upokojence, da se nam pridruži-
jo in spoznali bodo, da bo njiho-
vo vsakodnevno življenje postalo 
zanimivejše. 
Se vidimo jeseni, ko se bomo po-
dali v nov krog tekmovanj. 

Milan Gujtman

Tekmovanje v ligi upokojencev s kroglo na 
vrvici v sezoni 2021/ 2022
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V Društvu upokojencev Puconci 
delujejo že vrsto let različne sek-
cije, ki popestrijo delovanje čla-
nov v društvu predvsem v času 
upokojitve. To so različne sekci-
je kot so kolesarstvo, ročna dela, 
kulinarika, kultura in druge. Med 
njimi je tudi sekcija Kegljanje na 
vrvici v moški in ženski kategoriji.
V medobčinski ligi nastopata tako 
ženska kot moška ekipa, ki dose-
gata lepe rezultate V ligi nastopa 

10 ekip iz različnih občin v Po-
murju. Tako sta obe naši ekipi v 
minulem tekmovanju dosegli tre-
tje mesto in s tem bronaste me-
dalje. Čestitke obema ekipama, 
saj je to povezano s precejšnjim 
odpovedovanjem prostega časa, 
pa tudi tekmovanje traja kar ne-
kaj mesecev. Toda kjer je volja je 
tudi pot in naši tekmovalci se z 
veseljem udeležujejo treningov in 
tekmovanj. Ostane pa tudi čas, da 

se udeležimo turnirjev, ki jih ta-
krat, ko ni tekmovanj, organizirajo 
posamezna društva. Čeprav je to 
povezano s precejšnjimi stroški, 
nam vedno priskoči na pomoč 
naše društvo in seveda sponzorji, 
brez katerih bi bilo naše delovanje 
precej težje. Hvala vsem, ki nam 
pomagajo in nas podpirajo. 

Amalija Cica Pučko

Društvo upokojencev Puconci
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V društvih upokojencev se veliko 
ukvarjamo s problemi in s pomo-
čjo starejšim, spodbujamo voljo 

do življenja z druženji, za vital-
nost pa skrbimo s telesnimi aktiv-
nostmi – včasih je bil to le ples, 

v novejšem času pa tudi pohodi, 
kegljanje s kroglo na vrvici in dru-
gimi, ne preveč obremenjujočimi 
športi.
V Društvu upokojencev Mačkovci 
se ukvarjamo s pohodi in keglja-
njem s kroglo na vrvici, kjer sode-
lujemo tudi v pomurski ligi.
Pred epidemijo smo že organi-
zirali turnir v kegljanju. Ker se je 
zdravstvena situacija izboljšala, 
smo povabili ekipe društev upo-
kojencev iz Pomurja na turnir v 
petek, 17. junija 2022. Turnirja se 
je udeležilo 8 ekip. Ekipo je se-
stavljalo 5 moških in pet žensk. 
Turnir smo poimenovali Memorial 
Franca Rituperja.
In še rezultati?
Zmagala je ekipa DU Črenšovci 
(1099 kegljev), na drugo mesto 
se je uvrstila ekipa DU Mačkovci 
(1070 kegljev) in na tretje DU Ko-
bilje (1062 kegljev). 
Med moškimi je slavil Ivan Kolen-
ko (DU Črenšovci – 124 kegljev), 
drugouvrščeni je Pavel Toth (DU 
Kobilje – 123 kegljev) in tretjeuvr-
ščeni Pavel Bukovec (DU Kobilje 

Memorial Franca Rituperja

Zakaj memorial Franca Rituperja?

Franc Rituper je bil rojen leta 
1941, umrl leta 2020 kot ena 
od mnogih žrtev Covida-19.
V mladih letih je delal v tu-
jini, nato 6 let v Separaciji 
Puconci. Ves čas, ker je bil 
izredno marljiv, je dograjeval 
gospodarska poslopja. Izre-
dno rad je delal na kmetiji. 
Druga velika ljubezen Franca 

je bilo gasilstvo – včlanil se je s 16-timi leti, bil dalj-
ši čas poveljnik PGD Kuštanovci. Je nosilec mno-
gih gasilskih priznanj.
Bil je tudi izredno odgovoren član nadzornega od-
bora Krajevne skupnosti Mačkovci.

Ob ustanovitvi DU Mačkovci se je takoj včlanil in 
bil eden vidnejših članov.
Prav posebne zasluge pa ima Franc za razvoj ke-
gljanja s kroglo na vrvici – najprej kot izvrsten igra-
lec, ki je osvajal vrhunska mesta z ekipo DU Mačk-
ovci in tudi kot posameznik v pomurski ligi.
Ob pobudi predsednika društva Deziderja Obala, 
da bi društvo zgradilo igrišče za kegljanje,
je takoj podprl idejo in bil ob predsedniku ter ženi 
Ibolki najbolj aktiven, da se je investicija izvedla – 
ob veliko urah lastnega dela, darovanega materia-
la ter ob pomoči ostalih članov društva in Občine 
Puconci.
V zahvalo za vse narejeno je Upravni odbor DU 
Mačkovci sprejel sklep, da se vsakoletni turnir v 
kegljanju s kroglo na vrvici poimenuje Memorial 
Franca Rituperja.
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V Društvu upokojencev Pucon-
ci delujejo različne sekcije, ki 
popestrijo čas članom društva. 
Med njimi je tudi sekcija za roč-
na dela. Ker zaradi Covida nismo 
imeli druženj, smo se odločili, da 
po dveletnem odmoru in sprosti-
tvi razmer, pripravimo pregledno 
razstavo ročnih del naših članic. 
Razstavo smo pripravili  v pone-
deljek, 18. aprila 2022, v Domu 
Števana Kūzmiča v Puconcih s 
kratkim kulturnim programom. 

