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Ko to pišem, je jutro. Megleno in sivo. Jesensko. Da 
te opomni, kako čas mineva. Kako hitro bo tu 1. no-
vember, pa božič, pa novo leto … Na srečo so dnevi še 
vedno lepi in sončni. Topli, poletni. Da nas spet predra-
mijo in nas spomnijo, kako lepo je bilo med dopusti … 
Vedno smo razpeti v času, med tem, kar je bilo, in med 
tem, kar bo.
Ja, jesen ta čas razpetosti v nas stopnjuje. Poleti kar 
pozabimo, da čas pritiska na nas. Prepustimo se  po-
letnim večerom, sprehodom, zabavi, življenje uživamo 
v vsej danosti. Jesen pa nas spomni, da se neko leto 
spet izteka. Še eno. In še eno. Prišla bo zima. Mrzla. 
Zaprla nas bo v hiše. Opravljali bomo samo tisto, kar 

moramo. S sosedi se bomo spet manj videvali. Ja, prišla bo in nas spet umirila 
in streznila.
Murn je zapisal: »Ah, že skoro bo prišla,
                            mrzla in hladna, 
                            na ves svet legla je –
                            čarovnica.«
Čarovnica, ki vse pokrije, vse uniči, vse prežene. Ali pa? Ali pa vse pripravi na 
novo rast. Za nov začetek, za pomlad … Tako pač to je: staro odmira, novo se 
rojeva, samo življenje ostaja in teče – staro preda življenje novemu.
Čudovito je ustvarjen ta svet, vse teče samodejno. Le človek posega v to sa-
modejnost in jo uničuje. Življenju dela škodo. Ali katera žival počne to, kar 
počne človek? Ali katera žival kdaj napade drugo iz prestiža? Ali jo ubije zgolj 
zato, ker ji ni všeč?
Tega v naravi ne najdemo. Tam žival ubije drugo v boju za preživetje. 
Ja, človek je večja zver kot zveri.
No, jutro mineva, zunaj na zemljo že kukajo prvi sončni žarki in spreminjajo 
naravo v rumeno, rdečo in rjavo odejo. Ko se megla poslovi, je jesen čarobno 
lepa, odeta v pisano mavrico različnih barv.
Zunaj že brni prvi traktor. Ljudje bodo postorili na poljih, kar jim je še ostalo. 
Silosi so polni, grozdje pobrano, trava pokošena, ozimnica pripravljena. 
To jesen bodo tudi dvoje volitve: predsedniške in lokalne. Torej nam ne bo 
dolgčas. Pojdimo na volitve in opravimo svojo državljansko dolžnost.
Nadrejeni nam tudi obljubljajo, da nas to zimo ne bo zeblo. Verjamemo jim. 
Upamo samo, da bodo obdržali tudi nadzor nad cenami.
In mi, v naši občini imamo čas, da ponovno, kot vsako leto, praznujemo. Sedaj 
že 25. občinski praznik. Prav bogato smo ga obeležili …
Praznovanje se je začelo v soboto, 8. oktobra, z revijo cerkvenih pevskih zbo-
rov v evangeličanski cerkvi v Puconcih. Istega dne je bila v Puconcih tudi obe-
ležitev 70 let Čebelarskega društva Puconci.
Slovesnosti so se nadaljevale naslednji teden s položitvijo venca pri spomeniku 
Števana Küzmiča v Strukovcih, slavnostno sejo občinskega sveta ter otvoritvijo 
športnega centra v Prosečki vasi. Sledila je še Osrednja prireditev ZKTD Občine 
Puconci. Na obeh dogodkih se je javno zahvalilo tistim, ki so še posebej veliko 
storili za napredek in prepoznavnost občine. 
Tudi ta številka Občana je ogledalo dogodkov zadnjih treh mesecev v naši ob-
čini. Lep šopek je tega – še posebej pa izstopa medalja brata in sestre Maček 
s svetovnega prvenstva.
Jesen naj vam prinese veliko tistega, kar imate radi: veliko sonca, zdravja in 
obilico druženj z dobrimi ljudmi. Naj bo čas do novoletnih praznikov lep.
V imenu Uredniškega odbora čestitam ob prazniku občine vsem občankam 
in občanom, posebne čestitke pa veljajo letošnjim občinskim nagrajencem 
in nagrajencem ZKTD Občine Puconci.

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Vam, drage bralke in bralci!
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V življenju se nič ne ustavi, vse 
ima svojo ustaljeno pot. Čeprav 
vsi vemo, da svet postaja druga-
čen, da v določenih stvareh na 
posameznika nima velikega vpli-
va. Pa vendar so trenutki, ki so 
pomembni za skupnost, za dana-
šnji dan.
Nedvomno je bil pomemben 13. 
oktober 1781, ki je zaznamoval 
simbol enakopravnosti v verskem 
življenju. Tako je občinski svet že 
na svoji seji določil 13. oktober za 
občinski praznik.

Športni klub »Triglav« Predanovci 
je bil ustanovljen leta 1992. Klub 
ima v svoji lasti športni center 
Predanovci, kjer so športni objekt 
z vso spremljajočo opremo, igri-
šče z umetno travo za hokej na 
travi in ostale športe in igrišče z 
naravno trave za mali nogomet.

Prav različnost in drugačnost je ti-
sta stvar, ki nas bogati in povezu-
je. Kajti le tako se lahko oblikujejo 
odnosi, ki so posledica skupnega 
delovanja. Obveznost vseh nas, 
ki smo odgovorni za delovanje te 
občine, je da delujemo tako, da 
se bodo vsi občani počutili kot 
nepogrešljiv del Občine Puconci 
in ji tudi pripadali. Pomembno je 
sodelovanje vseh organov občine 
in podpora vseh tistih, ki so pri-
pravljeni narediti kaj dobrega za 
občino.
Posebno pozornost v svojem de-
lovanju smo namenili naslednjim 
področjem: oskrba s pitno vodo 
v okviru vodovoda sistema B (ka-
terega izgradnja poteka), skrb za 
čisto okolje (izgradnja kanaliza-
cijskih omrežij v strnjenih naseljih 
in vzpodbujanje gradnje malih či-
stilnih naprav v nestrjenih nase-
ljih), skrb za nova delovna mesta, 
urejanje prometne infrastrukture, 
ureditev pogojev za večjo turi-
stično prepoznavnost občine, ra-
zvoj kmetijstva, skrb za socialno 

Športni klub »Triglav« Predanovci 
je po članstvu največji in ima tudi 
najzahtevnejši tekmovalni pro-
gram. V svojem programu ima dr-
žavno prvenstvo v hokeju na travi 
in dvoranskem hokeju, evropska 
prvenstva in veliko mednarodnih 
turnirjev. Klub vključuje selekcije 

šibke in ostarele (izgradnja doma 
za starejše), dostop do interneta, 
podpora društvenemu delovanju, 
športu, predšolski in šolski vzgoji 
(izgradnja vrtca) ter delovanju na 
področju zaščite in reševanja.
Smo občina odprta navznoter in 
navzven. Svojo odprtost dokazu-
jemo s sodelovanjem s Sloven-
ci v Porabju, z mestoma Zabok 
in Prelog na Hrvaškem, Občino 
Tordaš na Madžarskem, Občino 
Čičevac in Občino Petrovac na 
Mlavi v Srbiji, Sveti Mikole v Make-
doniji in Poljano v Ukrajini. Ravno 
takšna sodelovanja na mednaro-
dnem področju so v duhu zdru-
žene Evrope.
Iskrene čestitke vsem občankam 
in občanom Občine Puconci, na-
grajencem in dobitnikom priznanj 
v prepričanju, da zakorakamo na-
prej z novimi ustvarjanji v skupno 
dobro vseh nas. 

Ludvik Novak, 
župan Občine Puconci

članice in člani, oboji imajo že na-
slove državnega prvaka v hokeju 
na travi in dvoranskem hokeju ter 
pokalnega prvenstva; mladinsko 
selekcijo, ki ima prav tako v svoji 
zbirki večkratni naslov državnega 
prvaka v dvoranskem hokeju in 
hokeju na travi. Članice oziroma 

Petindvajseti praznik Občine Puconci

NAGRAJENCI OBČINE PUCONCI
PRIZNANJE OBČINE PUCONCI

Športni klub »Triglav« Predanovci
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ženska ekipa je bila kar nekaj let 
edina v Sloveniji in zato so tekmi-
ce iskale v tujini. Leta 1996 je klub 
z žensko ekipo prvič nastopil na 
evropskem klubskem prvenstvu 
v Italiji. Že leto pozneje pa enako 
prvenstvo organiziral tudi sam in 
s tem postal prvi klub v Sloveniji, 
ki je organiziral evropsko klubsko 
prvenstvo.
Klub pa ima še mlajše selekcije 
dečkov in deklic v različnih kate-
gorijah, ki so vključeni v šolo ho-

Evgen Kuhar, predan zgodovinar, 

zbiratelj različnih zgodovinskih 

predmetov, slikar in prijeten so-

govornik, rojen 8. 5. 1937 v Pu-

ževcih, še danes rad ustvarja na 

svojem domu.

Ukvarjal se je s kmetijstvom, saj je 

poleg manjše kmetije, ki jo je vo-

dil, bil zaposlen kot molzni kon-

keja na travi, in prav te selekcije 
prinašajo v klub svežino in vidne 
domače ter mednarodne uspe-
he. Klub pa se lahko pohvali tudi z 
uspešnimi organizacijami evrop-
skih prvenstev in mednarodnih 
turnirjev. V mesecu septembru 
vsako leto organiziran največji 
mednarodni turnir v hokeju na 
travi za memorial Sašo Fajs, na 
katerem se je zbralo že tudi preko 
400 otrok iz osmih držav.

trolor. Sedaj pa zasluženo uživa v 

pokoju.

S 16-imi leti je postal gasilec, kjer 

je bil v ženski desetini skupaj s še 

štirimi fanti. Sedaj šteje že 68 let 

v gasilskih vrstah kot aktiven član. 

Bil je aktiven v desetini in kot ve-

teran, bil je predsednik nadzor-

nega odbora, sekretar društva in 

Klub organizira ali pripravi prostor 
za piknike, kampiranje, družabne 
igre, sindikalne igre in razna tek-
movanja tudi MINI OLIMPIJADO-
-športni dogodek za otroke.
ZA USPEŠNO DELOVANJE KLU-
BA IN DOSEŽENE REZULTATE 
TER ZA PRISPEVEK K PREPO-
ZNAVNOSTI OBČINE PUCONCI 
V ŠIRŠEM PROSTORU mu Obči-
na Puconci podeljuje PRIZNA-
NJE.

prejel gasilska odlikovanja 1. in 2. 
stopnje.
Dejaven je bil tudi v vasi, saj je bil 
dva mandata odbornik v VO Pu-
ževci in referent za mladino, ni 
pa manjkal pri nobeni dejavnosti, 
ki so se dogajale v vasi, naj bo to 
v gasilstvu, kulturi, športu ali kot 
pomoč pri raznih delih, ki so se 
izvajale v vasi. Na primer na dveh 

Evgen Kuhar, Puževci 44
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borovih gostüvanjih je obakrat bil 
v glavnih vlogah (drüžban, oče).
Najbolj ga zanima zgodovina svo-
jega rojstnega kraja, kar je zbral in 
tudi zapisal. Je avtor dveh bilte-
nov ob obletnici gasilskega dru-
štva Puževci, kjer je predstavljena 
zgodovina kraja, pri pisanju katere 
se je opiral na ustne vire, pa tudi 
na pisne iz cerkvenega arhiva na 
Cankovi. Hrani veliko predmetov 
in listin, ki so zgodovinske vre-
dnosti. Predvsem so to dokazi na 
področju gasilstva in dogajanja na 
ozemlju kraja, zato se zavzema za 

ohranitev zgodovine, kar pa da-
našnjega prebivalstva pretežno 
ne zanima.
Že vrsto let je predan slikar, kar 
je prenesel tudi na svoje rodove. 
Stene hiše krasijo slike naše po-
krajine – veliko slik je podaril, ne-
kaj malega pa celo prodal.
ZA DOLGOLETNO DELO V LO-
KALNI SKUPNOSTI, ZA OHRA-
NJANJE IN NEGOVANJE ZGO-
DOVINSKIH DEJSTEV NASELJA 
IN PRENAŠANJE ZNANJA NA 
MLADE mu Občina Puconci po-
deljuje PRIZNANJE. 

Denis Trans d.o.o., Moščanci 50

Zgodovina podjetja Denis trans 
d.o.o. sega v leto 2008, ko se je 
Denis Horvat podal na pot samo-
stojnega podjetnika. Začel je iz 
popolne ničle. Tržno nišo je videl 
v dejstvu, da je bilo povpraševanje 
po transportnih storitvah takrat 

precejšnje. Nabavili so pet lahkih 
tovornih vozil skupne nosilnosti 
do 3,5 tone. Z enim vozilom so 
izvajali lokalne prevoze kruha in 
peciva na območju Kopra, z dru-
gim prevoze za lokalno podjetje 
v Murski Soboti, ostali trije pa so 

izvajali mednarodne prevoze po 
Italiji.
Leta 2009 je trg zajela večja kri-
za, kar je močno vplivalo tudi na 
poslovanje podjetja. Le-to ni zdr-
žalo pritiska konkurence in bilo 
je prisiljeno vrniti leasing hiši štiri 
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Tanja Marič je prevzela odgo-
vornost predsednice TD Vrtnica 
Beznovci že leta 2000, v društvu 
pa je že vse od leta 1996 od usta-
novitve. Svoje delo opravlja ve-
stno in z vso odgovornostjo, saj 
do potankosti pozna vsa opravi-
la, katera z veseljem uresničuje. 

vozila. Eno vozilo jim je uspelo 
odplačati in s tem so opravlja-
li prevoze v pomurski regiji. Po-
zneje so nabavili starejša vozila in 
se ponovno podali na težko pot. 
Takrat so imeli tri zaposlene vo-
znike. Podjetje je ponovno dokaj 
uspešno poslovalo, toda pozneje 
se je izkazalo, da je za lažje po-
slovanje smiselno, če bi ustanovili 
družbo z omejeno odgovorno-
stjo. Takrat so se morali marsiče-
mu odreči. Odrekanje je obrodilo 
sadove, saj so v marcu leta 2011 
odprli d.o.o.. Družba se je imeno-
vala Transverzala transport d.o.o., 

Z društvom se udeležuje raznih 
strokovnih predavanj ter promo-
cijskih sejmov. S svojimi 115. člani 
rada poskrbi za čisto in lepo oko-
lico, saj je sama zelo organizirana 
in odgovorna, kar se kaže tudi v 
društvu in v vaški skupnosti.
Tanja je oseba, ki veliko svojega 
časa žrtvuje v prid širše skupnosti 
in v prostovoljstvo. Je občinska 
svetnica, dejavna tudi v Pomurski 
turistični zvezi, Krajevni skupnosti 
Zenkovci, Evangeličanski cerkve-
ni občini Bodonci, vaški skupnosti 
Beznovci, Klubu malega nogo-
meta Beznovci in vsepovsod ce-
nijo njeno sposobnost. Kot člo-
vek zna vstopiti stik s človekom, 
zna vplivati nanj in vzpodbuditi pri 
njem pozitivni odnos do ustvar-
jalnosti v vaški sredini. S sposob-
nostjo organizacijskega vodenja 
aktivno vpliva na delovanje in po-
vezovanje vseh društev v vasi, kot 

ki pa so jo kar hitro preimenovali v 
Denis trans d.o.o.. Začeli so voziti 
s kombiji s cerado, kasneje nada-
ljevali z vlačilci in prikoličarji.
Danes je v podjetju 35 zaposlenih. 
Njihov temeljni cilj je še vedno 
nuditi kakovosten, zanesljiv in pri-
lagojen program ponudbe pre-
vozov po konkurenčnih cenah. Z 
zaupanjem rednih in novih strank 
ter njihovim zadovoljstvom osva-
jajo domače in evropske trge. Te-
meljni moto podjetja je zanesljiva 
in varna dostava. Vozijo predvsem 
po Sloveniji, Avstriji, Madžarski, 
Hrvaški. Celoten kader je ustre-

rada večkrat izpostavi v strpnosti 
in slogi je moč.
V svojem delu zelo uživa, rada 
pa priskoči z idejami na pomoč 
tudi ostalim društvom v občini 
Puconci. Za vas Beznovci je na-
redila veliko dobrega, vso svojo 
energijo je vložila v obnovo vaško 
gasilskega doma, ureditev okolice 
omenjenega doma in bila idejni 
vodja projekta »650 let omembe 
vasi Beznovci«. V vasi sta vsako 
leto vsaj dve širši prireditvi pod 
okriljem turističnega društva in 
Tanja je prav zagotovo gonilna 
sila teh dogodkov.
ZA POMEMBNE DOSEŽKE V 
DRUŠTVENEM IN KRAJEVNEM 
DELOVANJU TER ZA PRISPEVEK 
K PREPOZNAVNOSTI OBČINE 
PUCONCI ji Občina Puconci po-
deljuje VELIKO ZAHVALNO LI-
STINO

zno usposobljen. Sedaj poslujejo 

že skoraj 15 let. Skupaj z zapo-

slenimi se trudijo, da s skupnimi 

močmi ustvarjajo kakovostno in 

cenovno dostopno storitev. Za-

vedajo se, da je bilo potrebno 

vložiti veliko truda, se marsičemu 

odreči, da je postalo podjetje po-

znano in uspešno.

ZA PRISPEVEK H GOSPODAR-

SKEMU RAZVOJU OBČINE IN 

NJENI PREPOZNAVNOSTI V ŠIR-

ŠEM PROSTORU jim Občina Pu-

conci podeljuje PRIZNANJE.

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

Tanja Marič, Beznovci 48
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Kakor večina dejavnosti je tudi 
nogomet v Puconcih šel skozi 
različna bolj ali manj uspešna ob-
dobja. Nogomet se organizirano v 
Puconcih igra že od leta 1951, ko 
je bil ustanovljen Nogometni klub 
Branik Puconci. Leta 1956 je bilo 
ustanovljeno Telovadno društvo 
Partizan Puconci, ki je združeval 
razne športne panoge in je zno-
traj društva bila organizirana tudi 
nogometna ekipa. Naslednji velik 
mejnik je bilo leto 1994, ko je bilo 
ustanovljeno samostojno društvo 
Nogometni klub Kema Puconci, 
ki v takšni obliki deluje se danes.
Prvo domovanje kluba je bilo 
na bivšem puconskem sejmišču 
»placu«. V sezoni 1976/77 se je 
pričelo igrati na novem igrišču 
»Čatornji«, kjer so bile zgrajene 
tudi slačilnice. Po želji za boljši-
mi pogoji za vadbo in igranje no-
gometa je bilo pri osnovni šoli v 
centru Puconcev v letu 1989/90 
zgrajeno novo nogometno igrišče 

in naslednje leto tudi vsi potrebni 
pripadajoči prostori. Z nenehnim 
vlaganjem v športno infrastruktu-
ro ima danes NK Kema Puconci 
dobre pogoje za delo.
V dolgoletnem tekmovalnem ob-
dobju so si sledili tako uspehi kot 
tudi padci. Med večje tekmoval-
ne uspehe kluba spada osvojitev 
dveh naslovov prvaka Pomurske 
lige, in sicer v letih 1996/97 in 
1997/98, kakor tudi uvrstitev v III. 
SNL vzhod. Odmevnejši rezultat 
je tudi uvrstitev v šestnajstino fi-
nala slovenskega nogometnega 
pokala, kakor tudi osvojitev pr-
venstva v I. Medobčinski nogo-
metni ligi Murska Sobota, in sicer 
v sezonah 1993/94, 2005/2006 in 
2008/2009.
V Nogometnem klubu Kema Pu-
conci se že od nekdaj zavedajo 
pomembnosti vlaganja v lastni 
kader, zato je delu z mladimi po-
svečeno veliko pozornosti. V pre-
teklih letih je bila uresničena tudi 

želja po nogometni šoli, ki deluje 
že nekaj let in v katero je trenutno 
vključenih okrog sto otrok v sta-
rosti od 6 do 15 let.
Čeprav rezultati pri mlajših selek-
cijah niso v ospredju, je njihova 
želja, da bi se v prihodnjih letih 
s selekcijo U-15 uvrstili v državni 
rang tekmovanja in s tem potr-
dili konstantno in kvalitetno delo 
z mladimi. Prav tako je viden na-
predek dolgotrajnega vztrajnega 
in kvalitetnega dela tudi v članski 
ekipi, ki se je uvrstila v višji rang 
tekmovanja. Sezono 2020/2021 
smo igrali v Pomurski nogometni 
ligi, v kateri so vsi najboljši po-
murski klubi razen Mure, Beltin-
cev in Nafte.
Znotraj kluba sodelujejo v raz-
ličnih tekmovanjih selekcije U-7, 
U-9, U-11, U-13, U-15; v sodelo-
vanju z NK Čarda Martjanci pa še 
v selekciji U-17 in U-19 ter članska 
ekipa.

NAGRADA OBČINE PUCONCI

Nogometni klub Kema Puconci
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Projekt čiste in urejene javne po-
vršine v občini Puconci potekajo 
pod okriljem projekta Turistične 
zveze Slovenije – moja dežela 

Daniel Pelc rojeni 18. 9. 1965 v 
Murski Soboti, stanujoč v Bo-
doncih. Po končani osnovni šoli v 
Radencih je šolanje nadaljeval na 

Kot so zapisali, med glavna po-
slanstva kluba sodi skrb za razvoj 
in širjenje nogometa ter športa 
nasploh. K temu sodi izobraže-
vanje nogometašev, trenerjev in 
ostalih strokovnih delavcev, so-
delovanje z vsemi organizacija-
mi, ki lahko prispevajo k razvoju 

lepa in gostoljubna. Na Turistični 
zvezi Slovenije so tako zapisali: 
»Za Slovenijo je turizem rastoča 
dejavnost povezana s počitkom, 

Kadetski šoli za miličnike, ki jo je 
uspešno končal leta 1984. Zaposlil 
se je na takratnem oddelku Milice 
na Cankovi. Kot vsak miličnik je 
bil napoten v zaščitno enoto Mi-
lice v Ljubljano. Delo v Ljubljani je 
bilo povezano z varovanjem oseb 
vse do Beograda. Tam je spoznal 
veliko prijateljev, s katerimi se še 
danes po več kot 40. letih srečuje. 
Po vrnitvi je delo opravljal na PMP 
Gederovci, PP M. Sobota in PMP 
Središče ob Dravi, kjer se je leta 
2016 upokojil.
V letu 2000 je prevzel vodenje 
Združenje borcev za vrednote 
NOB KO BODONCI, s katerim 
so organizirali čez 100 izletov po 

športa in nogometa, spodbujanje 

nogometne igre v duhu Fair playa 

in preprečevanje vseh oblik ne-

dovoljene diskriminacije.

Največji uspeh kluba je zagotovo 

ta, da skoraj ni dneva, ko prideš na 

igrišče in vidiš gručo nadobudnih 

sprostitvijo, doživetji, športom ter 
naravno in kulturno dediščino, ki 
se lahko uresničuje in nadgrajuje 
v urejenem, prijaznem, gostoljub-

domovini in tujini. Ker obstaja-
jo prijatelji iz službenih časov, je 
občino Puconci povezal s pobra-
teno občino Čićevac v Srbiji, kjer 
je postal tudi častni občan leta 
2014. Ko potuješ spoznaš tudi 
prijatelje, tako da je našo občino 
pripeljal do pobratenega mesta 
Sveti Nikole Makedoniji, s katerimi 
dobro sodelujemo. Daniel Pelc je 
tudi aktivni član Društva kmečki 
žena »Klas Bodonci.
ZA DELO NA PODROČJU LOKAL-
NE SAMOUPRAVE IN PRISPEVEK 
K PREPOZNAVNOSTI OBČINE V 
ŠIRŠEM PROSTORU mu župan 
Občine Puconci podeljuje PRI-
ZNANJE ŽUPANA.

otrok, ki sproščeno pod budnimi 

očesi trenerjev tekajo za žogo. 

ZA DOLGOLETNO DELOVANJE 

KLUBA IN VELIK PRISPEVEK ZA 

LOKALNO SKUPNOST mu Obči-

na Puconci podeljuje NAGRADO 

v višini 1.000,00 EUR.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE

Daniel Pelc, Bodonci 140 B

Čiste in urejene javne površine občine 
Puconci v okviru projekta Turistične zveze 
Slovenije »Moja dežela lepa in gostoljubna«
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nem in strpnem okolju. Urejeno in gostoljubno oko-
lje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni 
smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja deže-
la - lepa in gostoljubna. Projekt prerašča v vseslo-
vensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. 
Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski 
smisel slogana Turizem smo ljudje«. 
V občini Puconci je v času od junija 2022 do sep-
tembra 2022 potekalo ocenjevanje čistih in urejenih 
javnih površin občine Puconci. Ocenjevanje je izve-
dla potrjena komisija ZKTD Občine Puconci v sesta-
vi: Karel Žekš, predsednik ocenjevalne komisije, Ves- 
na Maučec, članica ocenjevalne komisije, in Irena 
Horvat, prav tako članica ocenjevalne komisije. 
Pri ocenjevanju čistih in urejenih javnih površin je 
komisija ocenjevala: čistost in urejenost javnih po-
vršin okrog javnih objektov: vaško-gasilskih do-
mov, pokopališč, avtobusnih in železniških postaj, 
spominskih obeležij, kapel, igrišč, športnih centrov, 
ekoloških otokov ... in javnih poti in vaških trgov ter 
tako izbrala tri najbolj urejene kraje v občini Puconci. 