– 121 kegljev). Najbolje je 
med ženskami igrala Irena 
Grah (DU Murska Sobo-
ta – 124 kegljev), druga 
je bila Marija Glavač (DU 
Črenšovci – 122 kegljev) 
in tretja Cilika Hadler (DU 
Puconci – 118 kegljev).
Po mnenju večine je turnir 
uspel. V društvu se zahva-
ljujemo za pomoč lokalni 
skupnosti in se že pripra-
vljamo na izvedbo 2. me-
moriala naslednje leto.

Jožef Rituper

Ogledalo si jo je razen gostov 
veliko število domačinov, pa tudi 
obiskovalcev iz druhih krajev. Vi-
delo se je, da smo vsi komaj ča-
kali sprostitev razmer glede epi-
demije, da se lahko po dolgem 
času spet družimo. To velja tako 
za mlade, kot tudi malo starejše! 
Upam, da nam bodo razmere do-
voljevale, da se bomo družili tudi 
v prihodnje.

Amalija Cica Pučko

Razstava ročnih del DU Puconci
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Vsako društvo oziroma zveza 
mora po Zakonu o društvih opra-
viti letno analizo o delovanju – to 
opravimo na občnem zboru ozi-
roma skupščini.
V zadnjih letih smo imeli zaradi 
epidemije veliko težav. Ker se je 
pa stanje izboljšalo, smo v Dru-
štvu upokojencev Mačkovci z ve-
likim veseljem pripravili srečanje, 
ki pa ni bil le občni zbor. Zbrali 
smo se v nedeljo, 29. maja 2022, 
v VGD Pečarovci. Bilo nas je čez 
100. Domačini so se zelo potrudili 
– slovesno pripravljena dvorana, 
pred začetkom zbora še krajši 
kulturni program, nato pa zbrana 
analiza dela društva za leto 2021 
ter načrti za leto 2022, ko bomo 

15. junija 2022 so člani Društva upokojencev Sve-
ta Trojica praznovali 50 let delovanja. Proslava ob 
obletnici je bila v Domu kulture Sveta Trojica. Ker 
naše društvo (Društvo upokojencev Mačkovci) z 
omenjenim društvom sodeluje že več kot deset let 
in ker smo bili na praznovanje povabljeni, smo se 
prireditve z veseljem udeležili.
Ob tej priliki smo slavljencu izročili primerno darilo.

dosegli višek z obeležitvijo 20-le-
tnice delovanja.
Običajno se zbor konča s pogo-
stitvijo – ker je bila nedelja, je to 

seveda kosilo. Pa smo zapeljali 
malo drugače.
Že v prejšnjih letih smo se spo-
mnili članov, ki so tistega leta ob-

Po proslavi sta sledila srečanje in pogostitev v pro-
storih DU Sveta Trojica. Druženje smo izkoristili za 
izmenjavo izkušenj, hkrati pa povabili prijatelje na 
praznovanje 20-letnice našega društva.

Rudi Car, predsednik DU Mačkovci

Ob 50-letnici DU Sveta Trojica

Drugače na občnem zboru društva
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Kako težko smo že pričakovali – 
toplo poletno sonce, druženje, 
potovanja ...
S prihajajočim poletjem se je vse 
tudi uresničilo. Sneli smo maske, 
naredili načrt in se odpravili na 

hajali 80-letnico življenja ali več. 
Obiskali smo jih na domu, se po-
govorili in zaželeli vse najboljše. 
Letos smo jih povabili s posebnim 
povabilom – lepo se je družiti s 
starejšimi člani, poslušati njiho-
ve modrosti, se pozanimati, kako 
ohraniti vitalnost.
V DU Mačkovci praznuje letos 80 
let življenja osem članov, dva pa 
sta 90-letnika. 

90-letnica Irena Car iz 
Prosečke vasi

Irena Car, rojena Andrejč, 28. 7. 
1932, v Prosečki vasi, v kmeč-
ki družini. Odraščala je v družbi 
dveh sester, ki sta se kmalu od-
selili in živeli na Hrvaškem. Že v 
otroštvu je okusila trdnost kmeč-

potepanje po Prlekiji in še malo 
naokrog. Skoraj 50 nas je bilo. Vsi 
iz Društva upokojencev Mačkov-
ci. Napečenih dobrot in pijače pa 
smo imeli vsaj za dva avtobusa. 
Tako se tudi spodobi.

kega življenja. 1951. leta se je 
poročila, a je mož žal umrl pred 
sedmimi leti. Ker je iskal dodatni 
zaslužek za preživetje, je delo pri 
živini in na njivah ostajalo njej, 
poleg tega je prevzela še skrb za 
ostarela starša. Rodila sta se ji sin 
in hčerka, ki sta se šolala in nato 
odšla od doma. Veselila se je vsa-
kega njunega obiska. 
Življenje so ji polepšali vnuk in dve 
vnukinji, pozneje pa tudi pravnuk. 
Sedaj živi skupaj s sinovo družino. 
Z leti pešajo življenjske moči, 
a je še dokaj vitalna in pomaga 
pri raznih opravilih po svojih 
močeh. Dneve si krajša z branjem 
časopisov in gledanjem televizije, 
najraje telenovel.

90-letnik Bela Sever iz 
Pečarovcev

Rodil se je v Pečarovcih, 18. 5. 
1932, kot drugi od treh otrok, za 
tiste čase na veliki kmetiji. To je 
pomenilo, da so imeli malo več 
zemlje kot drugi in konje, ki so 
pomenili napredno kmetijo, saj so 
olajšali delo na njej. V družbi dveh 
sester je že od malega poprijemal 
za težka kmečka dela in razmišljal 
o tem, kako bi si ga olajšal. Zato 
je prvi v vasi kupil traktor, pozneje 
mlatilnico in kombajn, torej stro-
je, s katerimi je olajšal delo ne le 
na domači kmetiji, ampak tudi 
sovaščanom.

Potepanje smo pričeli (seveda je 
bil start iz Mačkovec) v Središču 
ob Dravi, kjer nas je sprejel lokalni 
turistični vodnik. Po krajšem na-
govoru smo si ogledali oljarno v 
Središču ob Dravi – proizvodnjo 

Od leta 1962, ko se je poročil na 
drugi breg v vasi, sta z ženo Mar-
to začela gospodariti na majhni 
kmetiji in jo iz leta v leto poveče-
vala, da bi družina bolje živela. Za 
zaslužkom se je vmes podal tudi 
na sezonska dela v tujino, v že-
lji prispevati k napredku svojega 
doma. Je oče hčerke, ki mu stoji 
ob strani, ko se Bela še danes trudi 
pri lažjih kmečkih opravilih in sina 
ter dedek vnuka in dveh vnukinj.
Irena in Bela, vse najboljše! Vajina 
klenost nas navdihuje in opogu-
mlja.
Sledil je še sprejem novih članov.
Kosilo je vsem udeležencev zbo-
ra teknilo. Dobro vzdušje pa se je 
nadaljevalo še cel popoldan.

Jožef Rituper

Potepanje po Prlekiji in naokrog …
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Letos smo že šesto leto zapored priredili otroški ta-
bor v vasi Lemerje. Namenjen je bil sproščenemu 
preživljanju prostega časa v naravi in predvsem dru-
ženju med seboj. Tabor je potekal od ponedeljka do 
petka v gasilskem domu Lemerje. Udeležilo se ga je 
22 otrok različnih starosti. Vsak dan smo se zbrali 
ob 9.00 uri in rajali do 17.00 ure na naši čudoviti te-
rasi in se igrali igre, pekli smo vafle, izdelovali smo 
razne izdelke, bili ustvarjalni in se kopali. Otrokom 
smo nudili tudi kosilo in malice. Obiskal nas je tudi 
gospod policaj Miran Kuhar z mobilno postajo ter 
nam pokazal notranjost postaje in pripomočke, ki 
jih uporabljajo pri delu. Otroci so bili nad vsem zelo 
navdušeni in nekateri so se že odločili, da bodo tudi 
oni po poklicu policaji. Na koncu pa je še vsakega 
obdaril s signalno zapestnic, da bodo zvečer vidni 
na cesti. Obiskali smo še Jelenov Hram v Beznov-

in nato pokusili kulinarične do-
brote iz bučnega olja in semenk.
Po dravski ravnici smo pot nada-
ljevali do Ormoža, kjer je sledil 
voden ogled grajske pristave in 
ormoškega gradu. Tako smo spo-
znali zgodovino prijetnega me-
steca.
Posedeli smo še v Grajski kavar-
niški popravljalnici in se zami-
slili o krožnem gospodarstvu, o 
možnostih popravila in ponovne 
uporabe marsičesa, kar dnevno 
odmetavamo. Na poseben način 
smo si skuhali kavo, vsak pa si je 

med ličnimi skodelicami lahko iz-
bral eno zase in jo vzel domov.
Sledilo je kosilo in nato ogled 
muzeja, urejenega v starem žele-
zničarskem vagonu, na stari žele-
zniški postaji v Osluševcih. Pred-
stavniki Društva za ohranjanje 
kulturne dediščine Prleški žele-
zničar smo nam na duhovit način 
predstavili zgodovino in tehnične 
predmete te prometne panoge.

Po vinski cesti smo se zapeljali do 
cerkve Žalostne Matere božje na 
Jeruzalemu. Po ogledu smo se še 
nastavili popoldanskim sončnim 
žarkom in se usmerili proti doma-
čim krajem.
Zaradi zalog v spodnjem delu av-
tobusa smo se še večkrat ustavili. 
In vsakič smo prišli do istega skle-
pa – čim prej je potrebno iti na 
novo potepanje …

Jožef Rituper

Otroški tabor Lemerje
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Na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih Občine Pu-
conci (Uradni list RS, št. 43/2008, 54/2013 in 53/2018) 
Komisija za priznanja Občine Puconci objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  

PUCONCI ZA LETO 2022

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

II.
Priznanja Občine Puconci v letu 2022 so: 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN,
2. PRIZNANJE OBČINE PUCONCI,
3. VELIKA ZAHVALNA LISTINA,
4. NAGRADA OBČINE PUCONCI.