1. mesto   Bodonci
2. mesto   Pečarovci
3. mesto  Vadarci 

Vse obiskane vasi v občini Puconci so ustrezale kri-
terijem urejenih vasi. Vasi imajo urejene javne povr-
šine, kot so športna igrišča, prostor okrog gasilskih 
domov, pokopališča, avtobusna postajališča in dru-
ge javne površine. Tudi v pokoronskem času ugo-
tavljamo, da vasem uspeva obdržati osnovni nivo 
urejenih vasi in javnih površin.

Prvo mesto – Bodonci

Eden izmed najbolj prepoznavnih dogodkov vasi 
Bodonci je nedvomno tudi PRAZNIK BUČ. Lično 
urejena dekoracija ob gasilskem domu je stalnica, 
katera nas že vrsto let pozdravlja, ko se peljemo sko-
zi Bodonce. Letošnjo tematsko dekoracijo ob gasil-
skem domu so v Bodoncih nadgradili z jesensko de-
koracijo, katera prikazuje domača kmečka opravila, 
kmečke pridelke in domačega prekmurskega člove-
ka. Dekoracija ni bila namenjena samo enkratnemu 
dogodku PRAZNIKU BUČ ampak krasi vse pozdrav-
ne table in je del jesenske dekoracije. V omenjeno 
dekoracijo je bilo vloženega veliko dela in truda. Pri 
dekoraciji so bili uporabljeni naravni materiali, kar 
daje dekoraciji še dodatni ekološki pečat. 

Drugo mesto – Pečarovci

Pečarovci tudi letos niso razočarali, saj so nas na 
vseh vpadnicah v Pečarovce pozdravile cvetoče 
pozdravne table in cveto-
če ograje mostov. TKŠD 
Pečarovci so tudi letos 
pripravili razstavo ¨Ges 
mon najvekše in najve-
kšo¨. Razstavljeni izdelki 
omenjene razstave so tudi 
letos krasili veliko glineno 
Pütro in tako opozarjali na 
enega izmed prepoznanih 
dogodkov v vasi Pečarov-
ci. V letu 2022 so vaščani 
Pečarovcev združili moči 
in svojim najmlajšim va-
ščanom postavili dvoje 
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otroških igral. Otroci in njihovi starši imajo tako pri-
ložnost, da svoj prosti čas preživijo v naravi in tako 
skrbijo za svoje zdravje. 

Tretje mesto – Vadarci

Rumena kolesa s 
cvetličnimi koriti niso 
bila enkratni projekt 
v letu 2020, ampak 
so postala prepo-
znavni znak vasi Va-
darci, katera so tudi 
ob letošnjih obiskih 
bila skrbno in zgle-
dno urejena. Vadarci 
so letos še dodatno 
uredili prostor pri ga-
silskem domu, kjer 
ob različnih prilo-
žnostih pripravijo tematsko dekoracijo. Tako so le-
tos na ogled že bila velikonočna jajčka, velikonočni 
zajčki in velikonočne kokoši. Omenjeni prostor je 
tudi ob našem zadnjem obisku bil zelo lepo temat-
sko urejen. Tudi vaške občinske igre so Vadarci vi-
deli kot priložnost in so dogodek prav tako izkoristili 
zato, da so obiskovalci lahko uživali ob lično izdelani 
informativni tabli s povabilom na vaške igre. 

OCENJEVALNA KOMISIJA JE PODELILA TUDI PO-
SEBNO PRIZNANJE ZA PESTRO TURISTIČNO PO-
NUDBO GOSTILNI JELENOV HRAM BEZNOVCI. 

Jelenov hram Beznovci

Prekmurska oštarija z več kot 100 letno tradicijo 
ni samo gostilna, kjer so gostje postreženi z dobro 
hrano in pijačo, ampak je tudi prostor, kjer obisko-

valca navdušijo skrbno urejeni kotički, kjer se preple-
ta prekmurska arhitektura. Tako gostje poleg dobre 
kulinarike najdejo tudi prostor za oddih, sprostitev 
in za druženje. Gostilna slovi po jedeh iz divjačine 
in prepoznavnih prekmurskih jedeh. Obiskovalce 
na prihodu pozdravijo srne, katerim družbo delajo 
ostale domače živali. Našim najmlajšim so na voljo 
tudi igrala, kjer se zamotijo v času, ko starši uživajo 
še v kavici po kosilu. Koronski časi so žal botrovali 
zaprtju številnim gostilnam tudi v Prekmurju. Jele-
novemu hramu je kljub težkim po koronskim časom 
gostinsko – turistično ponudbo uspelo nadgraditi in 
v občino Puconci privabiti številne goste. Jelenov 
hram s svojo ponudbo ključno vpliva k prepoznav-
nosti turistične kot tudi ostale ponudbe v občini Pu-
conci, zato si nedvomno zasluži priznanje za pestro 
turistično ponudbo v občini Puconci. 
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Branko Gumilar,  
roj. 28. 6. 1959, Moščanci 34/b, 
član Kulturno turističnega  
društva Moščanci

prejme priznanje za stalno več-
letno kulinarično podporo dru-
štvenim programom.
Branko že čez 15 let stalno de-
luje v KTD Moščanci. Sleherno 
društveno prireditev obogati s 
svojo kulinarično sposobnostjo 
in je tako nepogrešljiv člen pro-
gramske ustvarjalnosti društva. 
V letu 2011 je tvorno sodeloval v 
projektu LAS Goričko, Moščonka 
med Moščanci in Budinci, zbiral je 
stare recepte na osnovi jabolka za 
brošuro VSE DIŠI PO JABOLKIH 
in pripravil jedi za predstavitveno 

razstavo. Je tudi aktivni član dru-

štvenih kulturnih in kulinaričnih 

predstavitev doma in v tujini. 

Branko ni del kulturnih nastopov, 
je pa nepogrešljiv za program po 
nastopih kulturnih skupin, kar ve-
likokrat pri dajanju zahval in pri-
znanj prezremo. S posebno vne-
mo, prizadevnostjo in skrbjo se 
loteva priprave vsega, kar lahko 
dodatno obogati kulturni ali po-
hodniški del društvenega progra-
ma.
V društvu so mu hvaležni za nje-
govo čez petnajstletno stalnost, 
prizadevnost in prispevek k uspe-
šno izvedenim programom dru-
štvenih aktivnosti, ki jih običajno 
obogati še s svojim vedrim in ve-
likokrat šaljivim značajem, kar pri 
sodelavcih še dodatno ustvari vtis 
nepogrešljivosti.

Priznanja Zveze kulturnih in turističnih društev 
Občine Puconci za leto 2022

Marija Huber,  
roj. 15. 5. 1950, Beznovci 3,  
članica Turističnega društva 
Vrtnica Beznovci

prejme priznanje za stalno več-
letno delovanje pri ohranjanju 
pevskega in rokodelskega izro-
čila lokalnega območja.
V društvu deluje od ustanovitve 
leta 1996 in je od začetka v letu 
1997 tudi članica pevk ljudskih pe-
smi Vrtnica Beznovci. Delovala je 
tudi v upravnem odboru društva, 
kot članica pa se z veseljem ude-
ležuje vseh društvenih aktivnosti. 
Kot članica društva je velikokrat 
prisotna tudi na promocijskih 
aktivnostih Zveze, ki jih običajno 
obogati z izdelki iz krep papir-
ja in tako ohranja tradicionalno, 

nekdaj zelo cenjeno rokodelsko 
opravilo našega podeželskega 
okolja. Znanje izdelave rož tako 
tudi na nevsiljiv način posredu-
je mlajšim generacijam društva. 
S sodelovanjem pri promocijskih 
aktivnostih Zveze to ohranjeno 
rokodelsko spretnost predstavlja 
ljubiteljem rokodelskih spretnosti 
izven lokalnega območja, kar še 
dodatno ustvari prepoznavnost 
naše občine.
Svojo pripadnost domačemu 
društvu izkazuje s svojim aktivnim 
delovanjem vsa leta društvenega 
delovanja, zato je postala nepo-
grešljiva članica društva in bezno-
vskega vaškega okolja, kar bogati 
tudi prostovoljsko dejavnost ce-
lotnega občinskega prostora.
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Majda Lovenjak,  
roj. 22. 5. 1961, Beznovci 48/b, članica TD Vrtnica 
Beznovci

Prejme priznanje za dolgoletno aktivno društveno 
delovanje in ohranjanje pevskega izročila.
Članica društva je vse od ustanovitve v letu 1996. Ak-
tivno je delovala tudi v upravnem odboru društva. Je 
ena od pobudnic in ustanoviteljic skupine pevk ljud-
skih pesmi Vrtnica, ki so orale ledino ljudskega petja 
na območju Občine Puconci. V skupini z veseljem 
še vedno prepeva. V društvu je nepogrešljiva članica, 
ki poleg vestnega vključevanja v vse skupne društve-
ne akcije vzorno skrbi za javne vaške površine in za 
njihovo ocvetličenje, kar daje vasi in društvu, ki so 
si v imenu dodali naziv VRTNICA, še dodaten videz 
urejenosti in posredno tudi na urejenost občinskega 
prostora. Popotniki skozi vas lahko občudujejo cve-
toče in dehteče vrtnice in drugo cvetje, nad katerim 
vestno in dosledno bdi Majda. Majda prevzema tudi 
sleherno zaupano ji delo na prireditvah, ki jih vsako 
leto organizira društvo in tako ostaja nepogrešljiva 
prostovoljka v vseh aktivnostih. Njena doslednost pri 
izvajanju zaupanih nalog jo označuje kot zaupanja 
vredno članico društva. 

Za vso prizadevnost, doslednost in stalnost se ji dru-
štvo želi zahvaliti s priznanjem Zveze, z željo, da s 
takšno vnemo delovanja v društvu še nadaljuje.

Sonja Sapač,  
roj. 18. 8. 1961, Puconci 84,  
članica KTD Puconci

Priznanje prejme za dolgoletno 
aktivno delovanje pri prepo-
znavni kulinarični društveni de-
javnosti.
Že vrsto let deluje v KTD Pucon-
ci in je ena izmed nepogrešlji-
vih promotork in tudi samega 
kuhanja dödölov, ki je širom po 
Sloveniji prepoznana dejavnost 
društva. Je aktivna pri slehernih 
programskih aktivnostih društva. 
Že od začetka je del ekipe v pri-
pravi te značilne prekmurske jedi. 
Njena prizadevnost se ne ozira na 
uro, dan, niti počutje. Je neizmer-
no predana tej in vsem ostalim 

prepoznavnim društvenim aktiv-
nostim. Odlikuje jo tudi njena iz-

razita ročna spretnost in občutek 
za lepoto urejenosti prireditvene-
ga prostora, kar v društvu izkori-
stijo in ji zaupajo tudi dekoracijske 
naloge. 
S pozitivno energijo in karizmo širi 
med ljudmi pozitivno energijo in 
zna premagati sleherno težavico, 
ki se pojavi na številnih promo-
cijskih predstavah po Sloveniji in 
tudi pri samih aktivnostih društva. 
Sonja skupaj z ostalimi članicami 
kulinarične skupine društva izda-
tno vpliva, da so dödöle, ki jih je 
KTD Puconci osvojilo kot najpo-
membnejši del lastnega aktivnega 
delovanja, postale prepoznavni 
del turistično kulinarične ponud-
be Občine Puconci.
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Mlada prostovoljka –  
Barbara Kardoš

Barbara Kardoš, rojena 1. 2. 2000, 
iz Pečarovcev, je kot mlajša čla-
nica v Turistično kulturno špor-
tnem društvu aktivna že vrsto let. 
Od majhnih nog je nastopala na 
domačih prireditvah z deklamaci-
jami in manjšimi vlogami, pozneje 
pa ubrala pot v Ljubiteljski gleda-
liški skupini Zgrebaši kot suverena 
mlada igralka ter v skupino pri-
nesla sveže mladostne energije. 
Z gledališko skupino je nastopala 
z celovečerno igro po Pomurju in 
širše, omenjena predstava je bila 
ponovljena več kot desetkrat, so-
delovala je tudi na Linhartovem 
tekmovanju. Dokončala je sre-
dnjo šolo za oblikovanje v Murski 
Soboti ter nadaljevala študij na 
Akademiji smer multimedija in fo-
tografija, kjer je tudi diplomirala. 

Prav ljubezen do kamere in foto-
aparata je tista, ki jo je privedla do 
tega, da je posnela predstavitveni 
video Ljubiteljske gledališke sku-
pine Zgrebaši in TKŠD, ki je do-
stopen na spletu. V Pečarovcih ne 
mine dogodek, kjer ne bi Barbara 
v objektiv svoje kamere poskušala 
ujeti najlepše in najpomembnejše 
trenutke. Vestno ureja Facebook 
stran Turistično kulturno športne-
ga društva ter Ljubiteljske gleda-
liške skupine Zgrebaši in skrbi za 
njihovo ažurnost. Barbara je tudi 
ena od pobudnikov za postavitev 
Gecaching točk v Pečarovcih, ki 
so dobro obiskane, in s pomočjo 
katerih skrbimo za promocijo do-
mačega kraja ter celotne občine 
Puconci. Rada pomaga pri orga-
nizaciji in pripravi dogodkov ter 
njihovi izvedbi. S svojimi izvirni-
mi idejami uspešno pomaga so-
ustvarjati društveno aktivnost na 
več področjih.

Mladi prostovoljec –  
Benjamin Pavel

Benjamin Pavel oz. Beno, kot ga 
vsi radi kličemo, rojen 10. juli-
ja 1997, stanujoč v Beznovcih in 
po poklicu zdravstveni tehnik, je 
srčen in sočuten ter zelo razu-
mevajoč mlad prostovoljec v raz-
ličnih organizacijah in član Turi-
stičnega društva od leta 2010. Kot 
sedemletni deček se je že pridružil 
otroški folklorni skupini domače-
ga društva in je vse od takrat ne-
pogrešljiv aktivni član društva. Kot 
osnovnošolec, pozneje mladinec 
in sedaj kot 25-letnik, je aktiven 
pri številnih aktivnostih društva 
ter vzpodbuja še svoje vrstnike 

in mlade, da se vključujejo v dru-
štveno življenje. Ni delovne akcije, 
vse od čistilne akcije, postavitve 
prazničnih aranžmajev, priprav in 
organizacije tradicionalnih prire-
ditev, košnje trave, ureditve javnih 
površin in še mnogo podobnih 
del, kjer Benjamina ne bi bilo zra-
ven. Veliko prostovoljnih ur vlaga 
v izgled in urejenost kraja ter se 
zavzema za njen razvoj. Benjamin 
je tudi aktivni član in operativec 
Prodstovoljnega gasilskega dru-
štva Beznovci in predsednik Klu-
ba malega nogometa Beznovci. 
Za Benoja niso važne in potrebne 
izkušnje, tudi starost ni omejitev, 
njegov edini pogoj je dobra volja! 

Priznanje predsednika
Mlademu prostovoljcu
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Seje Občinskega sveta Občine Puconci

Sprejeti sklepi

26. redna seja, 30. junij 2022

SKLEP št. 252: 
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega program športa Občine Puconci 

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

SKLEP št. 253:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Puconci za leto 2022.
2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Puconci za leto 2022 se objavi na spletni 

strani Občine Puconci.

SKLEP št. 254:
O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec 
storitve Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer 
ob delavnikih v višini 21,72 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 
24,67 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 10,10 EUR na efektivno uro opra-
vljene storitve, razlika v višini 11,62 EUR pa je subvencija Občine Puconci.

Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh znaša za uporabnike 11,57 EUR na efektivno uro 
opravljene storitve, razlika v višini 13,10 EUR pa je subvencija Občine Puconci.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Ur. 
l. RS, št. 80/2021).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 
1. 7. 2022.

SKLEP št. 255:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022 in rebalans 
bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2022, z upoštevanjem predlaganih sprememb:
– na PP 4007019 se za nakup gasilskega vozila za PGD Zenkovci sredstva povečajo za 10.000,00 EUR in 

bremenijo sredstva stavbnih zemljišč, posledično se v enaki višini zmanjšajo sredstva tekoče proračun-
ske rezerve na PP 4023003,

– sredstva za ureditev ceste RC R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 5+000 do km 6+000 skozi 
naselje Gorica in od km 7+000 do km 7+970 skozi naselje Brezovci, planirana na PP 4013084 v višini 
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1.000,00 EUR, se iz konta 432200 Investicijski transferi v državni proračun prenesejo na konto 420801 
Investicijski nadzor.

SKLEP št. 256:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022 in re-

balans bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2022.
2. V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022 iz prve točke tega sklepa se 

uskladi Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025. 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022 in rebalans bilance prihodkov in odhodkov 

proračuna občine za leto 2022 se sprejme v skrajšanem postopku. 

SKLEP št. 257:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s Programom dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s 
finančnim in kadrovskim načrtom ter načrtom nabav za leto 2022.

SKLEP št. 258:
Občinski svet Občine Puconci daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa 
Osnovne šole Puconci, Puconci 178, in sicer:

Naziv delovnega mesta Delež delovnega mesta

hišnik - šofer 0,40 delovnega mesta

varnostnik IV 1,00 delovnega mesta

II.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

SKLEP št. 259:
Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano sistemizacijo delovnih mest Osnovne šole Puconci za 
zaposlene v vrtcu za šolsko leto 2022/2023.

SKLEP št. 260:
Občinski svet Občine Puconci za šolsko leto 2022/2023 odobri povečanje števila otrok glede na veljaven 
normativ za največ 2 otroka v naslednjih oddelkih Vrtca pri OŠ Puconci:
– v 3 oddelkih v enoti Puconci, 
– v 1 oddelku v enoti Puconci šola, 
– v 2 oddelkih v enoti Brezovci.

V primeru, da v šolskem letu 2022/2023 število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca pri OŠ Puconci 
presega z zakonom določen normativ, vrtec lahko uporabi fleksibilni normativ, ki dovoljuje v vsakem oddel-
ku še enega ali dva otroka več kot je najvišje dovoljeno število, vendar le v primerih, ko je to utemeljeno in 
nujno potrebno.

SKLEP št. 261:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci v pre-

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

RS.



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 13. 10. 2022

16 DELO OBČINSKIH ORGANOV

SKLEP št. 262:
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  

odpadne vode v Občini Puconci 

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

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

3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 16,04 EUR/mesec. 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s 
spodnjo preglednico:

DN≤20 1 16,04

20<DN<40 3 48,11

40≤DN<50 10 160,36

50≤DN<65 15 240,53

65≤DN<80 30 481,07

80≤DN<100 50 801,78

100≤DN<150 100 1.603,55

150≤DN 200 3.207,10

Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,3842 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 3,85 EUR/mesec. Omre-
žnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:

premer faktor omrežnine omrežnina/mesec

DN≤20 1 3,85

20<DN<40 3 11,55

40≤DN<50 10 38,49

50≤DN<65 15 57,73

65≤DN<80 30 115,46

80≤DN<100 50 192,43

100≤DN<150 100 384,85

150≤DN 200 769,70

Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 1,2371 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 10,5475 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
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4. člen
Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, 
se obračunavajo v višini 70%.

5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati 
Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpa-
dne vode v Občini Puconci, Uradni list RS, št. 105/2021). 

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se upora-
bljajo od 1. julija 2022 dalje. 

SKLEP št. 263:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Plan letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Puconci 
za leto 2022.

SKLEP št. 264:
Občinski svet Občine Puconci se je seznanil s predlaganim Sklepom o ceni grobnine in storitev uporabe 
mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci ter sprejel odločitev, da ostane Sklep o ceni grobnine in 
storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 105/2021), dalje v veljavi.

SKLEP št. 265:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letno poročilo za leto 2021 in poslovni izid javnega zavoda Razvojni 
zavod Občine Puconci. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.690,00 EUR se v skladu z 
zakonom razporedi za potrebe financiranja rednega delovanja zavoda v letu 2022.

SKLEP št. 266:
o imenovanju Posebne volilne komisije Občine Puconci

I.
V Posebno volilno komisijo Občine Puconci, se imenujejo:
1. Branko PALATIN, Pečarovci 80a  predsednik
2. Drago FARIČ, Gorica 64b   namestnik predsednika
3. Janko NOVAK, Lemerje 64a  član
4. Dario BARANJA, Zenkovci 6d  namestnik člana
5. Sonja SAPAČ, Puconci 84   članica
6. Boris BEZNEC, Dankovci 31a  namestnik članice
7. Jasmina BOGDANOVIĆ, Puconci 163 članica
8. Nena ŽEKŠ, Šalamenci 54a  namestnica članice

II.
Sedež Posebne volilne komisije Občine Puconci je Puconci 80, 9201 Puconci.

III.
Mandatna doba posebne volilne komisije Občine Puconci traja štiri leta.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zjutraj, na junijsko sredo, je Janez 
Jug iz Gorice na transfuzijskem 
oddelku bolnišnice v Rakičanu ju-
bilejno kri daroval stotič. K temu 
ga žene humanost, da na ta na-
čin pomaga drugim, ki to pomoč 
nujno potrebujejo. S krvodajal-

stvom se je srečal po naključju v 
vojski, kje je bilo potrebno poma-
gati vojaku, ki se je ranil. Ko se je 
vrnil iz vojske, je s krvodajalstvom 
nadaljeval doma. Torej je daroval 
več kot 50 litrov krvi, kot sam rad 
poudari. Posebej še poudari, da 
do sedaj ni imel kakšnih velikih 
zdravstvenih težav. Nasprotno, po 
vsakem odvzemu krvi se tudi sam 
veliko boljše počuti, ker čuti, da s 
tem rešuje življenje, na kar je še 
posebno ponosen. Ne samo da je 
daroval to nepogrešljivo tekoči-
no, temveč je krvodajalka postala 
tudi njegova žena in veliko prija-
teljev. Še posebej pa je ponosen, 
da je postal vitez krvodajalstva, to 
so krvodajalci, ki so kri darovali 
stokrat in več. In vedno več jih je.
Ob jubilejnem darovanju so mu 
čestitali predstavniki bolnišnice, 
Območnega združenja RK M. So-
bota, predsednica Krajevne orga-
nizacije rdečega križa Puconci in 
predstavnica Občine Puconci. V 
pogovoru je bilo poudarjeno, da 
je krvodajalstvo v naši regiji dobro 
organizirano. Želja vseh je, da bi 
se za to humanost odločilo veliko 
novih, mladih krvodajalcev. 
V prijetnem vzdušju, ki je sledi-
lo, je poudaril, da ga naprej žene 
humanost, da želi pomagati dru-

Pri pregledu investicijskih vla-
ganj v celotnem obdobju obsto-
ja občine izhajamo iz določenih 
predpostavk, ko se je politika in-

vestiranja v danem trenutku pri-
lagajala obstoječim potrebam in 
zatečenemu stanju. Tako je za 
začetno obdobje, nekako do leta 

2000 značilno, da se je izgrajeva-
la osnovna cestna infrastruktura, 
ki je bila v zatečenem stanju pre-
vzeta od takratne enotne obči-

gim in da bo daroval kri, dokler 
bo lahko. Želimo mu še veliko 
odvzemov in veliko zdravja tudi v 
bodoče.
Še vedno velja: »KRI REŠUJE ŽI-
VLJENJE«.