III.
Naziv častni občan Občine Puconci je priznanje, ki 
ga prejme oseba, ki je izjemno zaslužna za ugled, 
razvoj in prepoznavnost občine ter njene uveljavitve 
na lokalni, državni in meddržavni ravni.
Priznanje Občine Puconci se podeli za pomembna 
dejanja in dosežke na področjih iz točke I. tega raz-
pisa.

Velika zahvalna listina se podeli za izstopajoče do-
sežke na področjih iz točke I. tega razpisa.
Nagrada Občine Puconci se podeli pravnim osebam 
za pomembna dejanja in dosežke iz točke I. tega 
razpisa.

IV.
Predloge za priznanja lahko podajo posamezniki, 
podjetniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Občini Puconci. Predlog za 
priznanja mora vsebovati podatke o predlagatelju in 
kandidatu ter podrobno utemeljitev (največ pol stra-
ni A4-formata).
Vlaganje predlogov mora v celoti ustrezati razpisnim 
pogojem. Pravne osebe morajo k predlogu za po-
delitev priznanj priložiti tudi sklep organa, ki je spre-
jel odločitev za vložitev predloga.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga.

V.
Pisne predloge je potrebno posredovati v zaprti ku-
verti do 31. 8. 2022 na naslov: OBČINA PUCONCI, 
Puconci 80, 9201 Puconci s pripisom: »Ne odpiraj 
– Razpis komisije za priznanja« ter polnim naslovom 
pošiljatelja na zadnji strani.
Upoštevani bodo predlogi, ki bodo dostavljeni do 
navedenega datuma ali oddani na pošto s poštnim 
žigom vključno do srede, 31. 8. 2022.

Številka: 094-0001/2022-1
Datum: 22. 6. 2022  Komisija za priznanja

cih, kjer so si otroci ogledali živali, 
jih hranili ter se igrali na njihovem 
igrišču. Skratka, ni nam bilo dolg-
čas, kajti dela smo imeli veliko. 
Igrali smo predvsem vodne igre, 
saj smo imeli zelo vroče vreme 
in vsaka ohladitev z vodo nam je 
prišla prav. Kot vsako leto na ta-
boru je zmagovalen naš domači 
bazen, ki smo ga skupaj z naši-
mi otroci naredili iz bal. Kopali 
so se vsak dan. Imeli smo se res 
super, bilo nam je lepo in vse kar 
je lepo, hitro mine. Zahvalila bi se 
še mojim pomagačem, ki so mi 
pomagali pri animacijah z otroki, 
da je potekalo vse brezskrbno, 
Gasilskemu društvu Lemerje, VO 

Lemerje, ŠKTD Hrast Lemerje ter 
vsem staršem, ki so nas obdarjali 
z različnimi domačimi izdelki, da 

smo se lahko sladkali. Hvala še 
enkrat vsem.

Sandra Gerenčer
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Javni zavod Krajinski park Goričko je aprila razpi-
sal 14. fotografski natečaj za NAJ fotografijo Goričko 
2022 na temo KO SE DAN POSLAVLJA, KO GA NI IN 
KO SE RODI. Sodelovali so lahko osnovnošolci v ka-
tegoriji I in mladostniki ter odrasli v kategoriji II. Tema 
natečaja se je navezovala na večer, noč in jutro na 

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sode-
lovanju z upravljavci zavarovanih območij narave 
v Sloveniji in čez mejo v Avstriji in na Madžarskem 
že vrsto let razpisujemo tekmovanja v znanju in na-
tečaje. Že devet let pri aktivnostih sodelujejo tudi 
učenci in mentorji iz OŠ Puconci in POŠ Bodonci. 
V šolskem letu, ki se je pred kratkim zaključilo, so 
bili mladi raziskovalci naravne in kulturne dedišči-
ne Krajinskega parka Goričko izjemno dejavni. Pri 
ustvarjalnem natečaju z naslovom Moja remenka 
jih je sodelovalo več kot 100. Natečaj je bil name-
njen ohranjanju veščin izdelovanja remenk z upo-
rabo tehnik, značilnih za območje parka. Najmlajši 
učenci so izdelovali praskanke z motivom remenke. 
Strokovna žirija je med prve tri uvrstila kar dva izdel-
ka iz OŠ Puconci. Drugo in tretje mesto sta osvojili 
Ana Ela Ajlec in Kaja Šantavec. Starejši učenci so se 
lotili barvanja remenk z naravnimi barvami in upora-
be tehnike batik. Pri ustvarjanju naravi prijaznih re-
menk je bila uspešna Urška Kerec iz POŠ Bodonci, 
ki je osvojila tretje mesto. Pri ustvarjanju z uporabo 
tehnike batik pa je bila najuspešnejša Špela Bencak 
iz OŠ Puconci, ki je osvojila prvo mesto. Vsi izdelki 
mladih ustvarjalcev so bili na ogled na gradu Grad 

do konca junija. Zbrani so tudi v 
elektronski obliki na naši spletni 
strani www.park-goricko.org 
v zavihku Za šolarje. Nagrade 
za najuspešnejše ustvarjalce je 
prispevalo podjetje Goričanka 
Kalamar iz Trdkove. 
Za ogled vseh izdelkov iz nate-
čaja skenirajte QR kodo. 

Goričkem, ko goričko krajino obsije posebna svetlo-
ba zahajajočega/vzhajajočega sonca ali lune. Foto-
grafi so bili povabljeni na fotolov za posnetki krajine, 
rastlin, živali, kmečkih in drugih opravil. Iz območja 
občine Puconci je 3. mesto v kategoriji II dosegel 
Tadej Gudan iz Poznanovcev s fotografijo Svoboda. 

Učenci višjih razredov pod mentorstvom Melite Fic-
ko Sapač že devet let sodelujejo v Kvizu o naravi in 
človeku. Vsako leto pridno raziskujejo okolje, v ka-
terem živijo in ga delijo s številnimi živalskimi in ra-
stlinskimi vrstami. Letos so raziskovali dvoživke, ki so 
pomemben člen za ohranjanje ravnovesja v naravi 
ter se seznanili z delom JZ Krajinski park Goričko 
pri varovanju njihovega življenjskega okolja. Učen-
ke, ki so svojo skupino poimenovale Smrdokavra, so 
osvojile drugo mesto.

Mednarodni natečaj v ustvarjanju z naslovom 
Moja remenka in Kviz o naravi in človeku

Razstava 484 izdelkov iz Mednarodnega natečaja v ustvarjanju z 
naslovom Moja remenka je bila do konca junija na ogled v raz-
stavnih prostorih gradu Grad. 

Vsem učencem in mentorjem se zahvaljujemo za 
sodelovanje in želimo, da bodo pridobljene veščine 
in znanje uporabili za ustvarjanje zdravega okolja, v 
katerem živijo in delajo. 

Besedilo in foto:  
Javni zavod Krajinski park Goričko

Ko se dan poslavlja, ko ga ni in ko se rodi
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22. maja sta sestri Valeria in Anja 
Kučan pripravili prvo Glasbeno 
matinejo na gradu Grad na Go-
ričkem. Valeria je uspešno zaklju-
čila študij saksofona v Grazu in se 
jeseni odpravlja na Konservatorij 
Lyon v Franciji, Anja pa je učite-
ljica klavirja in korepetitorka na 
Konservatoriju za glasbo in balet 
v Mariboru. Zaigrali sta skladbe 
skladateljev A. Ginastere, G. Pre-
infalka, J.S. Bacha in A. Piazzolle. 
Skladbe sta izvajali solistično in v 
duu. Občinstvo je v nastopu ta-
lentiranih sester uživalo.

Poslane fotografije je ocenila strokovna žirija. Av-

torji najbolje ocenjenih fotografij so priznanja in 

nagrade prejeli v petek, 17. junija, na gradu Grad. 

Vsem fotografom se zahvaljujemo za sodelovanje, 

sponzorjem in donatorjem pa za praktične nagrade. 

Po dvajset najboljših fotografij iz obeh kategorij je 

do konca leta na ogled na arkadnem hodniku gradu 

Grad na Goričkem. Vabljeni k ogledu.

Besedilo:  
Javni zavod Krajinski park Goričko 

Foto: Tadej Gudan

sko dvorišče. V tako imenovanem 
Zborovskem bumu, ki ga je orga-
niziral Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti Murska Sobota v okviru 
območne revije so nastopili otro-
ški in mladinski pevski zbori iz DOŠ 
Prosenjakovci, OŠ Grad, OŠ Bo-
gojina, OŠ Puconci, OŠ Sveti Jurij, 
OŠ Tišina in OŠ Gornji Petrovci 
pod vodstvom treh zborovod-
kinj, Mojce Györek, Alenke Brulc 
Šiplič in Valerije Šömen ter Olge 
Kous, ki jih je spremljala na klavir-
ju. Nastop je povezovala Vida Toš. 
Zborovski bum je bil v takem ob-
segu prvič in prisotni poslušalci 

so bili navdušeni ob petju otrok, 
ki so stali na grajskih arkadah in se 
je pesem razlegala po celotnem 
grajskem dvorišču. Upamo, da so 
uživali tudi nastopajoči.
Oddelek za petje Glasbene šole 
v Murski Soboti pod mentor-
stvom Gabriele Bratina že vrsto 
let gostuje v koncertnem salonu 
gradu Grad z zaključnim kon-
certom ob koncu šolskega leta. 
Letošnji nastop 17. junija je bil 
prav poseben, saj so nastopili 
pevci, ki so na letošnjih tekmo-
vanjih prejeli številne nagrade in 
priznanja. Miša Frumen in Maja 
Gabor sta opravili zaključni izpit. 
Vsem pevkam in pevcem ter 
mentorici se zahvaljujemo za ču-
dovit večer in čestitamo za vse 
dosežke.

Koncerti na gradu Grad

1. junija je več kot 150 učenk in 
učencev s petjem preplavilo graj-

Besedilo in foto:  
Javni zavod Krajinski park Goričko
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Varnostna ocena

za leto 2021 za čas med 1. 1. 2021 in  
31. 12. 2021 

za III. policijski okoliš Policijske postaje 
Murska sobota

Vodja policijskega okoliša: Vesna Gradiščaj

1.  OPIS VARNOSTNEGA OKOLIŠA:
 III. varnostni okoliš PP Murska Sobota v okvi-

ru občine Puconci pokriva vključno z naseljem 
Puconci še naselja Beznovci, Bodonci, Bokrači, 
Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, 
Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarov-
ci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Pu-
ževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča in 
Zenkovci, 

2.  KRIMINALITETA V LETU 2020:
 Na območju občine Puconci je bilo v letu 2021 

storjenih 39 kaznivih dejanj ( leta 2020 – 30). 