Janez Jug iz Gorice je kri daroval stotič

Investicijska vlaganja po vaseh v letih od 
1995 do 2021
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ne Murska Sobota v zelo slabem 
stanju, prav tako je bilo potrebno 
zgraditi osnovne objekte, kot so 
občinska zgradba, zdravstvena 
postaja in podobno.
V naslednjem obdobju se je inve-
sticijska politika občine glede na 
potrebe poleg cestne infrastruk-
ture, ki je na nak način stalnica v 
investicijski politiki skozi celotno 
obdobje obstoja občine usme-
rila še v zagotavljanje osnovnih 
življenjskih in bivanjskih pogojev, 
pod čemer razumevamo oskrbo 
s pitno vodo, izboljšanje splošnih 
pogojev za predšolsko in šolsko 
vzgojo ter izgradnjo in investi-
cijsko vzdrževanje drugih javnih 
objektov krajevnih skupnosti. 
Tako so se v letih 2013 in 2014 
izvajale nekatere strateške inve-
sticije, ki so se z organizacijskega 
in finančnega vidika pripravljale 
že več let. V prvi vrsti gre za pro-
jekt izgradnje Spominskega doma 
Števana Küzmiča in Večnamenske 
športne dvorane pri OŠ Puconci 
(Zelena dvorana), v letih 2014 in 
2015 pa za projekt energetske sa-
nacije javnih objektov v lasti ob-
čin v okviru katere je bila izvedena 
energetska sanacija osnovne šole 
Puconci s podružnicama Bodon-
ci in Mačkovci.
Naslednje investicijsko področje 
se nanaša na projekte komunal-
ne infrastrukture, ki so se glede na 
naravne danosti in konfiguracijo 
terena začeli najprej na ravnin-
skem delu občine, medtem, ko se 
je za gorički del to problematiko 
reševalo s programi sofinancira-
nja malih čistilnih naprav. Eden 
najobsežnejših projektov komu-
nalne infrastrukture v tem obdo-
bju je bil izgradnja kanalizacijske-
ga sistema v naseljih Puževci in 
Strukovci, ki smo ga zaradi teh-
nične in finančne zahtevnosti iz-

vajali po fazah in etapah, pri vseh 
pa smo koristili nepovratna sred-
stva sofinanciranja s strani MGRT, 
konkretno sredstva po 23. členu 
Zakona o sofinanciranju občin. 
Projekti komunalne infrastruktu-
re so se nato na ravninskem delu 
občine nadaljevali in se izvajajo 
vse do danes.
Pomembno področje v investicij-
ski politiki občine je tudi izgradnja 
cestne in komunalne infrastruk-
ture v romskih naseljih. V okviru 
tega smo v letih od 2013 in 2014 
zgradili kanalizacijske sisteme s 
čistilnimi napravami v naseljih 
Kuštanovci, Zenkovci in Vadarci. 
Vsi ti projekti so bili sofinancirani 
s strani MGRT v skupini sofinan-
ciranje komunalne in cestne in-
frastrukture v romskih naseljih. Pri 
črpanju teh sredstev smo bili zelo 
uspešni, kar potrjuje podatek, da 
je v letih 2013 in 2014 naša občina 
v okviru javnih razpisov pridobila 
50 % od celotne kvote razpisanih 
sredstev na nivoju države.
Posebna naravna značilnost naše 
občine, predvsem na goričkem 
delu je plazovitost terena, zato 
smo poseben del sredstev name-
njali tudi tej problematiki. V okviru 
tega so bile izvedene obsežne sa-
nacije plazov v naseljih Pečarovci, 
Otovci, Bodonci in Kuštanovci. 
Tudi ti projekti so bili sofinancira-
ni s strani Ministrstva za okolje in 
prostor, del sredstev za sanacijo 
pa smo črpali tudi iz naslova 23. 
člena ZFO.
Iz gornjega zapisa je evidentno, 
da vseh naštetih projektov obči-
na sama z lastnimi sredstvi ne bi 
zmogla, zato smo si skozi vsa leta 
na vseh področjih prizadevali za 
pridobitev nepovratnih sredstev 
sofinanciranja iz vseh mogočih 
virov. Kot glavni vir izpostavljam 
sredstva po 23. členu ZFO, ki so se 

do leta 2020 dodeljevala na osno-
vi predhodnih prijav predvidene 
porabe, kar pomeni, da so bila na 
nak način namenska, kar pome-
ni, da se jih ni moglo koristiti za 
kakršenkoli namen, saj je ob za-
ključku vsakega projekta bilo po-
trebno izkazati namensko porabo 
dodeljenih sredstev. V letu 2021 je 
pri ten prišlo do pomembne ka-
kovostne spremembe, saj so bila 
občinam sredstva dodeljena po 
dvanajstinah do upravičene kvote 
ne glede na namen,kar je močno 
poenostavilo in olajšalo izvajanje 
investicijskih projektov v občini. 
Ocenjujem, da smo bili pri pri-
dobivanju nepovratnih sredstev 
skozi celotno obdobje uspešni, 
kar je razvidno tudi iz podatkov 
v priloženih tabelah. Tako znaša 
odstotek sredstev sofinanciranja 
pridobljenih sredstev skozi raz-
lične javne razpise med 30 in 40 
%, kar je relativno visok odstotek, 
če upoštevamo dejstvo, da je pri 
vseh razpisih zahtevana lastna 
udeležba, poleg tega pa vsi izved-
beni stroški niso upravičeni stro-
ški, prav tako tudi DDV praktično 
nikjer ni upravičen strošek.
Nazadnje bi se dotaknil še vpraša-
nja uravnoteženosti investicijskih 
vlaganj po celotnem teritoriju 
občine. Iz priloženih podatkovnih 
tabel je razvidno, da so investi-
cijska vlaganja več ali manj ena-
komerno razpršena po celotni 
občini, seveda moramo pri tem 
upoštevati tudi velikost posame-
zne vasi in njene naravne zna-
čilnosti. Izstopa podatek za vas 
Puconci, kar pa je na nek način 
logično in pričakovano iz več vi-
dikov: prvič gre za občinsko sre-
dišče, ki ima v skladu s tem do-
ločene specifične potrebe, drugič 
določene investicije, ki so fizično 
sicer locirane v Puconcih, ne mo-



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 13. 10. 2022

20 GOSPODARSTVO

remo jemati kot investicijo v vas 
Puconci, saj imajo splošni pomen 
za celotno občino (Spominski 
dom, Športna dvorana ipd.) in ne 
nazadnje je treba upoštevati tudi 

dejstvo, da gre za največje naselje 
v občini, kar tudi potegne za sabo 
določene potrebe.
Podrobnejši pregled investicij v 
celotnem obstoju občine, torej v 

obdobju od 1995 do 2021, prila-

gamo v nadaljevanju.

Pripravil:  

Milan Vrečič

NASELJE
INVESTICIJE

V JAVNE 
OBJEKTE

CESTNA 
INFRASTRUK-

TURA

SANACIJA 
PLAZOV

KANALIZA-
CIJE

VODOVOD

KULTURA 
TURIZEM 

ŠPORT

GASILSKA
DRUŠTVA

SKUPAJ

Beznovci 22,829.74 296,603.00 558.00 1,309.00 321,299.74

Bodonci 1,562.00 558.00 2,928.00 5,048.00

Bokrači 5,102.17 0.00 10,090.00 15,192.17

Brezovci 67,269.95 7,000.00 558.00 5,293.30 80,121.25

Dankovci 4,523.18 558.00 573.00 5,654.18

Dolina 4,431.92 598.00 400.00 5,429.92

Gorica 4,309.76 4,648.20 558.00 400.00 9,915.96

Kuštanovci 0.00 99,875.00 558.00 4,538.00 104,971.00

Lemerje 3,868.43 1,116.00 1,489.00 6,473.43

Mačkovci 6,609.73 0.00 3,032.00 9,641.73

Moščanci 51,589.93 5,058.00 500.00 57,147.93

Otovci 4,620.00 46,907.37 558.00 400.00 52,485.37

Pečarovci 26,242.00 142,570.59 558.00 3,913.00 173,283.59

Poznanovci 1,075.04 558.00 776.00 2,409.04

Predanovci 7,190.11 16,658.00 400.00 24,248.11

Prosečka vas 1,444.00 558.00 4,157.00 6,159.00

Puconci 63,717.00 3,362.84 42,700.00 600.00 110,379.84

Puževci 10,043.70 558.00 400.00 11,001.70

Strukovci 6,510.76 558.00 900.00 7,968.76

Šalamenci 4,849.23 558.00 400.00 5,807.23

Vadarci 22,380.74 2,045.00 558.00 1,247.00 26,230.74

Vaneča 3,665.90 8,690.00 558.00 7,444.00 20,357.90

Zenkovci 4,121.85 0.00 500.00 4,621.85

112,339.74 363,595.83 146,782.37 316,941.20 74,500.00 51,689.30 1,065,848.44

Investicijska vlaganja 2018

Investicijska vlaganja 2019

NASELJE
INVESTICIJE

V JAVNE 
OBJEKTE

JAV RAZSV.
JAVNE POTI

GOZDNE 
CESTE

SANACIJA 
PLAZOV
PLAZOV

KANALIZA-
CIJE

KULTURA
TURIZEM

ŠPORT

GASILSKA
DRUŠTVA

SKUPAJ

Beznovci 0.00 22,480.69 269,423.01 4,692.86 6,550.30 303,146.86

Bodonci 4,226.48 1,489.63 4,588.00 4,348.30 14,652.41

Bokrači 0.00 1,590.08 0.00 560.00 2,150.08

Brezovci 3,981.63 28,926.80 988.00 1,220.00 35,116.43

Dankovci 2,806.00 357.35 588.00 560.00 4,311.35

Dolina 1,699.24 0.00 3,556.63 1,110.00 6,365.87

Gorica 1,587.95 27,349.91 10,845.80 3,077.76 3,502.80 46,364.22

Kuštanovci 70,569.25 0.00 25,749.00 588.00 2,220.00 99,126.25
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NASELJE

INVESTICIJE
V JAVNE 
OBJEKTE

IN CESTNO 
INFRAS.

JAV RAZSV.
JAVNE POTI

GOZDNE 
CESTE

SANACIJA 
PLAZOV
PLAZOV

KANALIZA-
CIJE

KULTURA
TURIZEM

ŠPORT

GASILSKA
DRUŠTVA

SKUPAJ

Beznovci 1,500.00 12,322.53 1,112.80 1,300.00 16,235.33

Bodonci 2,025.70 29,062.36 385,938.08 11,739.45 2,430.00 431,195.59

Bokrači 141,620.25 4,449.10 0.00 680.00 146,749.35

Brezovci 206,522.73 22,776.55 788.00 691.40 230,778.68

Dankovci 186.98 20,860.91 588.00 930.00 22,565.89

Dolina 0.00 1,298.48 868.92 1,778.00 3,945.40

Gorica 118,818.81 2,458.71 588.00 1,747.60 123,613.12

Kuštanovci 5,162.64 91,550.81 217,912.58 588.00 3,246.00 318,460.03

Lemerje 396.50 4,319.72 951.85 1,410.00 7,078.07

Mačkovci 11,124.47 4,438.89 39,892.76 0.00 480.00 55,936.12

Moščanci 89,503.65 19,200.16 3,176.00 2,940.90 114,820.71

Otovci 373.96 15,626.35 588.00 3,688.81 20,277.12

Pečarovci 1,352.57 4,378.06 2,817.60 1,400.00 9,948.23

Poznanovci 0.00 6,870.38 588.00 680.00 8,138.38

Predanovci 0.00 696.73 16,688.00 1,321.00 18,705.73

Prosečka vas 25,242.37 4,783.60 588.00 12,832.30 43,446.27

Puconci 184,255.50 7,160.47 43,474.40 8,221.27 243,111.64

Puževci 5,867.64 18,032.61 588.00 1,738.20 26,226.45

Strukovci 4,718.46 651.79 30,588.00 9,439.30 45,397.55

Šalamenci 0.00 27,677.75 832.00 1,255.80 29,765.55

Vadarci 500.00 3,210.37 1,112.80 720.00 5,543.17

Vaneča 104.86 17,789.71 1,012.80 10,959.00 29,866.37

Zenkovci 0.00 10,284.84 0.00 1,110.00 11,394.84

799,277.09 329,900.88 603,850.66 39,892.76 119,278.62 70,999.58 1,963,199.59

Investicijska vlaganja 2020

NASELJE
INVESTICIJE

V JAVNE 
OBJEKTE

JAV RAZSV.
JAVNE POTI

GOZDNE 
CESTE

SANACIJA 
PLAZOV
PLAZOV

KANALIZA-
CIJE

KULTURA
TURIZEM

ŠPORT

GASILSKA
DRUŠTVA

SKUPAJ

Lemerje 0.00 1,054.90 1,298.85 800.00 3,153.75

Mačkovci 7,366.60 5,060.15 17,549.35 0.00 1,060.70 31,036.80

Moščanci 0.00 818.09 4,645.88 12,543.80 18,007.77

Otovci 0.00 0.00 588.00 1,090.00 1,678.00

Pečarovci 351.85 11,593.12 526,350.68 9,285.52 1,190.00 548,771.17

Poznanovci 0.00 0.00 588.00 4,890.00 5,478.00

Predanovci 2,486.60 7,096.97 16,688.00 739.50 27,011.07

Prosečka vas 1,901.71 20,262.61 588.00 1,532.00 24,284.32

Puconci 37,532.63 3,767.30 46,739.78 5,421.00 93,460.71

Puževci 859.05 480.00 588.00 1,444.00 3,371.05

Strukovci 755.52 25,022.88 588.00 720.00 27,086.40

Šalamenci 15,604.19 1,776.19 1,587.26 640.00 19,607.64

Vadarci 6,461.71 1,171.73 3,763.37 1,060.00 12,456.81

Vaneča 0.00 2,509.09 65,570.57 1,770.16 6,296.00 76,145.82

Zenkovci 0.00 1,682.40 0.00 1,550.00 3,232.40

158,190.41 164,489.89 569,649.03 345,839.38 106,798.07 61,048.40 1,406,015.18
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Investicijska vlaganja 2021

Investicijska vlaganja po krajih v Občini Puconci v letih od 1995 do 2021

NASELJE

INVESTICIJE
V JAVNE 
OBJEKTE

IN CESTNO 
INFRAS.

JAV RAZSV.
JAVNE POTI

GOZDNE 
CESTE

SANACIJA 
PLAZOV
PLAZOV

KANALIZA-
CIJE

VODOVOD

KULTURA
TURIZEM

ŠPORT

GASILSKA
DRUŠTVA

SKUPAJ

Beznovci 4,523.59 2,201.98 3,294.00 1,375.60 11,395.17

Bodonci 652.40 25,682.19 2,294.44 2,560.00 7,752.84 38,941.87

Bokrači 879.44 15,632.69 560.00 1,174.70 18,246.83

Brezovci 302,121.15 13,242.31 148,412.55 978.00 400.00 465,154.01

Dankovci 1,433.57 8,570.41 560.00 1,419.00 11,982.98

Dolina 0.00 2,046.52 2,439.70 2,002.00 6,488.22

Gorica 0.00 32,069.57 12,556.61 560.00 710.00 45,896.18

Kuštanovci 150.71 32,231.16 560.00 1,718.00 34,659.87

Lemerje 4,027.22 3,452.48 778.00 7,061.00 15,318.70

Mačkovci 8,468.48 4,435.65 0.00 760.00 13,664.13

Moščanci 5,036.16 1,352.58 39,221.58 5,851.00 5,409.50 56,870.82

Otovci 0.00 1,824.17 560.00 400.00 2,784.17

Pečarovci 5,000.00 5,498.33 9,420.83 7,845.03 3,938.50 31,702.69

Poznanovci 0.00 2,019.93 560.00 3,627.77 6,207.70

Predanovci 1,405.59 423.61 16,100.00 400.00 18,329.20

Prosečka vas 8,730.93 2,426.44 560.00 5,389.00 17,106.37

Puconci 70,821.56 26,793.90 44,334.13 6,536.50 148,486.09

Puževci 0.00 4,516.71 560.00 2,222.00 7,298.71

Strukovci 5,231.44 5,938.50 560.00 550.00 12,279.94

Šalamenci 0.00 45,185.64 1,617.20 640.00 47,442.84

Vadarci 461.16 10,158.55 2,297.13 989.70 13,906.54

Vaneča 40,304.01 26,044.45 47,572.15 1,313.20 19,885.45 135,119.26

Zenkovci 12,418.49 37,829.54 0.00 1,643.00 51,891.03

471,665.90 309,577.31 11,715.27 247,762.89 94,447.39 76,004.56 1,211,173.32

1995 -2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ VEČJI PROJEKTI

Beznovci 398,523 321,299 303,146 16,235 11,395 1,050,598
kanalizacija I.in II.faza 2018 
in 2019

Bodonci 2,451,660 5,048 14,652 431,195 38,941 2,941,496 sanacija plazu 2020

Bokrači 252,329 15,192 2,150 146,749 18,246 434,666 LC Bokrači-Vaneča 2020

Brezovci 1,417,529 80,121 35,116 33,381 465,154 2,031,301
sof.reg,ceste R3-715 vletih 
2020 in 2021

Dankovci 1,047,140 5,654 4,311 22,565 11,982 1,091,652

Dolina 771,085 5,429 6,365 3,945 6,488 793,312

Gorica 1,095,879 9,915 46,364 123,613 243,293 1,519,064
sof.reg.ceste R3-715 leta 
2020

Kuštanovci 2,402,486 104,971 99,126 318,460 34,659 2,959,702 sanacija plazu 2020

Lemerje 672,343 6,473 3,153 7,078 15,318 704,365

Mačkovci 1,789,098 9,641 31,036 55,936 13,664 1,899,375

Moščanci 751,397 57,147 18,007 114,820 56,870 998,241

Otovci 2,306,871 52,485 1,678 20,277 2,784 2,384,095
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1995 -2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ VEČJI PROJEKTI

Pečarovci 1,709,350 173,283 548,771 9,948 31,702 2,473,054 sanacija plazu 20148 in 2019

Poznanovci 1,090,884 2,409 5,478 8,138 6,207 1,113,116

Predanovci 1,036,201 24,248 27,011 18,705 18,329 1,124,494

Prosečka vas 1,463,475 6,159 24,284 43,446 17,106 1,554,470

Puconci 10,860,081 110,379 93,460 243,111 148,486 11,455,517
obč.stavba, športna dvorana, 
ŠC E.Nemca

Puževci 1,309,519 11,001 3,371 26,226 7,298 1,357,415

Strukovci 784,690 7,968 27,086 45,397 12,279 877,420

Šalamenci 1,097,431 5,807 19,607 29,765 47,442 1,200,052

Vadarci 2,107,091 26,230 12,456 5,543 13,906 2,165,226

Vaneča 1,742,851 20,357 76,145 29,866 135,119 2,004,338

Zenkovci 1,509,795 4,621 3,232 11,394 51,891 1,580,933

SKUPAJ 40,067,708 1,065,837 1,406,005 1,765,793 1,408,559 45,713,902

NEPOVR.
SRED.

11,625,251.00 357,260.00 655,725.00 862,736.00 603,909.00 14,104,881.00

STRUKTURA 
V %

0.29 0.34 0.47 0.49 0.43 0.31

Tudi letos smo se v občini Pu-
conci pridružili Evropskemu te-
dnu mobilnosti, ki poteka med 
16. in 22. septembrom. Slogan 
letošnjega tedna mobilnosti je 

bil Trajnostno povezani. Pobuda 
Evropskega tedna mobilnosti si 
prizadeva zmanjšati avtomobilski 
promet na fosilna goriva in spod-
buditi prebivalce k uporabi traj-

nostne mobilnosti – hoje, kolesa 
ali javnega prevoza.
Tako smo v Mačkovcih postavili 
postajališče za električna kolesa, 
ki je poleg Puconcev in Bodon-

Evropski teden mobilnosti v Puconcih
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cev že tretjo postajališče, ki nudi 
e-kolesa v naši občini. Vsa tri so 
vpeta v sistem  Soboški biciklin, 
tako da omogočajo izposojo in 
vračilo v več krajih po Pomurju.
Uradna otvoritev postajališča je 
bila v torek, 20. septembra 2022, 
ob 9. uri pri vaško-gasilskem 
domu v Mačkovcih. Na otovoritvi 
so se nam pridružili tudi učenci iz 
podružnične osnovne šole Mač-
kovci. AMD ŠTEFAN KOVAČ iz M. 
Sobote je predstavilo sistem de-
lovanja in izposoje e-koles, vsak 
obiskovalec pa se je lahko preiz-
kusil tudi v vožnji. Vabljeni k nji-
hovi uporabi, več o sami uporabi 

pa najdete na www.soboskibici-
klin.si 
Osrednji dogodek oziroma za-
ključek aktivnosti je bil v četrtek, 
22. septembra, v Puconcih, ko 
smo priredili DAN BREZ AVTO-
MOBILA Z ZAPRTO ULICO. Tako 
smo zaprli del ceste v centru Pu-
concev, saj je na ulici potekal pe-
ster program. 
V programu so sodelovali učen-
ci nižjih razredov iz Osnovne 
šole Puconci in vrtčevski otroci 
iz enote Puconci in Brezovci. Šef 
Martin iz Okrepčevalnice pri Ci-
meštru jim je pokazal, kako se pri-
pravi slastna pizza, sami pa so tudi 

zamesili testo in obložili pizzo s 
sestavinami po svoji izbiri. Nina 
iz Lestylinga je prikazala, kako se 
iz lesa naredi ladjica, ki je lahko le 
okrasek ali pa tudi darilo ob raz-
ličnih praznikih in dogodkih. Vsak 
učenec si je ladjico sestavil in jo 
po želji tudi pobarval. Osnovna 
šola Puconci je uporabila v svoji 
delavnici jesenski pridelek iz polj 
– koruzo, iz njega pa so izdelo-
vali avtomobilčke. Eko socialna 
kmetija Korenika je v svoji delav-
nici predstavila zelišča, ki rastejo 
na njihovi kmetiji in zakaj vse se 
uporabljajo. Ročne spretnosti so 
si učenci tudi krojili v delavnici 
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V sklopu letne pogodbe o izva-
janju obveznih državnih gospo-
darskih služb na področju ureja-
nja voda na območju Mure je bil 
izdelan program za vzpostavitev 
pretočnega profila Pečarovskega 
potoka.
Brezovski potok (tudi Pečarovski 
potok, Šalamenski potok) je levi 

pod vodenjem Društva Ščipek in 
TD Vrtnica Beznovci in izdelo-
vali rože iz krep papirja in druge 
drobne stvari. 
Gasilci in policisti so prikazali 
opremo, ki jo uporabljajo pri svo-
jem delu in povedali, kako poteka 
njihovo delo, še posebej zanimiva 
je bila gasilska vaja z vodo in poli-

pritok Ledave v osrednjem delu 
Prekmurja. Izvira v gričevnatem 
svetu osrednjega dela Goričke-
ga, zahodno od vasi Mačkovci in 
teče proti jugu, sprva skozi gozd, 
kjer se vanj stekajo številni erozij-
ski jarki. Dolina se kmalu nekoliko 
razširi, nekaj kilometrov dolvodno 
je v dnu doline ob potoku razlo-

cistova razlaga, kako postopajo s 
kršitelji zakona. 
Naši najmlajši so se zabavali na 
napihljivih igralih, risali s kredo po 
ulici, se vozili s kolesi, skiroji, po-
ganjalci, tako da se je za vsakega 
nekaj našlo. 
Na ulici je potekala tudi kmečka 
tržnica z lokalnimi ponudniki, ki 
so vsem sodelujočim in ostalim 
obiskovalcem ponujali lokalne 
pridelke in unikatne izdelke.
Občina Puconci sodeluje tudi v 
kolesarski akciji »Kilometri za ži-

žena vas Pečarovci. Od tu naprej 
je dolinsko dno ob potoku še šir-
še in večinoma v travnikih ter nji-
vah, pri vasi Šalamenci pa potok 
zapusti gričevnat svet in vstopi v 
prekmursko ravnino. Po njej teče 
bolj ali manj proti jugu skozi vas 
Brezovci, nato pa se južno od 
Predanovcev izliva v Ledavo.
V zgornjem in srednjem toku je 
potok ohranjen v naravnem sta-
nju in teče po vijugasti strugi, ob-
dani z gostim obvodnim rastjem 
ter mokrotnimi logi in travniki, ki 

vljenje« v sklopu mednarodne ak-
cije »Prekolesarimo svet«, kjer ste 
lahko kolesarili in prispevali svo-
je prevožene kilometre kjerkoli 
v naravi ali sobnem kolesu med 
10. septembrom in 10. oktobrom 
2022. 
Evropski teden mobilnosti je vsa-
koletna priložnost, da spremeni-
mo svoje potovalne navade. Mi 
smo našega prijetno zabeležili, 
naredili nekaj dobrega za sebe in 
življenje. 

Razvojni zavod Občine Puconci

Izboljšana varnost pred 
poplavami v Pečarovcih
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Vsak letni čas ima svoj čar, pole-
tje, jesen, zima in pomlad. Vendar 
pa je ravno jesen tista, ki s seboj 
prinese tople barve, pisano paleto 
gozdnih listov in ravno pravšnje 
temperature za sprehode po goz-
du. Gozd oblikuje vrednote, ki se 
ne odražajo samo v pozitivnem 
odnosu do narave in okolja, am-
pak pozitivno vpliva na doživljanje 
samega sebe in življenja. Otro-
ci so v naravi manj obremenjeni, 
svobodneje razmišljajo in so zato 

predstavljajo biološko pomembne habitate. Skozi 
Pečarovce in od Brezovcev navzdol do izliva je bila 
struga potoka spremenjena v umetni kanal z goli-
mi brežinami in malo življenja v preoblikovani strugi. 
Skupna dolžina znaša 12 km.
Sanacijska dela – vzpostavitev pretočnega profila 
obravnava parcelno številko 2575 k.o. 54 Pečarovci 
v dolžini 859 m (od mostu pri gasilskem domu gor-
vodno do zadnjega mostu na cesti skozi naselje Pe-
čarovci). Pred pričetkom del se je opravil geodetski 
posnetek obstoječega stanja potoka ter zakoličba 
komunalne infrastrukture, ki prečka potok. Sanacija 
potoka se je izvedla z bagrom goseničarjem. Izkop 
naplavin se je vršil enostransko (desna stran potoka 

bolj ustvarjalni. Prav tako se otro-
ci v gozdu lažje umirijo, gradijo 
medsebojne odnose, preko igre 
pa pridobivajo raznolike veščine, 
potrebne za vsakdanje življenje.
Na topel septembrski dan so se 
tako tudi otroci iz srednje skupi-
ne vrtca Brezovci odpravili do bli-
žnjega gozda. Otroci so v gozdu 
raziskovali, iskali in opazovali raz-
lične majhne živali in premagova-
li naravne ovire, ki jih je v gozdu 
vse polno. Gozdni tereni namreč 
omogočajo otrokom naravno gi-
banje, kar pozitivno vpliva na ra-
zvoj možganov ter posledično 

motoričnih in učnih sposobnosti. 
Svojo ustvarjalnost so otroci tudi 
pokazali z nabiranjem vej in vejic, 
s katerimi so nato ob deblu dre-
vesa zgradili hiško za gozdnega 
škrata. Otroke pa je najbolj pri-
tegnilo iskanje majhnih živali in 
kar tekmovali so med seboj, kdo 
jih bo našel in opazil več. Vse, kar 
smo videli in našli, smo tudi foto-
grafirali. Tako je nastala cela pa-
leta različnih fotografij z malimi 
gozdnimi živalmi, kar dokazuje, 
da otroške oči vidijo, kar je nam 
odraslim velikokrat skrito. Ob pri-
hodu v vrtec, smo fotografije z 

gledano dolvodno), le zadnjih 115 m obojestransko. 
Izkopane naplavine so se direktno nalagale na kami-
one in se odvažala na trajne deponije. V zgornjem 
odseku potoka se je del izkopanih naplavin z leve 
brežine razporedil ob potoku. Ročno se je izvršil od-
kop naplavin pod mostovi. Izkop se je izvedel po ob-
stoječem zavarovanju in naklonu brežin. V niveleto 
potoka se ni posegalo. V sklopu del je bilo izkopanih 
2.493,43 m3 zemeljskih naplavin, ročno se je zatravi-
lo in strojno splaniralo 5.318,75 m2 površin.
Program del in izvedbo na terenu je opravilo pod-
jetje Pomgrad VGP d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci.