A)  KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO:
 V letu 2021 je bilo obravnavano 1 kaznivo dejanje 

Lahke telesne poškodbe (leta 2020 – 2). 

B) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRA-
VICE IN SVOBOŠČINE:

 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 5 kaznivih dejanj Grožnja (leta 2020 
– 4).

C) KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTA-
KLJIVOST:

 V letu 2021 nismo na območju občine Puconci 
obravnavali nobenega tovrstnega kaznivega de-
janja

D) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO, 
DRUŽINO IN OTROKE:

 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 4 kazniva dejanja Nasilja v družini 
(leta 2020– 3 in 1 kaznivo dejanje Zanemarjanje 
mladoletne osebe) in 2 kaznivi dejanji Neplače-
vanje preživnine.

E) KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO 
ZDRAVJE:

 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje Neupravičene pro-
izvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ( 
leta 2020 – 1). 

F) KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZ-
MERJE IN SOCIALNO VARSTVO:

 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje Ogrožanje varno-
sti pri delu (leta 2020 – 1 kršitev temeljnih pravic 
delavcev ).

G) KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE:
 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 

obravnavali 6 kaznivih dejanj Tatvine (leta 2020 
– 4), 3 kazniva dejanja Velike tatvine ( leta 2020 
– 2 ), 1 kaznivo dejanje Ropa (2020 - 1), 1 kazni-
vo dejanje Zatajitve (2020 – 0), 5 kaznivih dejanj 
Goljufije ( leta 2020 – 6 ), 1 kaznivo dejanje Izsi-
ljevanja (2020 - 0) in 2 kaznivi dejanji Poškodo-
vanje tuje stvari ( leta 2020 – 1). 

H) KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO:
 V letu 2021 smo na območju občine Pucon-

ci obravnavali 3 kazniva dejanja Ponareditev ali 
uničenje poslovnih listin (2020 – 0) in 1 kaznivo 
dejanje Ponarejanja denarja (2020 – 2 ).

I) KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR:
 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 

obravnavali 1 kaznivo dejanje Preprečitev ura-
dnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (2020 
– 1).
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J) KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VAR-
NOST LJUDI IN PREMOŽENJA:

 V letu 2021 nismo na območju občine Puconci 
obravnavali nobenega tovrstnega kaznivega de-
janja

K) KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR 
IN NARAVNE DOBRINE:

 V letu 2021 smo na območju občine Puconci 
obravnavali 1 kaznivo dejanje Obremenjevanje 
in uničevanje okolja (2020 – 0) 

3. JAVNA VARNOST V LETU 2021:
V letu 2021 je bilo na območju občine Pucon-
ci ugotovljenih 60 kršitev s področja prekrškov 
(leta 2020 – 68). Od tega je bilo 40 prekrškov, za 
katere je bil izdan plačilni nalog ali napisan ob-
dolžilni predlog ali predlog prekrškovnemu or-
ganu in 20 izrečenih opozoril (2020 – 48 in 20)

31 kršitev je bilo s področja Zakona o varstvu 
javnega reda in miru (leta 2020 – 29). Od ome-
njenih kršitev so se 4 kršitve zgodile v zasebnih 
prostorih, 27 kršitev pa na javnih krajih.

V letu 2021 smo zabeležili še: 
1 kršitev po Zakonu o gostinstvu
10 kršitev po Zakonu o nalezljivih bolezni,
2 kršitvi Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 
1 kršitev po Zakonu o orožju
4 kršitve Zakona o osebni izkaznici, 
2 kršitvi Zakona o prijavi prebivališča,
3 kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s pre-
povedanimi drogami, 
1 kršitev Zakona o zasebnem varovanju in 
5 kršitev Zakona o zaščiti živali. 

4. PROMETNA VARNOST V LETU 2020:
V letu 2021 je bilo na območju občine Puconci, 
obravnavanih 33 prometnih nesreč (leta 2020 – 
26). V prometnih nesrečah v letu 2021 ne beleži-
mo smrtnih žrtev ( v letu 2020 – 1 smrtna žrtev). 
4 prometne nesreče s hudo telesno poškodbo 
(2020 – 1 prometna nesreča s hudo telesno po-
škodbo). V 6 prometnih nesrečah je bilo 10 oseb 
lažje telesno poškodovanih (leta 2020 – 9 oseb 
lažje telesno poškodovanih), v 23 prometnih ne-
srečah je šlo le za materialno škodo (2020 – 17).

Najpogostejši vzroki za prometne nesreče so 
nepravilna stran/ smer vožnje, nepravilno pre-
hitevanje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje 
prednosti in neustrezna varnostna razdalja.

Policisti smo v letu 2021 na območju občine Pu-
conci zaznali in obravnavali 536 kršitev cestno 
prometnih predpisov (leta 2020 – 508), od tega 
je bilo 390 prekrškov, za katere je bil izdan pla-
čilni nalog ali napisan obdolžilni predlog, 139 
izrečenih opozoril, dve podani kazenski ovadbi 
in 5 krat podano poročilo (2020 – 456 plačilnih 
nalogov, obdolžilnih predlogov,..., 49 opozoril in 
3 kazenske ovadbe). 

Pri ugotovljenih kršitvah cestno prometnih pred-
pisov še zmeraj izstopajo kršitve neupoštevanja 
omejitev hitrosti v naselju. 

V velikem porastu pa so kršitve glede tehnič-
ne brezhibnosti in registracije vozila ter vožnja 
v cestnem prometu brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja. 

Policisti PP M. Sobota smo na območju občine 
Puconci opravili tudi več preventivnih aktivnosti 
po vrtcih, šolah ter sodelovali v drugih občinskih 
projektih.
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Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Medobčinska inšpekcija in re-
darstvo opravlja naloge občin-
ske inšpekcije in redarstva na 
območju občin Cankova, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, 
Moravske Toplice, Puconci, Ro-
gašovci, Šalovci in Tišina, pred-
vsem na področju nadzora nad 
občinskimi odloki občin usta-
noviteljic ter drugimi zakoni in 
podzakonskimi predpisi v skladu 
s pristojnostmi. 

Organ skupne občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija in re-
darstvo« je v letu 2021 na obmo-
čju Občine Puconci obravnaval 
217 zadev. Pri tem so upoštevane 
tudi prijave, ki so trenutno v reše-
vanju in jih do konca koledarske-
ga leta 2021 ni bilo možno zaklju-
čiti, so pa že uvedeni postopki za 
rešitev zadev. Upoštevane so tudi 
prijave, ki jih zaradi neustrezne-
ga ali manjkajočega odloka v letu 
2021 ni bilo mogoče reševati.

Medobčinska inšpektorja sta v 
letu 2021 na območju Občine 
Puconci obravnavala 193 zadev. 
Inšpektorja sta začela postopek v 
47 zadevah (uvedba inšpekcijske-
ga postopka in uvedba postopka 
o prekršku).
V 133 zadevah sta odredila rok za 
odpravo pomanjkljivosti, 8 zadev 
pa je bilo odstopljeno v reševanje 
drugim organom. V 5 zadevah pa 
ni šlo za upravno stvar.
Medobčinska inšpektorja sta naj-
več zadev reševala na področju 
videza naselja (javne in druge 
površine), sledi reševanje zadev 
na področju cest, komunalnih 

odpadkov in odvajanje odpadnih 
voda.

Medobčinski redar je v letu 2021 
na območju Občine Puconci 
obravnaval 24 zadev. Zadeve so 
bile zaključene z ustnim opozo-
rilom.
Delo Medobčinske inšpekcijske 
službe in redarstva v letu 2021 
ocenjujemo kot uspešno, saj smo 
uspeli zaključiti in rešiti 83 % vseh 
prejetih zadev v Občini Puconci 
(upoštevane so vse zadeve, tudi 
tiste, ki jih zaradi prijave ob koncu 
leta ni bilo možno rešiti in tiste, 
katerih ni bilo mogoče rešiti zara-
di neobstoja ali neustreznega ob-
činskega Odloka). Tudi v letu 2021 
smo uspeli večino zadev zaključiti 
brez izdaje odločb, saj so kršite-
lji upoštevali opozorilo oz. rok za 
odpravo in zadevo uredili, kar pa 
tako ocenjujemo kot pozitivno.

Primeri nekaj najpogostejših pri-
merov prijav in postopkov v pri-
stojnosti Medobčinske inšpekci-
je in redarstva: 
• neuporaba javne službe oskr-

be s pitno vodo iz javnega vo-
dovodnega omrežja, dvojna 
vodooskrba objekta, oskrba 
z lastnim vodnim virom, kjer 
je zgrajeno javno vodovodno 
omrežje, 

• nepriključitev na kanalizacij-
sko omrežje, odvajanje odpa-
dne vode na javne površine, 

• neuporaba javne službe vklju-
čitev v sistem ravnanja z od-
padki, 

• odlaganje komunalnih od-
padkov poleg zabojnikov in 
nesortiranje odpadkov na 

ekološkem otoku in na drugih 
zemljiščih, ki niso predvidena 
za odlaganje in odstranjevanje 
komunalnih odpadkov, seži-
ganje komunalnih odpadkov,

• poškodovanje ali zasedba ob-
činske ceste, javnih poti, ne-
pravilno oranje, nanos blata 
oz. zemlje na občinsko cesto, 
ogrožanje občinskih cest, 

• turistična taksa in poročila,
• neurejena in nepočiščena 

stavbna zemljišča,
• nedovoljeno parkiranje in 

ustavljanje vozil,
• nedovoljeno kampiranje. 

Dostop do informacij javnega 
značaja:
http://www.lex-localis.info/Kata-
logInformacij/VsebinaDokumen-
ta.aspx?SectionID=0231dc5c-
01a3-4152-aa07-
097083777125&osebna=1

Prijavo kršitev iz pristojnosti 
Medobčinske inšpekcije in re-
darstva lahko podate na: 
1. Telefonsko številko za prijave: 

02 538 10 30
2. Po e-pošti: mir@medobcin-

ska-inspekcija.si 
3. Po navadni pošti ali na naslo-

vu: Medobčinska inšpekcija in 
redarstvo, Tešanovci 31, 9226 
Moravske Toplice

Opozorilo: Lažna prijava je ka-
zniva po 39. členu Zakon o in-
špekcijskem nadzoru (ZIN, Ura-
dni list Republike Slovenije, št. 
43/2007 – s spremembami in 
dopolnitvami) in se kaznuje z 
globo 500,00 evrov. 