Boštjan Grlec

Dan v gozdu
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Mesec september je v vrtcih čas 
uvajanja otrok v vrtec in mesec 
novih začetkov. Zato smo se v 
vrtcu med seboj spoznavali, se 
igrali, zabavali ter se predvsem 
navajali na novo okolje in vzgo-
jiteljice. Veliko časa smo preživeli 
na prostem, kjer smo se igrali v 
peskovniku, se spuščali po tobo-
ganu, se gugali, raziskovali travnik 
in se vozili s poganjači in skiroji. 
Vsak dan nam je bilo lažje in v 
kratkem času smo postali zelo ra-
zposajeni in nasmejani. 
Radovednost in vedoželjnost na-
jmlajših je brezmejna in vrtec po-
nuja veliko priložnosti za spozna-
vanje novih stvari in raziskovanje. 
Ob koncu septembra so se tako 
solze že posušile, otroci so si našli 
nove prijatelje ali utrdili stare pri-

našimi dogodivščinami in malimi 
živalmi natisnili ter oblikovali pla-
kat, h kateremu se otroci lahko 
vsakodnevno vračajo in opazuje-
jo, kaj vse so v gozdu doživeli in 
videli. 

Zadali smo si tudi prijetno nalo-
go, da se bomo v naš gozd vračali 
vsaj enkrat mesečno in opazovali 
spreminjanje gozda med letom in 
s fotografiranjem beležili njegovo 
čarobnost med letnimi časi.

Otroci so tako preživeli sprošče-
no in ustvarjalno dopoldne in to 
v najbogatejšem učnem okolju –
gozdu.

Petra Gjergjek, vzgojiteljica 

September v vrtcu Bodonci
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Letošnjo 24. FAI svetovno prvenstvo v poletih s to-
plozračnimi baloni Murska Sobota 2022 smo spre-
mljali tudi v naši skupini, v enoti Šola. Že pred za-
četkom festivala in ves teden med festivalom smo 
vsako jutro skozi okno naše igralnice opazovali to-
plozračne balone. Otroci, ki so prišli v vrtec prvi, so 
komaj čakali, da bodo zagledali prvega. 
Zato odločitev za sodelovanje v Nagradnem nate-
čaju likovnih del mladih na temo toplozračnih ba-
lonov v okviru balonarskega festivala sploh ni bila 
težka. Najino delo je bilo, da izbereva tehniko in ma-
terial, otroci pa posebne motivacije sploh niso več 
potrebovali. 

jateljske vezi. Ravno pravi čas, saj 
nas je čakalo praznovanje ob pri-
hodu jeseni. 
V petek, 23. 9. 2022, smo prazno-
vali prvi jesenski dan. Iz jesenskih 
plodov smo izdelali tetko Jesen, 
luščili smo koruzo, prešteva-
li kostanje, plesali in peli jesens-
ke pesmi. Pričarali smo si pravo 
praznično vzdušje in pozdravili 
tetko Jesen v naših krajih. Veselo 
in obilno jesen želimo tudi vam.

Vzgojiteljice Vrtca Bodonci

Še posebej ponosni pa smo bili na svoje delo ob 
koncu festivala, ko so nam iz podjetja Roto poslali 
sporočilo, da so izmed prispelih likovnih del izbrali 
10 najboljših, ki so bila razstavljena na zaključni slo-
vesnosti, sedaj pa so v podjetju Roto.
Izmed vseh prispelih likovnih del so izbrali 3 likovna 
dela, ki so bila nagrajena v okviru zaključne slove-
snosti svetovnega prvenstva v poletih s toplozračni-
mi baloni. Eno izmed teh treh likovnih del smo po-
slali mi. Prejemnica nagrade je bila Vita Vera. 
Otroci pa so se še posebej razveselili obiska atija Vite 
Vere, saj je vsem otrokom prinesel nagrade za vlo-
ženi trud.

Renata Novak, Mihaela Sukič, vzgojiteljici

Nagradni natečaj – toplozračni baloni
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V sklopu projekta Erasmus + KA1 
sem se kot učiteljica OŠ Pucon-
ci, z učitelji iz zahodnega dela  
Slovenije, predzadnji teden v av-
gustu, odpravila v enega izmed 
devetih nacionalnih mladinskih 
centrov na Finskem, Metsäkarta-
no. Center leži sredi neokrnjene 
narave, v Rautavaari, v Finskem 
okrožju Lakeland, kjer že 40 let 
združuje pristno naravo s števil-
nimi aktivnostmi, v vseh letnih 
časih, za vse generacije. Organi-
zirajo tabore in različne delavni-
ce za učence, družine in podjetja, 
spodbujajo prostovoljno delo ter 
mednarodne mladinske izmenja-
ve. Veliko dejavnosti namenjajo 
spodbujanju sprejemanja drugač-
nosti, strpnosti, kulturnega razu-
mevanja ter solidarnosti. Finske 
centre lahko v nekaterih točkah 
primerjamo s slovenskimi centri 
za šolske in obšolske dejavnosti. 
Poleg strokovnega izpopolnjeva-
nja sem si kot učiteljica geografi-

je izpolnila tudi dolgoletno željo, 
po obisku dežele tisočerih jezer, 
gozdov ter neskončnih razgledov 
po neokrnjeni naravni lepoti.
Pouk na Finskem se prične prve 
dni v avgustu in konča ob pričet-
ku junija. V času obiska smo imeli 
tako priložnost spremljati prve 
skupine v novem šolskem letu. V 
primerjavi s slovenskimi šolami v 
naravi poleg učiteljev, kot spre-
mljevalci, sodelujejo tudi starši 
prostovoljci. Vsi ti si prizadevajo, 
da se učenci vključujejo v čim več 
dejavnosti, ki spodbujajo okolij-
sko in izkustveno učenje.
Pridružili smo se učnim skupinam 
pri številnih poletnih aktivnostih 
ter le tako izkusili, kako učen-
ci doživljajo učenje na prostem. 
Spremljali smo jih pri plavanju, vo-
žnji s kanujem, pohodništvu, ko-
lesarjenju, plezanju, lokostrelstvu, 
sumo borbah ter mnogih drugih 
aktivnostih, ki spodbujajo timsko 
sodelovanje in kritično razmišlja-

nje. Najbolj pa so zagotovo učen-
ci, kakor tudi učitelji, uživali v no-
gometu, ki je potekal na močvari 
sredi gozda obdanega z jezerom, 
od koder je odmeval zelo glasen 
smeh in vriskanje otrok. 
Zaradi nevihte so se nekatere de-
javnosti odvijale tudi v notranjo-
sti. Tako smo spremljali rokovanje 
z glino, s kovino, učitelji pa smo 
se preizkusili v glasbeno-likovni 
delavnici, kjer smo ob poslušanju 
glasbe na papir slikali svoje ob-
čutke ter se o njih pogovarjali. 
Učenci so v vseh dejavnostih 
drug drugega vzpodbujali in opo-
gumljali z besedami, aplavzom 
ali s teptanjem po rami. Čudeže 
na področju dobrega odnosa in 
sodelovanja pri aktivnostih, pa je 
zagotovo naredila pohvala, ki je 
prihajala s strani spremljevalcev, 
pedagoških delavcev in učencev. 
Pohvala je tako tistim, ki so bili 
plahi povečala motivacijo, samo-
zaupanje in samozavest.
Ne morem pa izpustiti zelo dobre 
hrane, ki je mešanica skandina-
vske, evropske in ruske kuhinje. 
Učenci, s katerimi smo kosili, so 
z veseljem pojedli vso pisano ze-
lenjavo, h kateri primešajo sad-
je. Predvsem borovnice so tiste, 
ki tam rastejo, kamor seže oko, 
tako da smo si jih tudi sami lah-
ko nabrali, še preden smo prišli 
do zajtrka. Skupaj z učenci smo 
se lahko preizkusili tudi v pripra-
vi tradicionalne Karelijske pite, ki 
je sestavljena iz testa in riževega 
nadeva.
Zadnji dan obiska smo se z di-
rektorjem mladinskega centra 
odpravili v nekaj kilometrov od-

Opazovanje in raziskovanje dobrih praks  
v Mladinskem centru Metsäkartano
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V okviru srečanja mladinskih pi-
sateljev na festivalu Oko besede, 
ki tradicionalno poteka v Murski 
Soboti, se zberejo pisatelji, ki pi-
šejo za otroke in mlade, literarni 
strokovnjaki, bibliotekarji, književ-
ni pedagogi in založniki. 
Na srečanju se podeljuje tudi Ve-
černica, nagrada za najboljše slo-
vensko mladinsko literarno delo
V tem času literarni ustvarjalci 
obiščejo tudi šole. Našo šolo sta 
obiskala mladinski pisatelj Slavko 
Pregelj in mladinska pesnica Bar-
bara Gregorič Gorenc. Srečanje 
smo pripravili v kulturni dvorani 
v Puconcih, za učence sedmih, 

osmih in devetih razredov. Sreča-
nje je trajalo eno šolsko uro. Oba 

daljeni Pumpulikirkko, kjer smo 
se sprehodili skozi bujno in ra-
znoliko naravo ter si ogledali 
pred milijoni let nastalo skalnato 
razpoko. Znotraj nje pogosto po-
tekajo poročni obredi ter nastopi 
pevskih zborov. Tekom sprehoda 
smo nabirali gobe ter jagodičevje, 
ki smo jih pripravili za večerjo ob 
žarečem tabornem ognju. Sku-
paj s pripravniki iz mednarodne 
izmenjave ter zaposlenimi, smo 
ustvarjali spomine za vse življenje. 
Gostovanje in spremljanje dela 
članov mladinskega centra nam 
je omogočilo, da smo tekom obi-
ska spoznali mrežo mladinskih 
centrov na Finskem, šolski izo-
braževalni sistem in njihovo med-
sebojno sodelovanje. Seznanili 
smo se z različnimi didaktičnimi 
in inovativnimi pristopi, pogledi in 
strategijami za učenje v naravi.
Izobraževalni obisk mi je dal ve-
deti, da so finske šole, ki gradijo 
pouk predvsem na sodobnih pri-

literarna ustvarjalca sta predsta-
vila svoja dela, učencem sta po-

stopih, tudi precej bolj skromne 
od naših. Zelo se trudijo z inova-
tivnostjo, dobrimi medsebojnimi 
odnosi ter dajejo učencem veli-
ko priložnosti za izziv ter kritično 
razmišljanje. Za izvajanje dejav-
nosti na prostem jih ne zmoti dež, 
premočena niti umazana oblači-
la. Rekvizite in razne pripomočke, 
ki bi jih pri nas kaj hitro zavrgli in 
kupili nove, pa tam predelajo v 
»nove« didaktične pripomočke. 
Učitelji, prostovoljci in drugi, ki se 
na svoje delovno mesto vozijo po 
več deset in sto kilometrov in so 
del šolskega sistema, pa so z dušo 
in srcem predani svojemu delu.
Z dežele mavričnega neba, le-
deniških jezer, peščenih obal, 
gozdov in savne smo se vrnili z 
lepimi vtisi, novimi spoznanji ter 
izkušnjami, ki jih bomo zagotovo 
vpeljali v učni proces. 

Mateja Žökš

Oko besede na OŠ Puconci
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Mesec september je čas, ko vrt-
ci in šole ponovno odprejo svoja 
vrata nadobudnežem, ki znova ali 
na novo vstopajo skozi njih. Ne-
kateri ponosno, nekateri prestra-
šeno, nekateri navdušeno, spet 
drugi zdolgočaseno. Niti dva nista 
enaka. Eni so majhni, drugi veliki, 
eni rjavolasi, drugi rdečelasi, tre-
tji kodravih las. Eni imajo pegice, 
drugi očala, eni svetlo, drugi te-
mnejšo polt. Eni imajo radi števil-
ke, spet drugi črke. Eni potrebu-
jejo pomoč, drugi zmorejo sami. 
Eni so tu zato ker morajo, drugi 
ker želijo.
Kljub medsebojnim razlikam, pa 
je vsem skupno to, da so tu zato, 
da se naučijo pomembne stvari za 
nadaljnje življenje. To niso zgolj 

vedala kar nekaj anekdot in izku-
šenj s srečanj po šolah. Povedala 
sta nam tudi marsikaj zanimivega 
o svojem vsakdanjem življenju. 
Učenci so imeli možnost postaviti 

podatki v učbenikih, ki jih predpi-
suje učni načrt. Najpomembnejše 
se skriva v nas samih. Učiti in nau-
čiti se moramo, kako biti »človek 
do človeka«.
»Človek do človeka« je tisti, ki:
• sprejema vse okoli sebe, kot 

sebi enake,
• z odprtim srcem ponudi roko 

drugačnim,
• namesto zaimka »moje« pogo-

steje uporabi zaimek »naše«,
• posmeh zamenja s pomočjo in 

podporo,
• sočloveku namesto solz nariše 

nasmeh na obraz,
• naredi mesto pod svojim de-

žnikom,
• deli ljubezen namesto sovra-

štva,

vprašanja, na katera sta z vese-
ljem odgovarjala. 
S srečanjem smo želeli, da učen-
ci doživijo in spoznajo literarne 
ustvarjalce v živo, da povečamo 

• ne obsoja, temveč razume,
• nese nahrbtnik gibalno ovira-

nemu sošolcu,
• skače, se veseli in ponudi roko 

sošolcu z avtistično motnjo,
• bere namesto sošolca z disle-

ksijo,
• s svojo dobroto prižge luč, ko 

se prijatelj znajde v temi.
Naj bo mesec september, me-
sec novih začetkov, trudimo se 
biti boljši. Stremimo k temu, da 
bomo otroke, z zgledom, učili 
sprejemanja, empatije in strpno-
sti. To so vrline boljše družbe, vse 
vključujoče družbe, ki si jo želi-
mo. Odgovornost nosimo vsi.

Misli strnili spremljevalki otrok  
s posebnimi potrebami,  

Irena Novak in Katja Sušnik. 

motiviranost za branje in ustvar-

janje in seveda, da širimo naša 

obzorja.
Simona Horvat,

knjižničarka na OŠ Puconci

September – mesec novih začetkov
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23. septembra v Sloveniji praznu-
jemo Dan športa, saj je ravno na 
ta dan »padla« prva olimpijska 
medalja v samostojni Sloveniji. 
Osvojila sta jo Iztok Čop in Luka 
Špik na poletnih olimpijskih igrah 
V Sydneyu. Na naši šoli smo ta, 
dokaj novi, državni praznik pra-
znovali kar 2 dni. 
V četrtek, 22. septembra, je bil 
športni dan za višjo stopnjo. 
Učenci so se tradicionalno po-
merili v jesenskem krosu, na progi 
dolžine 1000 m. Proga je bila spe-
ljana tako kot zadnji dve leti, naj-
bolj zanimiv del pa seveda zavoj v 
šolski sadovnjak. Vseh zmagoval-
cev ne moremo omenjati, bomo 
pa povedali rezultate v dveh kra-
ljevskih disciplinah. Pri deklicah v 
devetem razredu je tretje mesto 
dosegla Lara Kapun, drugo me-
sto Živa Dervarič, prvo mesto pa 
Lara Pavšič. Pri dečkih v devetem 
razredu je tretje mesto osvojil Na-

tan Šavel, drugi je bil Jaka Horvat, 
zmagovalec pa Lukas Dovidija.
Po napornem krosu so sledila še 
medrazredna tekmovanja dečk-
ov v nogometu in deklic v dod-
geballu. Za tiste, ki še ne poznate 
dodgeballa. Igra je še najbolj po-
dobna igri med dvema ognjema, 
s tem, da je veliko bolj dinamična. 
V igri so namreč tri žoge, izpadli 
tekmovalec pa se ima možnost 
vrniti v igro, če njegov soigralec 
ujame žogo.
V petek, 23. septembra, je sledil 
še športni dan za nižjo stopnjo. 
Tukaj so se učenci pomerili na 
500 m dolgem krosu. Najboljše 
čase na progi sta dosegla učenca 
5. razreda Karolina Recek in Gaj 
Maučec. Ob krosu so učenci ime-
li možno spoznati se z nekateri-
mi drugimi športnimi panogami. 
Nogomet so dečkom predstavili 
fantje iz domačega nogometne-
ga kluba Kema Puconci, dekle-
tom pa igralke iz ŽNK Pomurje 

Beltinci. Odbojko, namizni tenis 
in hokej so predstavili zdaj že zelo 
uveljavljeni občinski športni klu-
bi ŽOK Murexin-Kema Puconci, 
NTK Kema Puconci in HK Triglav 
Predanovci. Rokoborbo je učen-
cem predstavilo Rokoborsko dru-
štvo Sobota, košarko pa košarkar-
ski klub iz Murske Sobote. Judo 
so predstavili člani Judo kluba 
Štorkljice iz Murska Sobote.
Praznik športa na OŠ Puconci je-
mljemo zelo resno. Šport je po-
memben del družbenega življenja 
v naši državi in velikokrat uspehi 
naših športnikov povežejo celo 
nacijo. Učitelji na šoli imamo ta 
privilegij in obenem tudi odgo-
vornost, da učencem predstavi-
mo čim širšo paleto športov. Naš 
cilj je, da učence »okužimo« s 
športom v takšni meri, da se bodo 
z njim ukvarjali tudi v poznejših 
letih svojega življenja. 

Športni pedagogi OŠ Puconci

Dan športa na Osnovni šoli Puconci
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V tednu od 19. 9. do 23. 9. 2022 
sem v okviru projekta Erasmus+ 
K1 obiskala vrtce na Norveškem. 
Z mano sta potovali še dve vzgo-
jiteljici iz osnovne šole Žužem-
berk in socialna delavka iz osnov-
ne šole Miren. Tema mobilnosti je 
bila bivanje zunaj in v gozdu. 
Obiskale smo pet zasebnih vrtcev 
v mreži Barnehagenett; tri v glav-
nem mestu Oslo in dva v Sarbs-
borgu. 
V vrtcih smo opazovale vzgojne 
procese in jih primerjale z naši-
mi. Opazile smo kar nekaj razlik 
z našim sistemom dela. V Norve-
ških vrtcih je veliko več poudarka 
na igri. Strukturiranih dejavnostih, 
kot jih poznamo pri nas, je malo. 
Otroci v vrtcu spijo zunaj v vozič-
kih do -10 stopinj. Vsak dan imajo 

enake obroke hrane (kruh, sadje, 
ovseni kosmiči) in enkrat na te-
den topel obrok (ribe). Veliko se 
pogovarjajo o čustvih in o nasi-
lju (fizično in spolno). Veliko časa 
preživijo zunaj na igrišču ali se 
odpravijo v bližnje parke in gozd, 
kjer otroci tekajo, plezajo po dre-
vesih, skalah, se kotalijo po klan-
cu. Otroci s posebnimi potrebami 
so vključeni v skupine, nudijo pa 
jim strokovno pomoč. V vrtcu so 
zaposleni vzgojitelji/vzgojiteljice 
ter asistenti/asistentke, dnevno 
pa prihajajo tudi socialne delav-
ke, vzgojiteljice za posamezna 
področja in logopedi. Vse poteka 
zelo sproščeno, počasi, brez hi-
tenja. 
Njihov glavni cilj je, da so otroci 
radovedni, empatični, da znajo 

navezati stik z odraslimi ter da 
si najdejo prijatelja za igro. Pre-
pričani so, da če otroci niso zu-
naj vsak dan (tudi v snegu, dežju, 
vetru), bodo zboleli. Glavni moto 
vrtec v mreži Barnehagenett je 
“En god start varer hele livet”, kar 
pomeni “dober začetek, traja celo 
življenje”.
V popoldanskem prostem času 
smo se sprehodile po mestih Oslo 
in Sarbsborg, si ogledale glavne 
znamenitosti in spoznavale zgo-
dovino. 
Z gotovostjo lahko zaključim, da 
je bil to teden poln novih spo-
znanj, ki me je spodbudil k raz-
mišljanju, kako bi lahko njihov 
sistem dela vnesli v naše vrtce in 
tako nadgradili ter obogatili kako-
vost izvajanja programa predšol-
ske vzgoje. 

Viktoria Breskoč

Mobilnost na Norveškem
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Jesen je čudovit čas obiranja pri-
delkov, ki nas s svojo razkošno-
stjo in lepoto vedno razveselijo 
in obogatijo. Narava je čudež, ki 
malo vzame in veliko daje, daje za 
preživetje in obstanek naše vrste 
na tem planetu.
Tako smo v zahvalo naši čudo-
viti naravi in pridnim rokam pri-
delovalcev tudi v letu 2022 v 
TKŠD Pečarovci razpisali natečaj 
z imenom »Ges man najvekše, 
najvekšo«. V petek, 16. 9. 2022, 
smo sprejemali v ocenitev buče, 
hruške, jabolka, krompirje, skrat-
ka vse nadpovprečne pridelke po 
svoji obilnosti in lepoti. Komisija 
je sprejela več kot 40 pridelkov. 
Odločitev o dodelitivi naziv naj-
večji ni bila težka, saj smo prejeli 
kar dve buči velikanki, ki sta tehtali 
104 in 105 kilogramov. Posebnost 
pri omenjenih bučah je njuna pri-
delovalka Lana Bobič iz Križevcev 
na Goričkem. To je mlada deklica, 
ki goji in zaliva svoje buče že vrsto 
let in vsako leto ji bolj uspevajo. 

Največjo krmilno peso, ki je teh-
tala 5211 g je pridelala Irena Pe-
trijan iz Pečarovcev, ki ji gre pri-
delava pese izvrstno od rok, saj je 
v preteklosti bila že nagrajena. V 
kategoriji hruška je naziv največje 
hruške pripadel Jožefu Rituperju 
iz Pečarovcev. Grozd velikan in 
po obliki kar dvojček teže 1022 g  
pa je pridelek gospoda Franca 
Zelka, domačega vinogradnika 
in lončarja. Paprika teže 422 g je 
bila last domačinke Majde Sever. 
Največje jabolko, težko 385 g, je 
na ocenitev prinesla Majda Vre-
čič. Koruza, ki je zrasla na steblu 
višine čez 2 metra in je tehtala 
392 g, pa je pridelek najstarejše-
ga kmetovalca v Pečarovcih, go-
spoda Bela Sever. Gospa Helena 
Hajdinjak, skrbna gospodinja in 
vrtnarka iz domačega kraja, nam 
je za razstavo prinesla ogromen 
paradižnik in le-temu smo dali 
naziv Paradižnik velikan. 1265 g 
je tehtal krompir velikan, ki ga je 

k nam pripeljal Zlatko Drvarič iz 
Otovcev.
Vsako leto se izbira tudi med pri-
spelimi pridelki naj stvaritev na-
rave. Tudi letos odločitev ni bila 
lahka. Narava se vedno znova 
poigra in nam ponudi vsemogo-
če oblike in velikosti pridelkov. Po 
tehtnem pregledu in dolgi debati 
se je komisija odločila in naziv Naj 
stvaritev narave za 2022 dodeli-
la Hercl Romanu iz Pečarovcev. 
Roman je na ocenitev prinesel 
zeleno, dolgo in debelo bučo, ki 
je merila krepko čez en meter ter 
imela nekje 25 cm premera. Člani 
TKŠD smo ob vhodu v Pečarovce 
pripravili lično razstavo vseh pri-
spelih pridelkov, ki je bila na ogled 
vsem mimoidočim en teden. Na-
vedene nagrajence smo razgla-
sili v sklopu vaškega piknika, 18. 
9. 2022, na katerega smo jih tudi 
povabili.
Dragi občani in vsi ljubiteljski in 
profesionalni pridelovalci, vrtič-
karji, vinogradniki, skratka vsi, ki 

ste tako ali drugače povezani s 
pridelavo dobrot narave, hvala 
vam za vaše zaupanje. Pripo-
ročamo se tudi za naslednje 
leto – ostanite vztrajni in pridni 
vzgojitelji na domači zemlji.
TKŠD Pečarovci se najlepše 
zahvaljuje podjetju CEROP za 
donacijo nagrad, ki bodo pri-
pomogle k še večjim pridel-
kom nagrajencev. »Naj vam 
raste.«
Vsi mi, ki pa vsakodnevno uži-
vamo darove naše narave, se 
zavedajmo, da je le ena in edi-
na, zato jo spoštujmo in varuj-
mo.

Danica Kardoš

»Ges man najvekše, najvekšo« v Pečarovcih
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V preteklih dveh mesecih smo se 
pri projektu LIFE FOR SEEDS in-
tenzivneje ukvarjali s pobiranjem 
semenskih mešanic na suhih or-
hidejskih travnikih habitatnega 
tipa 6210 (*). Akcija je potekala z 
namenom obnove vrstno revnej-
ših travnikov istega habitatnega 
tipa. Semenske mešanice smo 
pobirali s krtačnim strojem, ki ga 
je na podlagi izkušenj Kmetijske-
ga raziskovalnega in izobraževal-
nega centra Raumberg – Gum-
penstein (Avstrija) ter specifikacij 
Kmetijskega inštituta Slovenije 
izdelala Fakulteta za strojništvo v 
Ljubljani. Krtačni stroj je bil pripet 
na motokultivator, s čimer smo 
želeli zagotoviti preživetje čim 
večjega števila drobnih travniških 
živali (kobilic, murnov, metuljev, 
bogomolk …) in hkrati pobrati čim 
več semenskega materiala. Stroj-
no smo pokrtačili predvidenih 12 

ha oziroma 27 travnikov habita-

tnega tipa 6210 (*) in poželi nekaj 

čez 280 kg svežega semenskega 

materiala, ki smo ga prepeljali na 

grad Grad in dodatno posušili. 
Travnike smo krtačili v dveh ter-
minih, da bi pridobili semena čim 
več različnih travniških rastlin, saj 
vse ne semenijo istočasno. S tem 
si zagotovimo biotsko pestrost 
travniške semenske mešanice, v 
kateri najdemo različne bilnice, 
resasti in mali škrobotec, pravo 
lakoto, več vrst klinčkov, vijolični 
lučnik, skalni petoprstnik, navadni 
čistec, čopasto hrušico, srednji 
trpotec, navadni oslad in mnoge 
druge. Hkrati je bilo pomembno, 
da sami travniki do konca pobi-
ranja semenskih mešanic niso 
bili pokošeni, kajti le tako smo 
lahko poželi semena več rastlin, 
predvsem tistih, ki cvetijo kasne-
je v sezoni. Spodnja slika prika-
zuje količino nabrane semenske 
mešanice v primerjavi s površino 
travnika. Površina travnika in ko-

V Krajinskem parku Goričko smo 
pobirali semenske mešanice

Krtačenje
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ličina semenskega materiala sta 
v korelaciji – na večjem travniku 
smo pobrali več semenskega ma-
teriala.
V posebnih prostorih gradu Grad 
se je semenski material sušil več 
tednov. Paziti smo morali, da me-
šanica ni bila raztresena v pre-
debelem sloju, saj bi to otežilo 
sušenje, hkrati pa smo jo morali 
v prvih dneh sušenja večkrat pre-
mešati, da ni začela plesneti. Ko 
je bila po približno treh do štirih 
tednih suha, smo material pre-
sejali. Namen presejevanja je bil 

odstraniti vse nepotrebne rastlin-
ske dele (npr. stebla, liste), s tem 
pa zmanjšati količino odvečnega 
materiala. To nam bo v pomoč 
jeseni, saj bomo setev na vrstno 
revnejše travnike habitatnega tipa 
6210 (*) opravili ročno. 
Pri delu smo naleteli tudi na števil-
ne izzive: težko dostopne parce-
le, velik naklon terena, izogibanje 
invazivnim vrstam, zahtevna upo-
raba krtačnega stroja, ki je zah-
tevala nadgradnjo mehanizacije 
in izboljšavo tehnike dela. Kljub 
temu smo delo opravili v roku in 

skladno z zastavljenimi cilji. Se-
menske mešanice smo pobirali 
tudi na dveh travnikih v občini Pu-
conci. Na Vaneči in v Prosečki vasi 
smo našli dva primerna travnika 
in lastnike, ki so dovolili pobiranje 
semenskega materiala. Pobiranje 
je potekalo v septembru. 
Za več informacij o projektu in 
našem delu se lahko obrnete na 
našo spletno stran www.park-
-goricko.org. 

Monika Matjašec 
Foto: Monika Matjašec

Praznjenje krtačnega stroja Sušenje

Presejevanje semena Semena
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Zaposleni v Javnem zavodu Kra-
jinski park Goričko smo skupaj s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije – zavodom Murska So-
bota med 30. majem in 3. junijem 
opravili terenske oglede in oce-
njevanje travnikov, ki so jih lastniki 
prijavili na natečaj za izbiro NAJ 
travnika v Krajinskem parku Go-
ričko v 2022. Namen ocenjeva-
nja je spodbuditi kmete in druge 
lastnike travnikov, da še naprej 
rabijo in ohranjajo ekstenzivno 
gojene travnike, ki so življenjsko 
pomembni za redke in ogrožene 
živalske ter rastlinske vrste v Kra-
jinskem parku Goričko. Hkrati pa 
najboljše tudi ustrezno nagraditi.
V letošnjem izboru je sodelovalo 
10 lastnikov travnikov iz 10 kata-
strskih občin na Goričkem. Med 
drugimi smo ocenili tudi dva trav-
nika iz Prosečke vasi.
Ocenjevanje travnikov je vključe-
valo več kriterijev, po katerih la-

stniki travnikov prejmejo različno 
število točk. Največ točk prejmejo 
lastniki tistih travnikov, ki imajo na 
njih večje število različnih vrst ra-
stlin. Od večjega števila rastlin je 
odvisno več vrst živali, predvsem 
žuželk, ki se prehranjujejo z ra-
stlinami. Npr. kobilice in doma-
če ter divje čebele, ki oprašujejo 
tudi kulturne rastline, kot so pa-

radižnik in buče. S kobilicami se 
prehranjujejo ptice, kot sta bela 
štorklja ali veliki skovik. Dodatne 
točke prejmejo lastniki, ki imajo 
na travnikih sadna drevesa, v ka-
terih lahko npr. gnezdi smrdoka-
vra oz. »upkaš«. Čeprav se število 
rastlin med posameznimi travniki 
in raba travnikov bistveno ne raz-
likuje – košeni so 2x letno, se ne 
gnojijo, košeni so s strižno in dis-
kasto kosilnico, krma se uporablja 
za baliranje, na končno razvrstitev 
za NAJ travnik bistveno vplivajo 
naslednji kriteriji. Ali ima lastnik 
travnika status kmeta. Ali ima 
doma živino. Ali je živina samo v 
hlevu ali pa se ima možnost pasti 
zunaj na pašniku. Namen izved-
be natečaja za NAJ travnik je tudi 
promocija proste reje goveda in 
drobnice, ki so končni uporabniki 
krme iz travnikov.
Podelitev priznanj in razglasitev 
najboljših je bila na Grajskem ba-
zarju 1. oktobra na gradu Grad. 

Gregor Domanjko 
Foto: Gregor Domanjko

Ocenjevali NAJ travnik v Krajinskem parku 
Goričko 2022

Nagrajenci Naj travnik

Ocenjeni travnik v Prosečki vasi
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Že pred več kot štiridesetimi leti 
smo si v takrat ustanovljenem 
Kulturno umetniškem društvu 
Matej Bor Pečarovci zadali kot 
eno temeljnih nalog ohranjanje 
kulturne dediščine. Med to spa-
da vsekakor praktično znanje in 
orodja mojstrov poklicev, ki so bili 
pomembni v preteklosti naše vasi 

Na podlagi javnega poziva izve-
denega v okviru projekta Vzdr-
ževanje kmetijske krajine za ptice 
in metulje na Goričkem z akroni-
mom »Gorička krajina« je Javni 
zavod Krajinski park Goričko spo-
mladi 2022 izvedel poživitveni rez 
in odstranitev bele omele na 10 
drevesih lipovcev. Upravičena do 
obrezovanja so bila vsa posamič-
na drevesa lipovcev s petimi ali 
več grmički bele omele, ki rastejo 
na območju Natura 2000 Goričko 
oz. v Krajinskem parku Goričko. 
Hkrati so morala drevesa rasti na 
območjih, kjer je bil v preteklosti 
evidentiran vsaj en primerek veli-
kega skovika ali po domače čuka. 
Posamična drevesa lipovcev, ki 
rastejo na prostem in so jih obi-
čajno posadili ob stanovanjskih 
hišah ali gospodarskih poslopjih 
za zaščito pred udarom strele, so 
velikokrat pevska mesta velike-
ga skovika. V primeru, da imajo 
takšna drevesa v deblih ustrezna 
dupla, so lipovci lahko tudi mesta, 
kjer veliki skovik gnezdi.
Na vseh 10 lipovcih je izbrani ar-
borist strokovno odstranil vse gr-

– med njimi posebej izstopa še 
živeča glazirana keramika, ohra-
njanje vrednot lanenarstva  in živo 
pričanje tradicionalnih verskih ro-
manj od Sebeščana h Grade in k 
Sveti Trojici. Danes imajo te poti 
še pridih marsičesa.
In če hočeš občutiti vse to, se je 
potrebno pridružiti tistim, ki vsako 

mičke bele omele, polparazitske 
rastline in suhe veje. Dokazano 
je, da bela omela iz drevesa črpa 
vodo in mineralne snovi, medtem 
ko organsko snov (sladkorje) pro-
izvede sama s fotosintezo. Z izčr-
pavanjem zavira rast gostiteljske-
ga drevesa in v primeru močno 
napadenih dreves celo povzroči 
propad drevesa. Z odstranitvijo 
bele omele smo drevesom po-

leto, letos že štirinajstič, gredo na 
dan Marijinega vnebovzetja ob 5. 
uri zjutraj od Sebeščana h Grade.
Letos se nas je zbralo skoraj 70 ob 
igrišču za mali nogomet v Peča-
rovcih. Žarečih pogledov in malo 
krmežljavi – mnogi so se pripeljali 
od daleč – smo poklepetali in si 
privoščili vročo kavo, sladko pe-

daljšali njihovo življenjsko dobo, 
pticam zagotovili mesta za gnez-
denja, hkrati pa zmanjšali mo-
žnost morebitnih udarov strel v 
stanovanjske hiše ali gospodarska 
poslopja ter požare. Na območju 
občine Puconci je sicer še vsaj 
27 dreves lipovcev, ki jih prerašča 
bela omela. 

Gregor Domanjko 
Foto: Gregor Domanjko

Podaljšali življenjsko dobo 10 lipovcem

14. Pohod od Sebeščana h Grade

Pred in po odstranitvi bele omele na lipovcu v Bokračih.
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civo pa je raven zadovoljstva še 
dvignilo. Še posebej, ker je bilo 
veliko ljudi tudi iz Pečarovec, med 
njimi precej mladih.
Še v temi, po prvih fotografiranjih, 
smo krenili proti Poznanovcem, 
kjer smo se dobro nasitili in odže-
jali pri družini Franca Gjergjeka in 
nato še pri družini Horvat-Bačič.
Druga polovica poti je minila pri 
marsikom v razmišljanju. Na poti 
so se nam pridružili še mnogi, ki 
so imeli isti cilj – biti pri maši, ki jo 
je daroval dekan Kranjec ter po-

slušati pesem sebeščanskih pev-
cev.
Po maši smo se kar »raztepli« – 
nekateri so si vzeli čas za ogled 
sejma, kupili kakšno malenkost in 
poklepetali z znanci, drugi so se 
hitro z gasilskim kombijem vrnili v 
Pečarovce. Zahvala za pomoč gre 
PGD Pečarovci.
Naslednje leto bomo šli h Grade 
petnajstič. Upam, da nam bo vre-
me, kot vsa leta doslej, naklonje-
no in da nas bo vsaj sto. Bodite z 
nami tudi vi!

Jožef Rituper

11. Meklarski pohod
V soboto, 10. septembra, smo 
Športno društvo Kuštanovci or-
ganizirali že 11. Meklarski pohod. 
Po pozdravnem nagovoru pred-
sednika ŠD se je 44 pohodnikov 
odpravilo na pot. Pot nas je vodila 
iz Športnega centra v Kuštanov-
cih, mimo peskokopa in najvišje 
točke v občini Puconci Praponek, 
nadaljevali smo pot skozi gozd 
vse do vasi Križevci, kjer je mar-
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V preteklosti so vaščani Peča-
rovcev romali na praznik k Sveti 
Trojici, takrat so se na pot odpra-
vili en dan prej tako, da so lahko 
naslednji dan bili pri sveti maši na 
Trojiškem proščenju.
Ker se v TKŠD Pečarovci trudimo 
ohraniti dobre navade in običaje 
naših prednikov, smo se odločili 
in obudili tudi to tradicijo. Letos 
so se vztrajni in pogumni poho-
dniki že 10. podali na več kot 40 
kilometrov dolgo pot od Sebe-
ščana k Sveti Trojici v Slovenskih 
Goricah.
Ko se je noč poslavljala in so se 
kazali prvi sončni žarki, so se zve-
sti pohodniki zbrali ter v domači 

Pečarovski cerkvi prejeli blago-
slov za srečno pot. Zbralo se je 35 
pohodnikov, kateri so skupaj skozi 
celoten dan hodili od Pečarovcev 
preko Borejcev vse do Boračeve 
in nato nadaljevali pot do Negove 
in od tam do cilja pri Sveti Trojici. 
Na letošnjem jubilejnem poho-
du smo imeli tri resno vztrajne, ki 
so se pohoda udeležili vseh de-
set krat. Med naj vztrajnejšimi je 
sigurno pobudnik tega pohoda 
gospod Jožef Rituper, Ivan Kos 
ter Drago Domanjko, kateri vsa ta 
leta pomaga pri organizaciji. Pe-
tič na tej dolgi poti pa sta bila dva 
Štefana, Štefan Vebah iz Murske 
Sobote ter Štefan Palatin iz Peča- rovcev, oba sta prejela spominski 

lonček za pet pohodov.
Ker smo letos bili na tej poti že 
desetič, smo nagradili najstarej-
šega pohodnika gospoda Habja-
nič Ivana iz Murska Sobote ter 
najmlajšega pohodnika Brina Kr-
piča iz Pečarovcev. Vsak je prejel 
spominsko priponko na deseti 
pohod »IDEMO K SVETI TROJI-
CI«. Vsi pohodniki so prehodili 
celotno pot brez večjih težav, bili 
na koncu še zmeraj dobre in pre-
šerne volje saj so premagali sebe 
in dosegli osebni uspeh. V želji, 
da se bodo tudi v prihodnjih letih 
vrstili tovrstni pohodi, se moramo 

sikaterega pohodnika razveselila 

užitna goba. Ob jezeru v Križev-

cih so naši pridni vaščani pripra-

vili postojanko, kjer smo se poho-

dniki okrepčali in nato nadaljevali 

pot k cilju. Tam so nas pričakali 
domačini s pogostitvijo. 
Pohod je vključen tudi v knjižico 
pohodnika po Goričkem za leto 
2022 in v izkaznico pohodnika po 
Občini Puconci.

Vsem pohodnikom se v imenu 
Športnega društva zahvaljujem za 
udeležbo in vas z veseljem vabim 
na pohod drugo leto.

Simona Serec

Že 10. šli po stari romarski poti od Sebeščana 
k Sveti Trojici
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V soboto, 30. julija 2022, so v Va-

darcih potekale Občinske igre za 

prehodni pokal Občine Puconci. 

Na začetku smo bili nekoliko v 

dvomih ali bo igre sploh mogoče 

izpeljati zaradi slabega vremena. 

Po nekaj začetnih kapljicah dežja 

nas je razveselilo sonce in popol-

dne je bilo ravno prav prijetno za 

v TKŠD Pečarovci zahvaliti PGD 
Pečarovci, ki nam je vsa ta leta 
pomagalo z logistiko, hrano in 
pijačo, ter prav tako za podporo 
pohodnikom na njihovi romarski 
poti.
Vsem pohodnikom en velik po-
klon za dosežek, vsem prosto-

tekmovanje. Na občinskih igrah je 

tako nastopilo osem ekip, in sicer: 

Bodonci, TIM Vaneča, KTD Pu-

conci, Gorica, Lemerščari, Zgre-

baši, Beznovci in Strukovci. Tek-

movalci so se preizkusili v sedmih 

igrah, kjer so poleg tekmovalnega 

duha bili v ospredju zabava, smeh 

in spretnost. Nastopili so  v na-

voljcem pa hvala za požrtvovalni 
delo.
»Če bomo živeli, bomo hodili, če 
bomo vztrajni, bomo tudi prispeli. 
Kajti, če hodimo, smo v gibanju, 
gibanje pa nas bogati.«
Vsi pohodniki so še bogatejši za 
novo izkušnjo, za nekatere tudi 

slednjih igrah:  1. Freče in frače, 
2. Polno vedro, 3. Sestavljanka, 4. 
Osel išče štalo, 5. Mokro in ma-
sno, 6. Skok na pok in 7. Človek 
ne jezi se. Na koncu so največ 
točk zbrali Strukovci in tako pre-
jeli prehodni pokal Občine Pu-
conci in tako postali organizator 
občinskih iger Občine Puconci v 
letu 2023. Drugo mesto so zase-
dli Beznovci in tretje Zgrebaši iz 
Pečarovcev. Igre so se zaključile 
z zabavo ob zvokih skupine We-
ekend Band.

Mihaela Žilavec
Foto: Mihaela Žilavec 

preizkušnjo, prav gotovo utru-
jeni, a vendarle zadovoljni vrnili 
od Svete Trojice k Sebeščanu. Ne 
pozabite biti aktivni do naslednje-
ga leta, ko se vidimo na 11. poho-
du po stari romarski poti.

Danica Kardoš

Tekmovalna, a zabavna 
julijska sobota v Vadarcih
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Društvo kmečkih žena Klas Bo-
donci je v nedeljo, 4. septembra, 
organiziralo že 19. Praznik buč. 
Prireditev so popestrili s kultur-
nim programom, razstavo peci-
va iz buč in ročnih del, kmečko 
tržnico, prikazom pobiranja se-
mena iz buč in s kuhanjem buč-
ne prikuhe v kotličku.
V času Praznika buč je vas okra-
šena z raznimi liki in figurami iz 
buč, iz krušnih peči pa zadiši po 
»gibancah« ali »tikvačah«. Zbrane 
je najprej nagovorila predsednica 

ko ogledali tudi razstavo peciva in 
jedi iz buč ter razstavo ročnih del, 
ki so plod dela članic društva DKŽ 
Klas Bodonci. Na kmečki tržnici 
pa so bili razstavljeni in naprodaj 
rokodelski in domači izdelki, kot 
so med, medenjaki, domača ze-
lenjava, ptičje krmilnice in razni 
unikatni izdelki. Domačini pa so 
prikazali tudi postopek ročnega 
pobiranja semen iz buč, ekipe pa 
so v kotličkih kuhale bučno priku-
ho.

Janja Vlaj 

19. Praznik buč v Bodoncih
društva Kmečkih žena Klas Bo-
donci Jožefa Vlaj. 
V okviru Praznika buč so v orga-
nizaciji Društva za promocijo in 
zaščito prekmurskih dobrot ter 
domačega društva Klas so orga-
nizirali tudi ocenjevanje bučnega 
olja. Na ocenjevanje je bilo letos 
prinesenih 16 vzorcev. Dva vzor-
ca sta prejela bronasto priznanje, 
osem srebrno in šest zlato pri-
znanje. Krajši kulturni program 
je pripravila pevska skupina Irmi-
ce in otroška folklorna skupina iz 
Moščancev. Obiskovalci so si lah-
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V nedeljo, 3. julija 2022, je Klub 
malega nogometa Šalamenci iz-
peljal Robijev memorial, ki je bil 
letos že trinajsti po vrsti. Kot vsa-
ko leto je bil tudi tokrat zelo do-
bro obiskan, tako s strani igralcev 
kot tudi s strani navijačev in lju-
biteljev malega nogometa. Letos 
je bilo prijavljenih osemnajst ekip. 
1. mesto je zasedla ekipa Kava bar 
Dalmatinka, 2. mesto ekipa Stroj-
ni tlaki Sukič in 3. mesto gostilna 
Bogdan Štefan. Tudi letos so bile 
podeljene nagrade za naj vratar-
ja, naj strelca in naj igralca. Kot 
najboljši vratar je bil izbran Sašo 
Balažič iz ekipe Kava bar Dalma-
tinka. Naziv naj strelec si je letos 

13. Robijev memorial

Sprejem za bronasta strelca v Bodoncih

prislužil Rok Kos iz ekipe Kava bar 
Dalmatinka, ki je na turnirju dose-
gel 5 golov. Za naj igralca pa je bil 
na tokratnem memorialu izbran 
Andrej Lotrič iz ekipe Strojni tlaki 
Sukič. Kot vsako leto smo v KMN 
Šalamenci zadovoljni z uspe-
šno izpeljanim memorialom in si 
bomo še v naprej prizadevali, da 
ta športni dogodek ohrani sloves 
uspešnega. 

Jernej Gomboši, KMN Šalamenci

V vaško gasilskem domu v Bo-
doncih so v petek pripravili pri-
srčen sprejem za Jasmino in Bo-
štjana Mačka, ki sta na svetovnem 
prvenstvu v trapu v Osijeku osvo-
jila bronasto medaljo v mešanih 
dvojicah po zmagi nad Kitajsko s 
6:2. Odlična strelca so v Bodon-

cih pozdravili tudi puconski žu-
pan g. Ludvik Novak, predsedni-
ca tamkajšnje športne zveze ga. 
Sabina Sočič, predsednik Strelske 
družine TRAP g. Štefan Kovač Ka-
rel Pojbič, v imenu Lovske družine 
Radovci g. Štefan Bertalanič ter 
številni domačini. 

Letošnje svetovno prvenstvu v 
streljanju na glinaste golobe v 
Osijeku je bilo za družino Maček 
nekaj posebnega. Poleg Jasmine 
in Boštjana sta zastopala sloven-
ske barve tudi Boštjanova sinova 
Rene in Lan. Za 20-letnega Re-
neja je bilo to zadnje veliko tek-
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4. junija 2022 smo puconski ga-
silci praznovali 130 let delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Puconci. Praznovanja se je ude-
ležilo 17 prostovoljnih gasilskih 
društev z 94 prostovoljnimi ga-
silkami in gasilci. S strani Gasil-
ske zveze Slovenije je bil častni 
gost tovariš Franc Bradeško, višji 
gasilski častnik I. st., član UO GZ 
Slovenije, ki je podeljeval državna 
priznanja Gasilske zveze Slove-
nije. Tovariš Frank Franc je prejel 
s strani Gasilske zveze Slovenije 
državno odlikovanje za posebne 

movanje v mladinski konkurenci, 
ki ga je končal na 39. mestu. A 
naj spomnimo, da ima Rene v la-
sti eno bronasto medaljo iz mla-
dinskega svetovnega prvenstva, 
osvojeno izpred treh let. 16- letni 
Lan si je na svojem prvem velikem 
tekmovanju mogoče želel preveč 

zasluge. Že v torek, 31. 5. 2022, 
je bila slavnostna seja Prostovolj-
nega društva Puconci, kjer so bile 
podeljene značke za dolgoletno 
službovanje v organizaciji, v ope-
rativi ter specialnosti in podelitev 
občinskih priznanj gasilcem.
Ob praznovanju 130. obletnice 
organizirane gasilske dejavnosti 
v Puconcih se oziramo na dolgo 
prehojeno pot, ki so jo izoblikova-
le številne generacije gasilk in ga-
silcev. Na pot posuto s prijetnimi 
in manj prijetnimi trenutki, hitrih 

in zasedel 61. mesto, a pred njim 
je še dolga športna pot.
Tudi Jasmina in Boštjan nista ble-
stela v svoji posamični konkuren-
ci, a sta pokazalo vso zbranost 
in visoko raven streljanja v tekmi 
mešanih dvojic in končno jima 
je uspelo osvojiti vrhunski izid, ki 

in odgovornih rešitev ter družbe-
ne solidarnosti in tovarištva.
Sto trideset let tovariškega in 
prostovoljnega dela v gasilski 
organizaciji, ki je bila zasnovana 
leta 1892, je obdobje, na katere-
ga smo gasilci in krajani Pucon-
cev lahko ponosni. Ustanovitev 
društva je izvirala iz želje in nuje 
pomagati sovaščanom v nesreči 
in stiski. Začetki so bili skromni 
a odločni in po letih je napredek 
in razvoj gasilstva v Puconcih vi-
den. V tem dolgem obdobju ga-
silskega društva se je dogajalo 
marsikaj, vendar so predani člani 
vedno našli moč in slogo, da so 
gasilsko društvo usmerjali tako, 
da so bili ponos kraju. Težko si 
je predstavljati razmere pred 130 

sta si ga tako močno želela. Pre-
udarna in zbrana sta bila že od 
prvega strela, ko je Boštjan zadel 
72, Jasmina pa 70 golobov od 75 
možnih v kvalifikacijskem delu. To 
zbranost sta zadržala tudi v tekmi 
za odličje bronastega leska proti 
zelo kakovostni kitajski navezi in 
povsem zagospodarila na strel-
skem poligonu. 
Jasmina ima že srebrno odličje v 
mešanih dvojicah iz Evropskega 
prvenstva v Bakuju, tokrat pa je 
prvič osvojila bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu skupaj 
z bratom Boštjanom, kar je zanju 
zgodovinski uspeh in dolga želja. 
Vsi njuni najdražji se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujemo vsem, ki 
ste pomagali pripraviti tako srčen 
sprejem za dobitnika medalje in 
jima izkazali spoštovanje s svojo 
prisotnostjo, podporo in čestitka-
mi. Hvala še enkrat za vse!