Aleksandra Časek
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:

1. Dezider Obal, Moščanci 6, 9202 Mačkovci
2. Vili Kutoš, Križevci 55, 9206 Križevci
3. Bojan Hajdinjak, Brilejeva 20, 1000 Ljubljana 

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

PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN

Cenjene soustvarjalke, soustvarjalci!

Ta zapis in hkrati povabilo je čisto na koncu 101. številke glasila. Poleg uredniškega odbora 
ste pisci prispevkov tisti, ki vsebinsko najbolj bogatite vsako izdajo. Na ta način pomagate, 
da ostane ohranjeno veliko, včasih tudi drobnih, a hkrati za marsikoga zelo pomembnih 
utrinkov ali dogodkov.  
Vabimo Vas, da še naprej pomagate pri ohranjanju vsega, kar se zgodi v naši občini ali 
širše. Hkrati opogumljamo še ostale, da se pridružite. Potrebno se je le odločiti – vzemite 
papir in pisalo in zabeležite, kaj ste videli, doživeli, kako čutite …

Naslednja, 102. številka Občana, bo ugledala luč sveta ob občinskem prazniku.

Vabimo vas, da pošljete prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o 
času, v katerem živimo in pričakovanjih …
Dodajte največ dve fotografiji ter ju skupaj s prispevkom pošljite do vključno torka, 27. 
septembra 2022, do 12. ure Damirju Bačiču po elektronski pošti damir.zavod@siol.net ali 
oddajte na Razvojnem zavodu v Bodoncih (informacije na tel. 02/545-96-70).
Prispevkov po tem datumu ne bo možno uvrstiti v oktobrsko številko Občana!
Fotografije ne smejo biti kolaž (zlepljenka več fotografij). Fotografije pošljite posebej in ne 
v dokumentu z besedilom.
Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor (ime in priimek, funkcija), tudi avtor foto-
grafij. Želimo si, da bi ob fotografijah, kjer je smiselno, napisali tudi, kaj fotografija pred-
stavlja.
Z veseljem pričakujemo Vaše prispevke.

Uredniški odbor
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Avgust 
• 6. 8. 2022 ob 9.00 – 4. POHOD DU MAČKOVCI 

– Otovci – DU Mačkovci – Rudolf Car: 
031/834-847

• 15. 8. 2022 ob 5.00 – 14. POHOD OD 
SEBEŠČANA H GRADE – Pečarovci –  
TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 031/301-277

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

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

• 21. 8. 2022 ob 9.00 – TEKMOVANJE 
GASILSKIH VETERANOV SEKTORJA BODONCI 
– Beznovci – Drago Puhan: 041/339-549 – 
PGD Beznovci 

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

September
• 4. 9. 2022 ob 11.00 – PRAZNIK BUČ IN DEN 

MEŠTROV Z GORIČKOGA – Bodonci – DKŽ 
»Klas« Bodonci – Jožefa Vlaj: 041/343-522

• 10. 9. 2022 ob 15.00 – 11. MEKLARSKI POHOD 
– Kuštanovci – ŠD Kuštanovci – Matej Kumin: 
031/548-712

• 17. 9. 2022 ob 11.00 – 90. OBLETNICA PGD 
MAČKOVCI IN RAZVITJE PRAPORA – PGD 
Mačkovci – Melita Bokan: 070/835-877

• 18. 9. 2022 ob 15.00 – GES MON NAJVEKŠE, 
NAJVEKŠO – Pečarovci – TKŠD Pečarovci – 
Danica Kardoš: 031/301-277

• 24. 9. 2022 ob 7.00 – 10. POHOD IDEMO OD 
SEBEŠČANA K SVETI TROJICI – Pečarovci – 
TKŠD Pečarovci – Danica Kardoš: 031/301-277

• 25. 9. 2022 ob 9.00 – BICIKLIJADA - 
KOLESARSKI MARATON PO OBČINI PUCONCI 
– Puconci – Športna zveza Puconci –  
Sabina Sočič: 041/373-380

• 25. 9. 2022 ob 11.00 –18. DÖDOLIJADA IN  
22. KULINARIČNA RAZSTAVA ZA ZLATO 
KIJANCO – Puconci – KTD Puconci –  
Vesna Maučec: 031/871-355

Oktober
• 2. 10. 2022 ob 11.00 – SREČANJE GASILCEV 

VETERANOV OBČINE PUCONCI – Zenkovci – 
PGD Zenkovci – Štefan Pozvek: 041/545-203

• 8. 10. 2022 ob 19.00 – REVIJA CERKVENIH 
ZBOROV OBČINE PUCONCI – Puconci– 
Razvojni zavod Občine Puconci: 02/545-96-70

• 13.–15. 10. 2022 – PRAZNIK OBČINE 
PUCONCI – Puconci – Občina Puconci –  
RZO Puconci: 02/545-96-70

• 16. 10. 2022 ob 12.00 – OSREDNJA 
PRIREDITEV ZKTD – Beznovci – ZKTD Puconci 
– Uroš Kamenšek: 041/377-161