Damir Bačič

130 let Prostovoljnega  
gasilskega društva Puconci
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leti, koliko napora in potrpljenja je 
bilo potrebno od posameznikov 
za ustanovitev gasilskega društva, 
kaj šele za sam obstanek. Gasilci 
nismo najboljši zapisovalci prete-
klih dogodkov in zato žal obstaja 
le malo pisnih virov iz začetnega 
obdobja našega društva. 
Prostovoljno gasilsko društvo Pu-
conci smo organizacija, ki deluje 
v humanitarnosti, prijateljskem 
sodelovanju med seboj in ljudmi, 
ki živijo v naši vasi, občini in šir-
še. Članstvo v društvu je prosto-
voljno, zato ne moreš pričakovati 
pohval in nagrad za svoje delo. Je 
pa veliko zadoščenje, ko z nese-
bičnostjo in s požrtvovalnostjo 
pomagaš ljudem, ko jih prizadene 
nesreča. Vaščani in posamezniki 
cenijo pomoč gasilcev, saj nam 
na različne načine pomagajo, ko 
potrebujemo sredstva za opre-
mo in vozila. V zelo veliko pomoč 
nam je tudi krajevna skupnost, 
ki ima posluh za nas, gasilce, ter 
nam vedno stopi nasproti in pri-
sluhne našim težavam. 
Dandanašnji čas prinaša vedno 
nove in nove preizkuse in terja 
hitrejšo odzivnost ter sodobne in 
učinkovite načine reševanja ter 

gašenja. To vse skupaj zahteva vi-
soko stopnjo usposobljenosti na-
ših operativcev in sodobno tehni-
ko. Stalno usposabljanje zahteva 
od posameznika veliko volje in 
prostega časa. Brez primerne 
opreme in znanja pa je lahko re-
ševanje zelo nevarno. Delova-
nje društva je jasno začrtano in 
vodstveni kader se zaveda, da z 
dobrim delom in vnemo lahko 
uresničimo in dosežemo še tako 
velike cilje.
Naslednji izziv Prostovoljnega 
gasilskega društva Puconci je 

modernizacija voznega parka. V 
jubilejnem letu smo gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Puconci na občnem zboru spre-
jeli sklep o nabavi novega ga-
silskega vozila GVC-1. Gasilsko 
vozilo bomo nabavili s podporo 
Občine Puconci, Gasilske zveze 
Puconci, Krajevne skupnosti Pu-
conci, s podjetniki v vasi in s pod-
poro vaščanov vasi Puconci. 
V Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Puconci je trenutno registri-
ranih 13 pionirjev, 24 mladincev, 
25 operativnih članov, 12 vetera-
nov in 43 podpornih članov dru-
štva, vse skupaj nas je 117 članov. 
Vsem članicam, članom in mlajši 
generaciji puconskih prostovolj-
nih gasilcev izrekam zahvalo za 
dosedanjo podporo, veliko od-
rekanja prostega časa in nese-
bičnega dela pri razvoju društva. 
Prepričan sem, da bomo tudi v 
prihodnje ostali zvesti gasilski tra-
diciji – pomagati ljudem ob po-
žarih in drugih nesrečah. 
Z gasilskim pozdravom – NA PO-
MOČ!

Štefan ml. Sočič,
predsednik PGD Puconci

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Puconci ob 130 letnici.

Tovariš Franko Franc – dobitnik državnega odlikovanja za posebne zasluge.
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V Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Beznovci smo 20. in 21. av-
gusta organizirali gasilski vikend. 
V soboto smo proslavili 90. oble-

Takratni predanovski veljaki so 
davnega leta 1892 sklenili, da 
bodo ustanovili gasilsko društvo. 
Začeli so z 11 člani, ob koncu leta 
pa je društvo štelo že 30 članov. 
Bili so popolnoma brez opreme, 
zato so nabavili enoosno batno 
črpalko. Leta 1895 pa že dvoosno 
brizgalno, ki je ohranjena do da-
nes in je v ponos vsem gasilcem. 
Leta 1911 jim je uspelo zgraditi 
gasilski dom, ki jim je služil z ra-
znimi dopolnili do leta 1959. Leta 
1960 so pa dogradili nov gasilski 
dom, ki služi svojemu namenu še 
danes. 
Zelo hitro so se tudi začeli izobra-
ževati. Franc Maček je končal po-

tnico delovanja društva, v nedeljo 
pa smo gostili srečanje gasilcev 
veteranov pomurske regije. To 
sta bili prvi prireditvi v organiza-

veljniški tečaj v Mariboru, Štefan 
Zelko pa samarijanski tečaj prve 
pomoči. Ludvik Abraham pa je 
leta 1950 končal tečaj za častnika. 
Med drugo svetovno vojno in ta-
koj po njej je delo v društvu neko-
liko zamrlo, saj so morali pristopiti 
k obnovi domovine. Lete 1949 pa 
so spet začeli nadaljevati z delom. 
Kupili so novo motorno črpalko, 
začeli kopato vodnjake po vasi, 
leta 1958 pa so ustanovili žensko 
gasilsko enoto.
V vseh teh letih je imelo društvo 
mnogo vzponov in padcev, toda 
vedno so se dvignili in z novim 
zanosom nadaljevali z delom, 
tako da lahko zdaj praznujejo 130 

ciji društva po več kot treh letih, 
v vmesnem času je organizacijo 
prireditev ovirala pandemija ko-
ronavirusa. Tudi zaradi tega je bila 

letnico obstoja. Čeprav je trenu-
tno zatišje v društvu, se ni treba 
bati za obstoj. Ko pride do potre-
be, gasilci stopijo skupaj in izvršijo 
nalogo. Tako je bilo tudi letos na 
sektorskih vajah, kjer so člani do-
segli prvo mesto in se tako uvr-
stili na občinsko tekmovanje, kjer 
so potem prav tako dosegli prvo 
mesto. 
130 let obstoja so PGD Predanov-
ci obeležili s slavnostno sejo 10. 
septembra 2022, na kateri je bila 
tudi otvoritev spominske sobe. V 
njej so razstavljeni razni predme-
ti in dokumenti, ki segajo v davna 
dvajseta leta prejšnjega stoletja.

Marta Pintarič, 
PGD Predanovci

130 let gasilstva v Predanovcih

Gasilski vikend v Beznovcih
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organizacija obeh dogodkov kar 
zajeten zalogaj. 
Najprej smo v soboto obeležili 
90. obletnico delovanja PGD Be-
znovci. Pravzaprav smo z oble-
tnico zamujali, in to kar celo leto, 
razlog pa je prav v že omenjeni 
pandemiji. Ampak bolje pozno 
kot nikoli, pravijo. V pripravah na 
praznovanje obletnice smo si za-
dali pripravo biltena, v katerem 
so popisane aktivnosti v zadnjih 
enajstih letih (od praznovanja 80. 
obletnice), dva dni pred osrednjo 
prireditvijo pa smo pripravili sve-
čano sejo, na kateri smo podelili 
priznanja in zahvale. Skupaj je bilo 
dobitnikov skoraj sto, kar predsta-
vlja približno dve tretjini vaščanov 

Beznovcev. Osrednje prireditve, v 
soboto popoldne, so se udeležili 
predstavniki desetih društev iz bo-
donskega sektorja, bližnje okolice 
in pobratena društva, predstavniki 
lokalne skupnosti, domačega tu-
rističnega društva in kluba malega 
nogometa, ter predstavniki Gasil-
ske zveze Puconci. Gasilsko zve-
zo Slovenije je zastopal tov. Janez 
Liponik, ki je podelil gasilska odli-
kovanja. Pri teh je izstopalo odli-
kovanje za posebne zasluge, ki ga 
je prejel Ferdinand Bagola, dol-
goletni poveljnik društva in tudi 
sektorski poveljnik. Po proslavi, ki 
so jo popestrili nastopi domačih 
ljudskih pevk ter igra in deklama-
cije mladih gasilk in gasilcev, je 

sledila čisto prava gasilska vese-
lica z ansamblom Meh ekspres, ki 
je trajala pozno v noč. 
Samo nekaj ur pozneje se je že 
začela naslednja prireditev. Spr-
va predvideno tekmovanje ve-
teranov sektorja Bodonci je na 
predlog tov. Ludvika Kuzme pre-
raslo v srečanje gasilcev vetera-
nov pomurske regije. Srečanje, ki 
se ga je udeležil tudi predsednik 
Sveta veteranov pri Gasilski zvezi 
Slovenije tov. Jože Smole, je bilo 
prava paša za oči, saj je dogodek 
odprla povorka, v kateri so bila 
prikazana gasilska vozila in druga 
gasilska oprema v različnih sto-
pnjah razvoja gasilske tehnike. 
Del srečanja je bilo tekmovanje z 
ročno brizgalno. Dogodek, na ka-
terem je zbrane gasilke in gasilce 
zabaval Niko, je v Beznovce pri-
vabil člane 27 gasilskih društev in 
gasilskih zvez iz Pomurja ter tudi 
iz Hrvaške, od koder so naš kraj 
obiskali »vatrogasci« iz Zaboka in 
drugih krajev. 
Gasilski vikend je za mnoge od 
nas bil naporen, toda ker so pri-
reditve, ki jih organiziramo, redke, 
se je splačalo potrpeti. Spomini 
nanj bodo ostali lepi. 
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Regijsko gasilsko tekmovanje je potekalo v nede-
ljo, 18. septembra, na parkirišču trgovskega centra 
Maximus v Murski Soboti. Dopoldan je bilo regijsko 
mladinsko tekmovanje, popoldan pa člansko. 
Na regijsko tekmovanje smo se udeležili s štirimi 
ekipami, in sicer pionirji, članice A, članice B in člani 
B. V kategoriji pionirjev je tekmovalo 34 enot. Naši 
pionirji so kljub hitri izvedbi vaje dosegli 12. mesto. 
Popoldan je bil v znamenju mokre vaje Matevža 
Haceta, kjer smo na samem vrhu, saj nam ta vaja 

leži. Članice A so ugnale celotno konkurenco na 
tekmovanju, ne le v svoji kategoriji, temveč na ce-
lotnem tekmovanju, kar pomeni, da so premagale 
tudi vse moške ekipe. Odkar so prestopile iz mladink 
v kategorijo članic A, so članice A PGD Bodonci v 
mokri vaji Matevža Haceta nepremagljive in regijske 
prvakinje že od leta 2009. Leta 2009 so v Ljutome-
ru prvič nastopile v taktični mokri vaji kot članice in 
postale regijske prvakinje. Leta 2013 so v Ljutome-
ru ponovno stale na najvišji stopnički, prav tako leta 
2017 v Gornji Radgoni. Letos v Murski Soboti so bile 
favoritke in s svojim nastopom upravičeno osvojile 
naslov regijskih prvakinj, saj so vajo opravile z odliko. 
Poleg članic A so se na državno tekmovanje uvrstile 
tudi članice B, ki so osvojile 3. mesto. Tudi one so 
bile ene izmed favoritinj v svoji kategoriji, a nezbra-
nost jih stala prvega mesta. Tudi v kategoriji članov B 
smo imeli ekipo, ki je dobro opravila svoje delo. Čla-
ni B so naredili nekaj napak, ki so jih stale stopničk. 
Pravijo, da so napake različno drage izkušnje. 
Poveljnik PGD Bodonci Vlado Vlaj je o samem re-
gijskem tekmovanju povedal: »Za nami je spet eden 
uspešen tekmovalni dan za PGD Bodonci. Čeprav bi 
pri pionirjih lahko dobili veliko več, smo lahko zelo 
zadovoljni z rezultati. Dve ekipi sta se uvrstili na dr-
žavno tekmovanje. Tja se uvrstijo samo najboljši. 

Članice A PGD Bodonci v mokri vaji  
Matevža Haceta nepremagljive in regijske 
prvakinje že od leta 2009
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V športnem parku pri OŠ Puconci 
smo se 28. 8. 2022 zbrali vašča-
ni vasi Puconci. Bil je lep sončen 
dan kot nalašč za vaški piknik.
Že 11. tradicionalni piknik je or-
ganizirala KS Puconci s pomo-
čjo KTD Puconci. Kot na vsakem 
pikniku je tudi na vaškem bilo 
poskrbljeno za hrano, pijačo in 
dobro zabavo. KS Puconci je sku-
paj s sponzorji: CEROP, ROTO, 
MUREXIN,BENKOTEHNA, MIJA-
-BAR, RADENSKA poskrbela, da je 
bilo vsega in za vsakega dovolj.
Jedilnik je bil pester: od odojka, 
čevapčičev, piščančjih bedrc in 
peruti, lignjev, pomfrita, do oku-
snega langaša. Za sladki del so 

poskrbele, kot vedno, naše pridne 
gospodinje, ki so napekle slastno 
pecivo ter nas založile še s sezon-
sko zelenjavo s svojih vrtov.
Tudi na naše najmlajše nismo po-
zabili, saj smo jim naročili TONI-
JA-MAKARONIJA z napihljivim 
toboganom, da jim je popestril 
nedeljsko popoldne.
Za dobro vzdušje pa sta skrbela 
DUO DOMINIK IN PETER.
Moram pa tudi omeniti naše pri-
dne žar mojstre, ki so vso hrano 
okusno pripravili, ter članice KTD 
Puconci, ki so skrbele, da nihče ni 
bil ne lačen in ne žejen.
Letošnji 11. tradicionalni piknik 
je tudi, kot vsi ostali do sedaj, bil 

Zato iskrene čestitke. Posebej so se spet izkazale 

članice A, ki so dosegle najboljši rezultat tekmova-

nja. KAPO dol. Ponosni smo na vas. Še en podatek 

– članice A PGD Bodonci še nikoli niso bile pre-

magane v mokri vaji v pomurski regiji. Štirikrat biti 

regijski prvak v svoji kategoriji v mokri vaji je nekaj 

neverjetnega.«

Članice A so živ dokaz, da se trdo delo izplača in, da 
se sanje včasih uresničijo. Tako si tudi želimo, da se 
uresničijo še kakšne sanje, ki jih imamo in da se po-
novi tudi zgodba izpred štirih let, ko smo na držav-
nem tekmovanju v Gornji Radgoni stale na državnih 
stopničkah. Tokrat si želimo še žlahtnejše kolajne.

Janja Vlaj 

dobrodelni. Zbrana sredstva, ki 
ste jih prispevali, so letos name-
njena PGD PUCONCI, ki si je za-
dalo smelo nalogo, in sicer naba-
va nove avtocisterne. Na pikniku 
se je s sponzorji skupaj zbralo 
1.550,00 €.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, da 
smo se srečali, poklepetali, se 
poveselili in našim prostovoljnim 
gasilcem prispevali delček pri na-
bavi avtocisterne.

Štefan Sočič,
predsednik  

Sveta KS Puconci
Foto: Kristjan Rituper 

11. tradicionalni vaški piknik
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KS Gorica skupaj z ostalimi dru-
štvi, ki delujejo v vasi, organizira-
mo vaški piknik. Rekla bi, da je to 
medsebojno druženje vseh gene-
racij vaščank in vaščanov.
V prelepem sončnem vremenu 
smo se v soboto, 18. junija 2022, 
vaščani Gorice zbrali na vaškem 
pikniku na igrišču na Gorici. 
Na veselje vseh je bil odziv vašča-
nov presenetljiv, zbrala se je sko-
raj cela vas, ki se je zabavala celo 
popoldne. Piknik ni piknik, če ne 
diši iz roštilja, ki so ga strokovno 
pripravili naši prijatelji. Seveda pa 

Po dveletnem premoru nam je v 
Pečarovcih končno uspelo izvesti 
tradicionalni vaški piknik. Vaščani 
smo na ta dogodek že težko ča-
kali, saj smo se lahko naposled 
srečali s sovaščani. Dobili smo se 
na sončno septembrsko nedeljo 
pri vaško-gasilskem domu v Pe-
čarovcih. Popoldan je minil v pri-
jetnem vzdušju, saj smo končno 
lahko brezskrbno poklepetali ob 
dobri hrani in pijači. 
V Pečarovcih je bila vedno tradi-
cija, da zaselki zberejo vsak svo-
jo ekipo, ki se pomeri v različnih 
igrah. Tako je bilo tudi letos, ko 
smo se lahko med sabo pomerili 
v zabavnih vaških igrah. Vladal je 
pravi športni duh in zopet smo 
pokazali, da zmoremo sodelovati 
in stopiti skupaj, ko je to potreb-
no. V igrah se je pomerilo 6 ekip 
z vseh koncev vasi: sodelovale 
so Stroma, Kolarov breg, Zelkov 
breg, Brezov breg, kot posebnost 

ni manjkal naš tradicionalni lan-
gaš, ki ga cvremo skorajda ob 
vsaki priliki. 

letošnjih iger pa sta bili ekipi Me-
stne ritke in Čisti potok. Zmago-
valci družabni iger so bili pred-
stavniki Zelkovega brega in tako 
prejeli prenosni pokal – palčka, 
ki bo eno leto pridno kosil travo 

Na pikniku pa se ni samo jedlo in 

pilo, celo popoldne smo preple-

sali na plesišču. Pa še naši otroci 

– so najboljši. Na zelenih povr-

šinah so se razprostirala napihlji-

v njihovem zaselku. Želimo si, da 
bi se lahko v tako velikem številu 
srečali vsako leto, saj nas to pove-
zuje in krepi naše med sosedske 
odnose.

Alenka Kodila 

Vaški piknik v Pečarovcih

Tradicionalni vaški piknik 
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V torek, 16. 8. 2022, so se pred 
državnim praznikom združitve 
prekmurskih Slovencev z matič-
nim narodom odvijale različne 
slovesnosti. Predstavniki KOD-
VOP-a smo se zbrali ob 11. uri pri 

va igrala in naši otroci so več kot 
uživali. Vmes so igrala preizkusili 
celo malo večji »otroci«. 
V poznih večernih urah smo s pri-
jetnimi občutki, da smo popoldne 
preživeli skupaj s sosedi, prijatelji, 
sovaščani, odhajali domov v že-
lji, da bo naslednji vaški dogodek 
spet povezal našo prelepo vas 
Gorica. 

Tanja Časar Horvat,  
KS Gorica

Državni praznik združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom

Polaganje venca most Dokležovje.

spominskem obeležju v Murski 
Soboti, kjer sta prisotne pozdra-
vila podžupan MO Murska Sobo-
ta g. Zoran Hoblaj in predsednik 
PDGM Murska Sobota g. Marjan 
Farič, ki sta ob prisotnosti postro-

jenih praporščakov položila tudi 
venec. Ob 13. uri smo se zbrali še 
pred spominskim obeležjem pri 
cerkvi v Beltincih. Po pozdravnih 
nagovorih župana Občine Beltin-
ci g. Marka Viraga, in predsednika 
PDGM Murska Sobota g. Marjana 
Fariča, sta na obeležje položila 
venec. Na prireditvi so bili priso-
tni tudi praporščaki KODVOP-a, 
ki jim je na obeh slovesnostih po-
veljeval glavni praporščak O ZVVS 
Murska Sobota g. Milan Zorko. Po 
tej svečanosti smo se še udeležili 
regijske slovesnosti, ki je poteka-
la ob 20. uri v športnem parku v 
Črenšovcih, kjer je navzoče naj-
prej pozdravila županja Občine 
Črenšovci ga. Vera Markoja. Na 
slovesnosti, kjer so bili prisotni 
tudi številni ministri, predsednica 
Državnega zbora ga. Urška Klako-
čar Zupančič, poslanci in večina 
pomurskih županov. Ob postroju 
velikega števila praporščakov je 
bil slavnostni govornik predse-
dnik Republike Slovenije g. Borut 
Pahor. V kulturnem programu so 
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V soboto, 25. junija, na praznični 
dan dneva državnosti, je v orga-
nizaciji Občine Šalovci, O ZVVS 
Murska Sobota, PVD Sever za Po-
murje, GD Čepinci in ZTŠK Šalovci 
potekal že tradicionalni 11. pohod 
ob meji. Zbiranje se je začelo pri 
stražnici (Karavla) v Čepincih, kjer 
že tri leta domuje muzej Varuhi 
meje. Po skupinskem fotografi-
ranju pri obeležju osamosvojitve-
ne vojne 91, se je začel pohod. 
Pot je bila krožna, dolga 7 km, in 
nas je vodila po stari graničarski 
poti do najsevernejše točke Slo-
venije in nazaj do muzeja Varuhi 

sodelovali nastopajoči iz Občine 
Črenšovci. Svečanost je bila zelo 
dobro obiskana. V sredo, 17. 8. 
2022, na sam praznični dan, smo 
se na mostu v Dokležovju sre-

čali delegaciji O ZVVS Ljutomer 
in župan Občine Veržej g. Slav-
ko Petovar ter delegacija O ZVVS 
Murska Sobota in župan Občine 
Beltinci g. Marko Virag, kjer smo 

na obeležju z obnovljeno ploščo 

položili venec.
Janez Kološa,  

O ZVVS Murska Sobota

Foto: Janez Kološa 

Polaganje venca pri obeležju v Murski Soboti. Polaganje venca pri obeležju v Beltincih.

Pohodniki zaključujejo pohod.

Uspešna izvedba 11. pohoda ob meji 
posvečenega dnevu državnosti v Čepincih
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V sredo, dne 17. 8. 2022, je bilo v počastitev prazni-
ka 103. obletnice združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom na ribniku v Gradišču v obči-
ni Tišina izvedeno Regijsko ribiško tekmovanje za 
Pomurski pokal. Organizator tekmovanja je bila O 
ZVVS Murska Sobota. Na tekmovanju je sodelovalo 
12 ekip, skupaj 36. tekmovalcev. Rezultati ekipno:
1. O ZVVS Gornja Radgona 1 – 51 kg 
2. PVD SEVER za Pomurje – 33 kg 
3. RD Ormož – 26 kg 
4. O ZVVS Murska Sobota – 22 kg.

Med posamezniki so bili rezultati naslednji: 
1. Irgolič Božidar, O ZVVS Gornja Radgona 1 – 29 kg 
2. Praprotnik Dušan, PVD SEVER za Pomurje – 26 kg 
3. Perša Matjaž, O ZVVS Gornja Radgona 1 – 18 kg. 

Kljub zelo vročemu vremenu je ribiško tekmovanje 
odlično uspelo.

meje v Čepincih. Po zaključku 

pohoda je bila krajša slovesnost, 

prisoten je bil tudi praporščak O 

ZVVS Murska Sobota Milan Zorko. 

Slavnostni nagovor je imel župan 

Občine Šalovci Iztok Fartek. Vse 

zbrane pa sta še nagovorila po-

slanec Damjan Zrim in Ivan Smo-

diš, predsednik O ZVVS Murska 

Sobota. V kulturnem programu, 

ki ga je povezovala Mihaela Ka-

lamar, so sodelovali učenci OŠ 

Šalovci. Po zaključku slovesnosti 

smo si pohodniki ogledali muzej, 

nakar je sledila zelo okusna mali-
ca – pasulj. Na pohodu je bilo pri-
sotnih čez 100 pohodnikov, med 
njimi dosti mladih.

Janez Kološa,  
O ZVVS Murska Sobota

Foto: Janez Kološa 

Ribiško tekmovanje za Pomurski pokal 
Gradišče 2022

Strokovna ekskurzija O ZVVS Murska Sobota 
na Gorenjsko

Janez Kološa, O ZVVS Murska Sobota
Foto: Janez Kološa

V soboto, dne 24. 9. 2022, smo 

se člani O ZVVS Murska Sobota v 

zgodnjih jutranjih urah odpravili 

proti Gorenjski, kjer smo bili na 

celodnevni ekskurziji. Najprej smo 

obiskali dom Veteranov O ZVVS 

Zgornja Gorenjska pri Radovljici, 

kjer nas je sprejelo njihovo vod-

stvo na čelu s predsednikom Ja-

nezom Koseljem. Po nagovorih 

smo tam opravili še malico. Nato 

smo se odpravili v stari del Ra-

dovljice, kjer smo si med drugim 

ogledali Čebelarski muzej. Po-

tem je sledila pot do Begunj, kjer 

smo si v gostilni Avsenik ogledali 

muzej in nato še opravili okusno 

kosilo. Ekskurzijo smo zaključili 

s triurnim potepanjem po Bledu. 

Ekskurzijo nam je organizirala Tu-

ristična agencija Klas. Kot vodič jo 
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V soboto, dne 10. 9. 2022, smo se člani O ZVVS Mur-
ska Sobota zbrali pri gasilskem domu na Pertoči, kjer 
smo izvedli že 18. Veteranske športne igre O ZVVS 
Murska Sobota. Na začetku srečanja je predsednik 
O ZVVS Murska Sobota Ivan Smodiš pozdravil vse 
navzoče, še posebej goste Veterane iz Madžarske. 

je pa izpeljal Dejan Fujs. V večernih urah smo se od-
pravili proti domu. 

Janez Kološa, O ZVVS Murska Sobota
Foto: Janez Kološa

Po uvodnem delu, kjer je bilo prisotnih 120 članov 
in gostov, je sledila izvedba že 18. Veteranskih špor-
tnih iger. Sodelovalo je 12 ekip, 1 ekipa članic je so-
delovala izven konkurence. Zmagovalec je postala 
ekipa Hodoš, pred Kuzmo in Šalovci. Po panogah so 
bili zmagovalci naslednji: streljanje z zračno puško 

Na tekmovanju je dobro nastopala tudi ženska ekipa, ki so jo 
sestavljale članice iz občin Puconci in Cankova.

Razglasitev rezultatov tekmovanja Met na koš, kjer je bil zmago-
valec Dervarič Drago iz občine Puconci.

18. Veteranske športne igre O ZVVS Murska 
Sobota – Pertoča



13. 10. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

55DRUŠTVENA DEJAVNOST

Dolina … majhna vas, z velikimi 
željami. In ena izmed velikih že-
lja se nam je uresničila leta 2019, 
ko nam je v sodelovanju s KS Do-
lina in Občino Puconci uspelo 
postaviti igrala za naše najmlajše. 
Prostor se je izkazal za zelo do-
bro naložbo, saj se tukaj vsako-
dnevno srečujejo mlajši in malo 

manj mlajši ter aktivno preživlja-
jo prosti čas. Želja po povečanju 
tega kotička se je nadaljevala in 
letos nam je le-tega uspelo tudi 
povečali. Seveda pa uresniči-
tev želja ne bi bila mogoča brez 
pomoči donatorjev, KS Dolina in 
naših vaščanov, ki vsako leto s 
prostovoljnimi prispevki ob pu-

– Gomboc Stanko (Rogašovci); met bombe – Bo-
jan Metzkar (Kuzma) in met na koš – Dervarič Dra-
go (Puconci). Izvedbo srečanja so nam omogočili 
sponzorji: Občina Rogašovci, GD Pertoča, Sauber-
macher – Komunala, Slovenska vojska – Vojašni-
ca MS (materialno tehnična sredstva), BTC Murska 
Sobota, VZAJEMNA, Hotel Zvezda in Elvis bar. Za 
prehrano je poskrbela firma Frunca Street Food. Za 

dobro razpoloženje je poskrbel duo Nostalgija. Me-

dijsko podporo so omogočili Murski Val in TV AS. 18. 

Veteranske športne igre O ZVVS Murska Sobota so 

se končale v poznih popoldanskih urah z razglasi-

tvijo rezultatov. 

Janez Kološa, O ZVVS Murska Sobota
Foto: Janez Kološa

stnem pohodu pomagajo polniti 

blagajno KTD Dolina in s tem tudi 

pripomorejo k uresničitvi takšnih 

in podobnih želja. Vsem skupaj en 

velik HVALA!

Martina Černi, 

članica KTD Dolina 

Park občine Puconci v Dolini je dobil novo 
podobo
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Klub malega nogometa Šalamen-
ci je v petek, 1. julija 2022, orga-
niziral prvo Šalamensko noč, ki se 
je odvijala na igrišču v Šalamen-
cih. Čeprav nam jo je, na začetku 

same prireditve, nekoliko zagod-
lo vreme, se je tisočglava publi-
ka zabavala ob pesmih popular-
ne hrvaške skupine Ljubavnici in 
domače energične skupine Zlata 

žila. Zabavali so se mladi in mla-
di po srcu, za jedačo in pijačo pa 
so poskrbeli pridni kuharji in urni 
natakarji, člani in simpatizerji Klu-
ba malega nogometa Šalamenci. 
Velika zahvala za uspešno izpe-
ljano prireditev gre vsem spon-
zorjem in donatorjem ter vsem, 
ki so na kakršenkoli način prispe-
vali k pripravi dogodka. Seveda pa 
brez odlične publike in pridnih in 
marljivih rok domačinov ne bi šlo. 
Zelo dobre vtise so s šalamenske 
noči odnesli člani skupine Ljubav-
nici, ki so bili prijetno presenečeni 
nad organizacijo samega dogod-
ka. 
Tudi v prihodnje si bo Klub ma-
lega nogometa Šalamenci priza-
deval, da se bo, poleg športnega 
dogajanja v vasi, poskrbelo tudi za 
zabavo. Želimo pa si tudi, da Šala-
menska noč postane tradicional-
ni dogodek v vasi.

Martina Sever, KMN Šalamenci

Šalamenska noč 2022
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Po delovnem športnem, prvem 
julijskem vikendu, ko sta se v Ša-
lamencih odvila dva velika do-
godka, Šalamenska noč in 13. Ro-
bijev memorial, smo si vsi, ki smo 
na dogodkih pomagali, zaslužili 

pravo doživetje. V KMN Šalamen-
ci so za nas organizirali spust po 
reki Muri. Razdeljeni smo bili v tri 
skupine in vsaka skupina je imela 
svojega vodiča. Slednji so nam na 
zanimiv in poučen način predsta-

vili in približali reko Muro. Našo 
pot smo začeli pri brodu v Krogu, 
kjer smo se zbrali in pot nadalje-
vali po reki do Veržeja, kjer smo 
imeli prvi postanek ob Babiče-
vem mlinu. Pot smo nadaljevali 
do Otoka Ljubezni v Ižakovcih, 
kjer smo imeli malo daljši posta-
nek. Kot zanimivost smo si ogle-
dali nasedlo mlinsko kolo, ki je 
postalo prava turistična atrakcija. 
Preden smo prišli do konca naše-
ga popotovanja po reki Muri, smo 
se ustavili še na eni od murskih 
»plaž«, kjer so bili vsi, ki so se pr-
vič spustili po reki tudi, dogodku 
primerno, krščeni. Zadnja točka 
našega spusta pa je bil Tinekov 
brod na Gornji Bistrici, od koder 
smo se odpravili na zasluženo 
kosilo v Kobilje. Zanimiv in do-
godivščin poln dan je bil odličen 
zaključek športnega poletja. Vsi si 
želimo, da bi nam tovrstna špor-
tna druženja prešla v navado in bi 
jih bilo v prihodnje čim več. 

Jernej Gomboši in Martina Sever, 
KMN Šalamenci 

S Klubom malega nogometa  
Šalamenci po Muri
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Marija Žekš, rojena Kovačič, se je rodila 12. 8. 1916 
v Dreveniku. Otroška leta je preživela pri teti – rej-

Konec počitnic, konec lenarjenja.
Društvo Ščipek iz Puconcev je po 
dvomesečnih počitnicah zopet 
aktivno. Vendar smo kljub poči-
tnicam bile v gibanju, se udele-
ževale raznih prireditev v sklopu 
ZKTD Občine Puconci; med dru-

gim tudi kmetijsko živilskega sej-
ma v Gornji Radgoni, ki je bil lepo 
obiskan.
Vse aktivne članice in člani društva 
se zopet sestajamo ob ponedelj-
kih, od 9. do 11. ure, v prostorih 
društva Ščipek v občinski zgradbi. 

nici v Mariboru, saj sta ji oba starša umrla. Tam se je 
zaposlila v tekstilni tovarni. Leta 1939 se je poroči-
la z Alojzem Žekšem iz Pečarovcev. Leta 1943 sta 
se preselila v Pečarovce. V zakonu se jima je rodila 
hčerka Olga in sin Mirko. Zaposlena je bila v šoli v 
Pečarovcih, kot kuharica in čistilka. Mož Alojz je bil 
krojač. Sovaščani so jo imenovali »Šnajdrova« Micka.
Učence je imela zelo rada in jim je bila kot druga 
mama. Leta 1969 se je upokojila. Leta 1977 sta se z 
možem preselila v Beltince, k hčerki Olgi. Kar nekaj 
časa je pogrešala Pečarovce in se je le s težka nava-
dila na novo življenje. Dosti časa je posvetila kuhanju 
in urejevanju vrta. Zelo rada je imela živali, zato sta 
z zetom Avgustom imela kokoši, purane ter zajce. 
Ves čas je bila aktivna ter delovna. Bila je skromna 
ženica, dobrosrčna, ter vedno pripravljena pomaga-
ti. Dosti časa je posvetila vnukinji Romani. Leta 1999 
je mož Alojz umrl. Zdravje ji je začelo pešati in leta 

V delavnici se družimo, pogovar-
jamo o raznih dogodivščinah, ter 
pridno ustvarjamo razne unikatne 
izdelke. Začele smo se pripravlja-
ti na novoletno razstavo, ki bo  
20. 11. 2022. Vsi lepo vabljeni. 
Vabljeni pa tudi vsi, ki vas zanima-
jo ročna dela, da se nam pridruži-
te ob ponedeljkih v naši delavnici.

Gabrijela Kočar

Počitnic je konec

Marija Žekš – »Šnajdrova Micka«
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V sklopu mednarodnega dneva starejših občanov 
vsako leto vaščanom, starim nad 70 let, namenimo 
manjšo pozornost. Letos smo jih drugo leto zapo-
red obiskali na domu in poklepetali ter potrkali na 
vrata tudi naši najstarejši vaščanki Turkl Zlatki, Aranki 
iz Puževcev. Zgovorna 92-letnica je še vedno čila 
in zdrava. Pravi sicer, da ne zmore veliko, ampak v 
pogovoru z mano je bila v dobri kondiciji. Kako ne 
bi bila, če se nenehno nekaj dogaja; če ne gleda te-
levizije ali sprejema obiske, jo zabavajo pravnukinje. 
Zase pravi, da je vedno bila in je rada v družbi, zato 
je tudi bila 16 let upokojenska poverjenica in tako 
ohranjala stik z ljudmi, predvsem takrat, ko je odšla v 
pokoj. Rada je hodila na izlete, predvsem v sosednje 
države in izleti z Murskim valom so ji ostali v prele-
pem spominu; kar 12 jih je naštela. Moraš biti soču-
ten, pravi, takrat se počutiš dobro, ko si med ljudmi, 
ko nekomu pomagaš in mu nameniš nekaj svoje-
ga časa, saj samo tako lahko pričakuješ tudi pomoč 
drugega. Njeno otroštvo oz. mladost je bila zazna-
movana z madžarščino. Namreč v šoli v Strukovcih 
so se učili madžarsko, v počitnicah pa so odhajali k 
družinam na Madžarsko, kjer so se še dodatno nau-
čili jezika. V dobrem spominu ji je ostal učitelj Bako, 
ki pa je bil nenehno izpostavljeni zaradi madžaršči-
ne. Čeprav so nekateri imeli tam slabe izkušnje, ima 
Aranka lepe spomine, saj je stanovala v prijetni, za 
takratne razmere v dobro situirani družini, kjer se je 
igrala z njihovo hčerko, jedla kuhane rake, hodila v 
trgovino nakupovat, skratka imela se je lepo. Čeprav 
so starši bili na delu v tujini in je odraščala pri starih 
starših, ni imela možnosti za nadaljnje izobraževa-
nje, saj so le-tega omogočili že starejšemu bratu. 
Obvezno učenje madžarščine ji je kasneje pomaga-

lo pri razumevanju, saj je bila s hčerko, ki je bila otrok 
s posebnimi potrebami na operaciji v Debrecenu na 
Madžarskem, saj so takšne operacije opravljali samo 
tam. Čeprav madžarščine ni dobro obvladala, se je 
lahko sporazumela, na kar je bila zelo ponosna. Nje-
na hčerka Milena ji je spremenila pogled na svet, saj 
pravi, da moraš svojega otroka sprejeti takšnega kot 
je in na svoje življenje gledati tako, da to, kar daješ 
nekomu, lahko od drugega pričakuješ in tudi dobiš. 
Zelo je uživala, ko sta se hodili v zdravilišče razvajat. 
Tudi preselitev v Mursko Soboto zaradi šolanja Mile-

2011 se je preselila v Dom starejših Ljutomer. Zaradi 
starosti ji je začel pešati vid in je delno oslepela.
Marija ima 4 vnuke in 3 pravnuke. Vesela je vsakega 
obiska v domu. Čeprav ji spomin že malo peša, pa 
vendar se še vedno zahvali za vsako stvar in občasno 
rada zapoje.
12. 8. 2022 je bila stara 106 let. Je najstarejša ob-
čanka občine Beltinci ter najstarejša članica Društva 
upokojencev Beltinci. Ob rojstnem dnevu so jo tudi 

obiskali v domu. Velikokrat jo obišče tudi nečak Rudi 
Žekš ter žena Olga in nečakinja Dragica Nemec iz 
Pečarovcev. Njihovega obiska je še posebej vesela.
Ob rojstnem dnevu so ji v domu pripravili lepo pra-
znovanje ter jo razveselili s torto. Praznovanja smo 
se udeležili tudi sorodniki.
Domači in sorodniki ji želimo, da ji zdravje dobro 
služi.

Olga Farkaš

Pri Aranki ob dnevu starejših občanov
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Na katerih področjih svojega življenja lahko z majh-

nimi ukrepi prihranimo največ energije in denarja? 

Na Inštitutu Jožef Stefan so pripravili prispevek, v 

katerem lahko preberete, kateri so ti ukrepi, kakšen 

prihranek nam prinesejo in koliko nas stanejo.

V začetku julija me je za energetski nasvet poklical 

dober prijatelj iz otroških let, ki je pred kratkim ku-

pil staro enostanovanjsko hišo v Ljubljani. Denarja 

za energetsko prenovo ni ostalo kaj dosti. Trenutno 

se ogreva z zemeljskim plinom in da »i« nebi ostal 

brez pike, naj povem, da je prejel že drugi opomin 

dimnikarja o dotrajanem plinskem kotlu, ki ga je po-

trebno nemudoma zamenjati. Jaz sem mu razlagal 

kako zelo pomembno je najprej izvesti vse ukrepe 

učinkovite rabe energije (URE) in šele nato menjati 

ogrevalni sistem. Od tu naprej si najinega pogovora 

»o kuri ali jajcu« ni težko predstavljati.

ne ni bila težava. Čeprav je v družini bil še en otrok 
Jože, so obveznosti uspešno usklajevali. 
Že kot mladoletnica je hodila pazit otroke k družini 
v vasi, s 16 leti pa se je učila šivati v Lemerju, kar je 
postalo njeno delo v življenju. Njena prva zaposlitev 
je bila v tovarni Šiftar, predhodnici Mure, kjer je bila 
po dveh letih delavski višek. Želja po bolj kakovo-
stnem življenju jo je prisilila, da se je zaposlila kot 
kuharska pomočnica in so si tako lahko v hiši ure-
jali prostore. Poleg šivanja je postalo kuhanje nje-
na druga strast. Želje so se vrstile, tudi pralni stroj ni 
bil vsakdanji pripomoček v gospodinjstvu, zato se je 
zaposlila v Muri, v skladišču in v moški družbi, kar je 
bilo pozitivno, saj pravi, da je z moškimi lažje delati. 
Še dandanes poprime za šivalni stroj in pravnukinja-
ma sešije oblekice. 
Najin pogovor se je nepričakovano zavlekel, saj ima 
dolgih devetdeset let zajeten kup informacij in na 
mizi so se znašle že fanke, ki jih je uspela Hilda v tem 
času pripraviti. Res sem bila dolgo, a mi ni žal, saj 
sem se veliko novega naučila in bom tudi jaz mo-
goče kdaj začela svet gledati z drugačnega zornega 
kota in z drugačnimi očmi.

Monika Krančič

Posebna reč, ki mi je ostala v spominu, je, da je po-
znal praktično vse ukrepe URE, le prave teže jim ni 
pripisoval. Ko smo glede ukrepov bombardirani s ti-
soč in enim nasvetom, se namreč kaj hitro zgodi, da 
postanemo nekritični do njihovih učinkov, ali pove-
dano z drugimi besedami, enako pozornost name-
nimo varčevanju pri uporabi telefona kot pri uporabi 
tople sanitarne vode. Ne zavedamo se, da pri ogre-
vanju sanitarne vode porabimo nekaj redov veliko-
sti (nekaj 10 krat) več energije. Za polnjenje telefona 
namreč porabimo le toliko električne energije, kot 
če smo se pri odmerjanju vode za pripravo testenin 
ušteli za manj kot en deciliter. 
Prav zato danes za vsakega od treh tipično najve-
čjih porabnikov energije doma izpostavljamo pet 
verjetno najpomembnejših malih dejanj. To so tista 
dejanja, lahko bi jih imenovali mali ukrepi URE, ki 
ne stanejo veliko, zahtevajo pa spremembe naših 

OTROCI

Mi mali smo junaki,
hitri naši so koraki,

smo zmeraj radi glasni,
zato otroci mi smo krasni.

Med seboj se mi poznamo,
na obrazu zmeraj smeh imamo,

se v vrtcu radi mi igramo
in ustvarjamo galamo.

Rišemo na papir mi packe,
si umažemo pri tem še hlačke,

oči pri tem se nam iskrijo,
nato si rečemo adijo.

Radi pojemo na glas,
z kriki preženemo mi mraz,

če dobimo pa vročino,
v postelji jo preležimo.

Peter Gruškovnjak

Z malimi dejanji do velikih prihrankov
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navad in imajo sorazmerno velik učinek. Da bi jih 
lahko identificirali, si moramo najprej pogledati sta-
tistiko rabe energije v slovenskih gospodinjstvih in 
jo ustrezno »preslikati« v lastno življenje ali pove-
dano drugače: če ne uporabljamo sušilnega stroja, 
z njim pač ne moremo prihraniti energije. Ne gre za 
iskanje grešnega kozla, gre za iskanje načina, kako 
lahko čisto vsak od nas na svoj način prispeva delež 
k zmanjšanju rabe energije in vzdržni prihodnosti. 

In kolikšen je ta delež?

Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem slo-
venskem gospodinjstvu, ki ga za potrebe tokratnega 
pisanja predstavlja 4-članska družina. Živijo v sre-
dnje-varčnem stanovanju velikosti 100 m2. Ogrevajo 
se z zemeljskim plinom. V prostoru vzdržujejo pozi-
mi 22 °C, poleti pa klimatsko napravo uporabljajo po 
potrebi le kak mesec. Člani družine porabijo v pov-
prečju 70 litrov vode na osebo na dan, od tega 18 
litrov vroče vode ogrete na 55 °C. Imajo en družinski 
avto, ki v povprečju porabi 5,6 litrov dizelskega gori-
va na 100 km, na njegovem števcu pa se letno odvrti 
20.000 km. V družini imajo vse velike gospodinjske 
aparate, vsak dan kuhajo na steklokeramični plošči, 

imajo pa tudi računalnik in klimatsko napravo. Pri-
čakovana poraba energentov v opisani družini je 26 
MWh po porabnikih, kot jih prikazuje slika 1.
S slike 1 lahko hitro razumemo, zakaj pozornost v 
tem članku usmerjamo zlasti na tri ključne porabni-
ke: ogrevanje prostorov, mobilnost in pripravo to-
ple sanitarne vode, vendar pa bi bilo zelo narobe kar 
posplošiti, da so drugi porabniki zanemarljivo majh-
ni. Vrstni red priporočil za našo tipično slovensko 
gospodinjstvo je sledeč.

1. Ogrevanje prostorov  
(pričakovan prihranek 15 %–20 %)

• Eden najpreprostejših in najpomembnejših 
ukrepov pri ogrevanju prostorov je zniža-
nje temperature ogrevanih prostorov za 1 ali  
2 °C. Seveda tega ne moremo storiti vedno in 
povsod, a nam takšen ukrep v osrednji Slove-
niji lahko zniža rabo energije za približno 8 % 
za vsako stopinjo, ki jo znižamo. 

• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporablja-
mo.

• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo tem-
peraturo ogrevalnega medija, ki še ogreje 
prostore na nastavljeno temperaturo. Da bi 
to lahko dosegli, moramo uporabiti vse ra-
diatorje ogrevalnega sistema, na katere na-
mestimo termostatske ventile in glave z na-
stavljeno temperaturo prostora. S tem, ko 
imamo večjo površino za oddajo toplote 
v prostor (več radiatorjev) se namreč lahko 
zniža temperatura ogrevalnega medija/siste-
ma, kar poveča izkoristek ogrevalne naprave, 
še posebej, če imamo kondenzacijsko plin-
sko peč ali toplotno črpalko. Intuitivni ukrep 
»varčevanja«, da v prostoru, ki ga ogrevamo, 
zapremo čim več radiatorjev, je napačen.

• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali 
omogoča način ogrevanja. Naprava je na-
mreč prav tako toplotna črpalka, ki je zelo 
učinkovita, kadar je temperaturna razlika 
med ogrevanim prostorom in okolico majh-
na, zato je zlasti v prehodnem (pomladnem, 
jesenskem) obdobju lahko zelo ugodna reši-
tev za (do)grevanje.

• Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: 
hitro, v nekaj minutah in to »na prepih«. Če 
uporabljamo prezračevalno napravo, pro-

Slika 1: Ocenjena letna raba energije v tipičnem slovenskem go-
spodinjstvu: rumena – poraba zemeljskega plina, rdeča – pora-
ba dizelskega goriva, modra – poraba električne energije.
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store prezračujemo z minimalno potrebno 
izmenjavo zraka.

2. Mobilnost  
(pričakovan prihranek 15 %–20 % ) 

• Podobno kot ogrevanje prostorov, je tudi 
uporaba osebnega avtomobila povezana 
z eno najintenzivnejših rab energije v tipič-
nem slovenskem gospodinjstvu, zato je prvi 
ukrep – zmanjšati število nepotrebno pre-
voženih kilometrov. V to smer je usmerjena 
tudi danes vse bolj uveljavljena možnost dela 
od doma. Na tem mestu izpostavljamo tudi 
službene poti ali turistična potovanja z leta-
lom, ki jih v tipičnem slovenskem gospodinj-
stvu (slika 1) niso upoštevana. Ta potovanja je 
prav tako potrebno zmanjšati na minimalno 
potrebno. 

• Kadar je le mogoče in smiselno, namesto 
osebnega avtomobila uporabljamo javni pre-
voz ali druge načine prevoza (kolo, pešače-
nje). Pomenljiv je že podatek, da okoli 50 % 
poti v mestih opravimo z avtom na razdaljah 
manjših od 5 km.

• Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 
km/h oziroma tako, da je varno, skladno s 
predpisi, in da ne oviramo prometa. To za tisti 
čas vožnje lahko pomeni do cca 20 % manj-
šo porabo goriva.

• Če res ni nujno potrebno, klimo v avtomobilu 
ugasnemo. Toliko bolj pomembno je to sto-
riti pri starejših avtomobilih, saj tam vključe-
na naprava ves čas deluje pri nazivni moči ne 
glede na nastavitev temperature v potniški 
kabini. Ugasnjena naprava lahko prihrani do 
0,5 L/100 km.

• Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih ne-
hamo uporabljati za prevoz tovora (koles, 
strešnega kovčka, smuči …).

3. Ogrevanje vode  
(pričakovan prihranek 15 %–20 %)

Tretji tipično največji porabnik energije doma je pri-
prava tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako zelo 
energetsko intenzivno je ogrevanje vode, naj pove-
mo, da za pripravo 1 litra čaja, porabimo približno 
toliko električne energije, kot bi jo potrebovali, če bi 
avto omenjene družine dvignili na vrh 30 m visoke 

stolpnice. Kdo bi si mislil; 1 liter čaja. Tukaj so nasle-
dnja mala dejanja najpomembnejša:

• Redkeje se kopamo, namesto tega se prha-
mo z navadnim tušem. Oprhamo se hitro, 
brez namakanja. Skozi tuš ročko takrat do-
besedno odteka 20 kW, kar je veliko več kot 
so nazivne toplotne izgube velike stanovanj-
ske hiše. Minuta prhanja v povprečju pomeni 
porabo 10 litrov vode in 0,3 kWh akumuli-
rane energije. Tuš ni ravno primeren kraj za 
iskanje navdihov...

• Za spiranje in splošno uporabo pazimo, da 
namesto tople vode uporabljamo hladno 
vodo.

• Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se 
dan danes opazi redkeje, pa je pol ure pu-
ščanja na strani tople vode, ki se s kapljico na 
sekundo zdi zanemarljivo majhno, primerlji-
vo s porabo električne energije za enkratno 
polnjenje telefona.

• Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste 
mrežice na izstopu iz pipe, kamor se vodni 
kamen rad nabira. Nič posebnega ne počno, 
razen tega, da vodi primešajo zrak v homo-
geno zmes, zaradi česar si lahko umijemo 
roke in učinkovito splakujemo posodo z ob-
čutno manjšim pretokom. Pa saj, to je njihov 
glavni namen – zmanjšati porabo (tople) 
vode. Porabo pa zmanjšamo tudi, kadar pipo 
zapremo, če vode ne potrebujemo, npr. med 
ščetkanjem zob ali kuhanjem.

• Znižamo temperaturo akumulirane tople 
vode v zalogovniku. Z nižjo temperaturo je 
učinkovitost grelne naprave za pripravo tople 
sanitarne vode višja, hkrati pa se zmanjšajo 
tudi toplotne izgube zalogovnika in celotne-
ga sistema. 

Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev termo-
statskih ventilov in glav na radiatorje in namestitev 
perlatorjev na pipe finančno najdražja. Okvirni stro-
šek prvega je približno 30 €/radiator, strošek druge-
ga pa cca 1 €/pipo. Zanimivo je, da ta dva ukrepa ne 
zahtevata spremembe naših navad, vsi ostali ukrepi, 
ki ne stanejo nič, pa od nas terjajo vsaj malo muje. 
Pa saj tako je v življenju – brez muje se še čevelj ne 
obuje.
V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE se med drugim 
ubadamo tudi s tem, kako najbolj učinkovito pristo-
piti k različnim ciljnim skupinam. Zavedati se mo-
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ramo, da k ukrepom URE posameznika ženejo raz-

lični vzroki; med njimi so najpomembnejši finančni 

motivi, energetska revščina, zavest in odgovornost 

do podnebja in okolja. Nekaterih razpoložljivi argu-

menti še niso prepričali in čakajo na boljša pojasnila, 

še vedno pa je nerazumljivo velik del takih, ki se jih 

zniževanje emisij in rabe energije preprosto ne ti-

čejo in ob tem navajajo različne argumente. Njim 

zgornje pisanje ni bilo namenjeno, vsem ostalim pa 

Ob vse večjih podražitvah ener-
gentov se vedno več gospodinj-
stev sprašuje, kako prihraniti pri 
energiji. Čeprav se zdi, da lahko 
posamezno gospodinjstvo pri-
varčuje le malo energije, razi-
skave kažejo, da temu ni tako. 
Privarčujemo lahko pri ogrevanju 
prostorov, pri razsvetljavi in pri 
vseh gospodinjskih opravilih. Tudi 
vsakodnevna priprava hrane terja 
znatne količine energije, zato v 
prispevku podrobneje spregovo-
rimo o možnostih za prihranke pri 
kuhanju in zakaj je pomembno, 
da poznamo vsebino novih ener-
gijskih nalepk, ki nam povedo, 
koliko energije porabi posame-
zen gospodinjski aparat in koliko 
lahko gospodinjstva prihranijo s 
pravilno izbiro le teh. 
Pri kuhanju največkrat uporablja-
mo vodo. Pomembna lastnost 
vode je, da je pri normalnih po-
gojih ne moremo segreti na višjo 
temperaturo od vrelišča (100 °C). 
Z intenzivnejšim gretjem povzro-
čimo le burnejše vretje, hrana pa 
se med burnejšim vretjem ne bo 
prej skuhala. Izgube energije za-
radi izparevanja vode lahko del-

upamo v veliko korist in v sprostitev ob kakšni hu-
domušnici.
In če zaključim s prijateljem iz otroštva; odločil se 
je za zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno čr-
palko, ki pokrije toplotne izgube neobnovljene hiše. 
Čez kakšno leto ali dve, bo ta naprava bistveno pre-
velika, da bi lahko delovala optimalno in takrat bomo 
iskali najboljšo možno rešitev. A vse to prihranimo 
za naslednje pisanje, do takrat pa le pogumno »Z 
MALIMI DEJANJI DO VELIKIH PRIHRANKOV«.

no zmanjšamo tako, da posodo 
pokrijemo. To lahko storimo med 
kuhanjem in tudi pred zavretjem 
vode.
V posodah, ki jim po domače pra-
vimo ekonom lonci, se zaradi vo-
dne pare poveča tlak, zato lahko 
voda vre pri višji temperaturi in 
hrana se tudi prej skuha. Na tak 
način privarčujemo do polovico 
potrebne energije za kuhanje.

Kaj lahko torej storimo, da 
prihranimo energijo?

Pomembno je vedeti naslednje:
• Količina vode za kuho naj ne 

bo po nepotrebnem prevelika, 
saj je hrana kuhana v manjši 
količini vode okusnejša.

• Kuhamo v pokritih posodah. 
• Kadar je le mogoče, uporabi-

mo ekonom lonec. 
• Ko voda zavre, zmanjšajmo 

moč kuhalne plošče oziroma 
plinskega gorilnika do točke, 
ko voda še vedno vre. 

• Hrana je okusnejša, če je ne 
razkuhamo. S skrajšanjem 
časa kuhanja varčujemo z 
energijo in svojim časom. 

Običajno na našo odločitev pri 
nakupu štedilnika ali pečice vpliva 
predvsem cena, kar pa ni vedno 
najugodnejša rešitev. Ob nakupu 
ne bi smeli pozabiti na stroške za 
energijo, ki nam jih bo prinesla 
slabo izolirana pečica, ali pa ku-
halna plošča s slabim izkoristkom. 

Kaj moramo vedeti o  
klasičnem električnem 
štedilniku?

Izkoristek navadnih električnih 
plošč ne presega niti 50 odstot-
kov, izgubljena toplota se poraz-
gubi po drugih delih štedilnika, 
pravimo, da pobegne mimo lon-
cev. Druga značilnost klasičnih 
grelnih plošč je groba nastavitev 
njihove temperature. Tipično lah-
ko izbiramo le med tremi ali štiri-
mi stopnjami grelne moči. 

Na kaj moramo biti  
pozorni oziroma kako 
ravnamo?

• Velikost kuhalne plošče vedno 
izberemo glede na premer 
naše posode. Majhna posoda 
na veliki plošči pusti neizkori-
ščen obod, od koder energija 
uhaja v zrak. 

• S kuhanjem v pokriti posodi 
lahko zmanjšamo porabo ele-
ktrične energije tudi do trikrat.  

Z majhnimi dejanji do velikih 
prihrankov pri kuhanju
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• Kuhalno ploščo izklopimo 
nekaj minut pred koncem 
kuhanja, saj je v plošči dovolj 
toplote, ki nam bo hrano sku-
hala do konca. 

Kaj moramo vedeti  
o pečici?

Če smo električne kuhalne plo-
šče obsodili kot velike porabnike 
energije, lahko povsem enako tr-
dimo za klasične pečice. 
Za varčno in smotrnejšo rabo pe-
čic bi morali vedeti predvsem na-
slednje:
• Pri pečicah, ki so dlje časa v 

uporabi, je dobro preveriti te-
snjenje vrat. 

• Kupujmo pečice z dobro izo-
liranimi stenami in večplastni-
mi stekli na vratih. 

• Vrata pečice med peko od-
premo čim manjkrat. 

• Če imamo v pečici na razpo-
lago ventilator, ga uporablja-
mo čim pogosteje. 

• Če je le mogoče, pecimo več 
jedi hkrati. 

• Za odtajevanje zmrznjenih 
jedi raje uporabimo mikrova-
lovko, če jo le imamo. 

• Električno pečico izklopimo 
vsaj 10 minut pred koncem 
peke, saj je v njej dovolj zraka, 
ki bo jed spekel do konca. 

• Jedi raje pogrevajmo na ku-
halnih ploščah, kot v klasičnih 
pečicah, še bolje v mikrova-
lovkah. 

Kaj je dobro vedeti  
o mikrovalovnih pečicah?

V njih se peka odvija s pomočjo 
mikrovalov, ki zanihajo molekule 
vode in tako povečajo tempe-
raturo jedi. Pri tem ostanejo vse 
snovi, ki ne vsebujejo vode, hla-
dne. To pomeni, da se v mikro-

valovni pečici posoda ne segre-
va. Pri tem načinu segrevanja je 
potrebno veliko manj energije za 
peko in pogrevanje hrane ter pri-
pravo toplih napitkov kot v klasič-
nih pečicah. 

Primerjava različnih  
aparatov za kuhanje in 
peko

Prostor v pečici bomo najbolje iz-
koristili, če v njej pečemo več jedi 
hkrati. Kozarec vode bomo do 
vrenja najbolj učinkovito segre-
li v mikrovalovni pečici ali grel-
niku vode. Za kuhanje testenin 
oz. zelenjave je priporočljivo, da 
vodo segrejemo v grelniku vode 
oz. mikrovalovni pečici, nakar to 
vodo prelijemo v posodo. Po-
datki v primeru pogrevanja eno-
lončnice in kuhanja kaše kažejo, 
da je najbolj učinkovit način raba 
mikrovalovne pečice. Če primer-

jamo rabo štedilnikov ugotovimo, 
da je raba energije indukcijskega 
štedilnika nižja od klasičnega ele-
ktričnega štedilnika. 
Gospodinjstva si danes težko 
predstavljamo brez gospodinjskih 
aparatov, energija, ki jo pri vsa-
kodnevnem delovanju porabijo, 
pa predstavlja pomemben delež 
v skupni porabi energije. Zaradi 
tega je pomembno, da pri naku-
pu novega gospodinjskega apa-
rata razmislimo o nakupu varč-
nega. Pri tem nam lahko pomaga 
energijska nalepka, ki je enosta-
ven grafični prikaz najpomemb-
nejših podatkov o rabi energije 
in ostalih standardiziranih podat-
kov za posamezne gospodinjske 
aparate. Da bi se lažje odločili za 
nakup varčnega gospodinjskega 
aparata, pa je pomembno pozna-
ti njeno vsebino. Več o energijski 
nalepki lahko preberete na spletu. 

Slika 1. Končna poraba energije po namenih, Slovenija, 2019 [2]

Viri
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Da bi se lažje odločili za nakup varčnega gospo-
dinjskega aparata, je pomembno poznati vsebino 
energijskih nalepk. Energijska nalepka je enostaven 
grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi 
energije in ostalih standardiziranih podatkov za po-
samezne gospodinjske aparate. 
Za zmanjšanje rabe energije si prizadeva tako 
Evropska unija kot tudi Slovenija. Eden od ukrepov 
je uvedba označevanja gospodinjskih aparatov z 
energijskimi nalepkami. Glavni namen tega ukrepa 
je ozavestiti potrošnika, da se pri nakupu odloča na 
osnovi podatkov o porabi energije, kar prispeva k 
spremembam na trgu v korist učinkovitejših naprav. 
Za posameznika predstavlja nakup energetsko varč-
nih gospodinjskih aparatov dolgoročen varčevalni 
potencial. Gledano širše to pomeni poleg zmanjša-
nja potreb po energetskih proizvodnih kapacitetah 
in ostalih pomembnih virih tudi bistveno razbreme-
nitev okolja. To ima neprecenljivo vrednost tako za 
posameznika, kot tudi za družbo kot celoto. 
Energijska nalepka pomaga kupcu pri izbiri primer-
nega in energijsko učinkovitejšega aparata, posre-
dno spodbuja proizvajalce k stalnim izboljšavam in 
dvigu energetske učinkovitosti aparatov, spodbuja 
pa tudi prodajalce in zastopnike k dobavi in trženju 
energetsko učinkovitih naprav. 
Glavni elementi nove energijske nalepke so nasle-
dnji:
• QR koda: potrošniku omogoča, da dobi infor-

macije o izdelku tako, da kodo preprosto »pre-
bere« s pametnim telefonom; 

• nova lestvica od A do G: je brez razredov ozna-
čenih s plusi; 

• poraba energije: podatki so različni glede na vr-
sto izdelka. Pri hladilnikih je prikazana letna po-
raba energije, pri pomivalnih, pralnih in pralno 
sušilnih strojih poraba energije za 100 ciklov, pri 
zaslonih in svetilih pa za 1000 ur uporabe;

• piktogrami: prikazujejo delovanje in druge la-
stnosti izdelka. Število in vrste piktogramov se 
od izdelka do izdelka razlikujejo. 

Slika 1 v nadaljevanju kaže primer energijske nalepke 
za pralni stroj.

Slika 1: Energijska nalepka – primer za pralni stroj

Koliko lahko privarčujemo z nakupom 
varčnejše naprave?

Vse naprave so razdeljene v energijske razrede od 
A do G. Pri tem oznaka A pomeni manjšo porabo 
energije kot oznaka G. Tako na primer povprečni 
hladilniki energijskega razreda A porabijo okoli 50 
odstotkov manj energije kot hladilniki razreda D in 
hladilniki razreda G porabijo približno 25 odstotkov 
več kot hladilniki razreda D. V spodnji razpredelnici 
so okvirne primerjave med posameznimi energijski-
mi razredi za različne tipične aparate.
Okvirne stroške porabljene energije v življenjski dobi 
posameznega aparata lahko potrošniki izračunamo 
in medsebojno primerjamo, s pomočjo spletne-
ga orodja BELT (https://belt.zps.si/), ki so ga razvili 
na Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru evropskega 
projekta BELT (Boost Energy Label Take Up). Orod-
je preprosto »prevede« označeni energijski razred v 
konkretne in preprosto razumljive številke o:
• porabi električne energije,
• strošku električne energije,
• izpustih CO

2
,

• številu dreves, potrebnih za absorpcijo te količi-
ne CO

2
,

• ekvivalentu kilometrov vožnje z avtomobilom.

Kako lahko energijska nalepka pomaga pri 
nakupu varčnega gospodinjskega aparata



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 13. 10. 2022

66 OSTALO

S pralnim strojem energijskega 
razreda B in zmogljivostjo 9 kg 
boste s sedmimi pranji na teden 
na letni ravni za električno ener-
gijo plačali približno 19 evrov (z 
upoštevanjem cene električne 
energije 0,098 €/kWh) in pri tem 

proizvedli za skoraj 65 kg izpu-
stov CO

2
, kar je primerljivo s 524 

prevoženimi kilometri. 
Za namen široke in zanesljive pre-
poznavnosti energijske nalepke je 
vzpostavljeno javno spletno me-
sto evropske podatkovne zbirke 

za označevanje energijske učin-
kovitosti (EPREL), kjer lahko po-
trošnik primerja različne proizvo-
de, ki imajo energijsko nalepko, 
in se odloči za optimalen nakup 
glede na njegove želje in potre-
be. Javna podatkovna zbirka je 
dostopna v slovenskem jeziku na 
spletnem naslovu https://eprel.
ec.europa.eu/screen/home. 
Zaključimo lahko, da lahko le 
osveščena in informirana gospo-
dinjstva s svojimi ravnanji pripo-
moremo k doseganju nacionalnih 
in evropskih ciljev na področju 
učinkovite rabe energije, s tem 
prispevamo k blaženju podneb-
nih sprememb in hkrati prihrani-
mo pri stroških za energijo.

Hladilniki in 

zamrzovalniki

Pralni stroji Sušilni stroji Pomivalni 

stroji

Pečice Klimatske 

naprave

Razred A je učinko-

vitejši od razreda D 

vsaj za

39 % 30 % 24 % 27 % 33 % 14 %

Razred D je učinko-

vitejši od razreda G 

vsaj za

25 % 26 % 21 % 24 % 29 % 15 %

Tabela 1: Primerjava učinkovitosti med posameznimi razredi za različne aparate [1]

Slika 2: Primer izračuna s spletnim orodjem BELT za pralni stroj z energijskim razredom 
B, zmogljivostjo 9 kg in sedmimi tedenskimi pranji

Vir
[1] Inštitut Jožef Štefan (2003). ENER-

GIJSKE NALEPKE in označevanje 
učinkovitosti gospodinjskih strojev. 
Pridobljeno 10. 8. 2022: 

 http://www.energetikaportal.si/file-
admin/dokumenti/publikacije/arhiv_
aure/b_e_nalepke.pdf
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Promet je eden izmed najpo-
membnejših virov emisij toplo-
grednih plinov, saj predstavlja kar 
četrtino skupnih emisij v Evropski 
uniji in ima mnoge škodljive po-
sledice za okolje, prostor, družbo 
in gospodarstvo. 
V letu 2017 je bilo po podat-
kih Statističnega urada Republi-
ke Slovenije 12 odstotkov vseh 
z avtomobilom opravljenih poti 
krajših od enega kilometra, 30 
odstotkov krajših od dveh in pol 
kilometrov in kar 45 odstotkov 
krajših od pet kilometrov. Sku-
pno kar dva milijona kilometrov, 
ki jih lahko povprečni prebivalci 
opravimo peš ali s kolesom. Na 
ta način bi lahko za skoraj polo-
vico zmanjšali število vseh poti, 
opravljenih z avtomobilom, s tem 
pa prihranili energijo in denar ter 
močno zmanjšali škodljive vplive 
prometa na okolje in družbo. 
Motoriziran promet je namreč 
krivec za številne neljube učinke. 
Je eden glavnih virov toplogre-
dnih plinov, zaradi katerih se na 
naših cestah kuhajo podnebne 
spremembe. Je vir prometnih 
nesreč, povzroča hrup in nepre-
spane noči, onesnažuje zrak, kar 
povzroča prezgodnjo umrljivost, 
razvoj bolezni srca in ožilja, pljuč-
nega raka, sladkorno bolezen in 
astmo ter nasploh znižuje kako-
vost življenja.
Raziskave še kažejo, da smo pre-
bivalci Slovenije zelo obremenje-
ni s stroški prevoza, saj jim na-
menimo kar 17 odstotkov vseh 
odhodkov, to pa nas uvršča moč-
no nad povprečje v Evropski uniji. 
Zanemariti ne gre niti dejstva, da 
mobilnostne navade prebivalstva 

najhitreje občuti prav lokalno 
okolje.
Zaradi vseh omenjenih razlo-
gov pravimo, da avto že dolgo ni 
več v modi. Z vidika zanesljivosti, 
varnosti, finančne dostopnosti 
in manjšega vpliva na okolje sta 
javni potniški promet in aktivna 
mobilnost boljša izbira. Aktivne 
oblike mobilnosti, kot sta hoja 
in kolesarjenje, pa poleg števil-
nih prednosti za naše zdravje in 
dobro počutje predstavljajo tudi 
najcenejšo in energetsko varčno 
obliko premikanja. 
Z izbiro trajnostnih oblik mobil-
nosti tako zmanjšamo negativen 
vpliv na okolje in lastno zdrav-
je, preprečimo izrabo prostora, 
ohranimo več zelenih na račun 
asfaltiranih površin in prihranimo 
energijo ter posledično denar, ki 
ga moramo nameniti za mobil-
nost. 

Kako lahko prav vsak posame-
znik pripomore k zmanjšanju 
porabe energije v prometu, bolj-
ši družbi in okolju ter hkrati pri-
hrani? Ministrstvo za infrastruk-
turo svetuje naslednje:

Z zmanjševanjem števila poti 

Razmislimo, ali je naša pot z oseb-
nim avtomobilom nujna. Avto, ki 
stoji v gneči, namreč porabi več, 
zato se je smiselno izogniti pro-
metnim konicam.
Razmislimo tudi, ali lahko združi-
mo različne poti in jih opravimo 
naenkrat. Na ta način bo avto 
uporabljen manjkrat, kar pomeni, 
da bodo enake obveznosti opra-
vljene z manj stroški. 

Z zmanjševanjem števila poti do 
2 km 

Razmislimo o nujnosti vožnje na 
kratke razdalje do enega, dveh in 
petih kilometrov. Kratke poti do 
dveh kilometrov lahko opravimo 
peš, razdalje do pet ali deset pa 
premagamo s kolesom ali javnim 
potniškim prometom. Poleg tega 
lahko v dveh kilometrih hoje ali 
kolesarjenja v službo mimoido-
čim podarimo veliko nasmehov in 
hkrati prihranimo 46 litrov goriva 
na leto.

S promocijo aktivnega prihoda 
na delo

Delodajalci lahko trajnostno mo-
bilnost spodbujajo z enostavnimi 
ukrepi, kot so npr. uvedba giblji-
vega delovnega časa, možnost 
dela od doma, spodbujanje ak-
tivnega prihoda na delo, ureditev 
prostorov za prhanje, postavitev 
pokritih kolesarnic, spodbujanje 
skupnih voženj ali uvedba organi-
ziranega prevoza.
Hoja in kolesarjenje blagodejno 
vplivata na počutje zaposlenih. 
Aktiven prihod v službo bo po-
skrbel za več kisika v krvi, kar bo 
ugodno vplivalo na njihovo zbra-
nost in učinkovitost. 

Z uporabo javnega potniškega 
prometa (JPP)

Raziščimo vozne rede vlakov, 
avtobusov, prevozov na klic in 
ostalih oblik JPP ter preverimo, ali 
jih lahko morda med seboj zdru-
žimo. Vožnja z JPP je lahko tudi 
priložnost za pogovor s prijatelji 
ali sopotniki, odgovarjanje na ele-
ktronsko pošto, branje, počitek ali 
druge aktivnosti, ki jih med vožnjo 
avtomobila ne moremo opraviti. 

Z energijo lahko varčujemo tudi v prometu
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je projekt, s katerim želimo v Javnem zavodu Krajin-
ski park Goričko čim širši javnosti predstaviti biotsko 
pestrost Slovenije. Trudimo se predvsem z razkriva-
njem in predstavljanjem biodiverzitete Krajinskega 
parka Goričko.
Ker so otroci naša prihodnost, smo veliko časa in 
truda vložili v naravoslovne aktivnosti za vrtčevske in 

Presenečeni bomo nad količino 
časa, denarja in energije, ki jo lah-
ko prihranimo na ta način. 
Vožnja z JPP je energetsko varč-
na in cenovno ugodna, zato se 
tudi izlete izplača načrtovati z 
uporabo JPP. Ob koncih tedna 
do vključno 30. 6. 2023 namreč 
velja na vse enotne vozovnice v 
medkrajevnem avtobusnem in 
domačem železniškem prometu 
75 odstotni popust za vse upo-
rabnike. 

S sopotništvom

S sopotništvom se stroški prevo-
za razdelijo med potnike in po-
sameznika manj obremenijo. Na 
ta način se lahko izognemo tudi 
stroškom parkirnin, pa še pot je 
kratkočasnejša in bolj sproščujo-
ča. 

Z varčnejšo vožnjo

Z varčno vožnjo avtomobila 
zmanjšamo porabo goriva in s 
tem znižamo stroške mobilnosti. 
Obstaja več načinov za varčno 
vožnjo: 
• Zmanjšanje hitrosti: vožnja pri 

100 km/h na avtocesti zniža 

rabo energije in s tem pove-
zane stroške za 10–15 odstot-
kov v primerjavi z vožnjo pri 
130 km/h. Poleg tega s hitro 
vožnjo privarčujemo le 10 mi-
nut na 100 km, v zrak pa iz-
pustimo kar 80 odstotkov več 
CO

2
, kar je zaskrbljujoče tudi z 

okoljskega vidika. 
• Manjša obtežitev vozila: manj 

kot je vozilo obteženo, bolj 
bo vožnja varčna. Vsakih do-
datnih 50 kilogramov namreč 
poveča porabo goriva za dva 
odstotka. Pomemben je tudi 
način shranjevanja prtljage – 
prtljaga v prtljažniku namesto 
na strehi je bistveno pame-
tnejši in varčnejši način njene-
ga prevoza. 

• Klimatska naprava: ta poviša 
porabo goriva za do 12 od-
stotkov, zato se je smiselno 
odpovedati njeni uporabi, ka-
dar ta ni nujna.

Koliko avtomobilov imeti v 
gospodinjstvu oziroma ali je 
lastništvo osebnega avtomobila 
nujno?

Razmislimo, ali naše gospodinj-
stvo zares potrebuje avto oz. več 
kot en avto. Vedno več urbanih 
naselij je namreč opremljenih s 
sistemi za izposojo koles in sis-
temi za izposojo avtomobilov. Z 
uporabo teh sistemov se znebimo 
skrbi, ki pritičejo uporabi lastne-
ga avta. Ta namreč ne predsta-
vlja zgolj stroška nakupa in gori-
va, temveč tudi strošek rednega 
vzdrževanja in zavarovanja. Na 
spletu lahko preverite, koliko vas 
vaš jekleni konjiček zares stane. 
Izberimo trajnostno mobilnost, 
saj s tem prispevamo k zmanjša-
nju izpustov toplogrednih plinov, 
čistejšemu zraku v mestih, večji 
kakovosti bivanja, javnemu zdrav-
ju in socialni pravičnosti.

DIREKTORAT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO

Life Naturaviva, 
biodiverziteta – 
umetnost življenja



13. 10. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

69OSTALO

osnovnošolske skupine. Na zabaven, poučen in igriv 
način smo jim pokazali in predstavili raznoliko go-
ričko pestrost. Ustvarili smo različne izdelke in tako 
s skupnimi močmi obogatili naše znanje. Ena izmed 
aktivnosti je bila tudi velikonočna delavnica z bar-
vanjem pirhov z naravnimi barvili in dekoracijami na 
gradu Grad. V prvomajskih počitnicah smo za obi-
skovalce gradu pripravili poslikavo obraza na temo 
narave in goričke biodiverzitete.
Za splošno javnost smo izvedli predavanje na temo 
Bober – ekološki inženir, kjer smo izvedeli veliko o 
živali, ki se v zadnjih letih vrača nazaj na Goričko. 
Ker ga pogosto dojemamo kot uničevalca narave in 
včasih tudi preganjamo, sta nam predavatelja pred-
stavila to problematiko in pokazala, da je bober bolj 
koristen in dobrodošel kot smo morda mislili. Na 
sporedu so bila tudi potopisna predavanja, s pomo-
čjo katerih so nam zunanji predavatelji orisali svoja 
doživetja, pokrajino in ljudi, ki so jih obiskali.

V poletnih mesecih smo pod goričkimi zvezdami 

prirejali kina na prostem. Ob prvih petkih v mesecu 

smo se ob večerih zbirali na grajskem dvorišču in 

na velikem platnu predvajali dokumentarne, naravo-

slovne in poljudne filme o naravi in biodiverziteti.

V grajskem parku v senci stoletnih dreves največjega 

grajskega poslopja daleč naokoli obiskovalce nago-

varja zunanja razstava, na kateri je predstavljena bi-

odiverziteta Krajinskega parka Goričko z naslovom: 

Goričko. Znate ka? Lejpo je. Vabljeni, da si jo ogle-

date do konca novembra 2022 in na velikih fotogra-

fijah doživite lepote naše pokrajine.

Podrobne informacije o projektu LIFE NATURAVIVA 

lahko najdete na spletni strani www.park-goricko.

org in www.naturaviva.si. 

Sandra Kuhar
Foto: Sandra Kuhar
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Javni zavod Krajinski park Gorič-
ko je v sodelovanju z Goričkim 
drüjštvom za lepše vütro 1. okto-
bra 2022 organiziral že 16. Grajski 
bazar z goričkimi meštri, na kate-
rem je na dvorišču gradu 35 po-
nudnikov domače in umetnostne 
obrti ter domačih in sladkih do-
brot poskrbelo za pravo sejemsko 
vzdušje. Ponudbo upravičencev 
do Kolektivne blagovne znamke 
Krajinski park Goričko in članov 
Goričkega drüjštva za lepše vütro 
je dopolnila kulinarična ponudba 
Domačije Marof. Sejemska po-
nudba je bila obogatena s spre-
hodom z zeliščarjem, vodenjem 
po zunanji razstavi, poslikavo 
obraza, lovom na zaklad, ustvar-
jalnimi delavnicami, vožnjo s ko-
čijo in fračarijo.
Obiskovalce in razstavljavce sta 
uvodoma nagovorili direktorica 
zavoda Stanislava Dešnik in žu-
panja Občine Grad Cvetka Ficko. 
Sledila je glasbena pripoved za 
otroke Alje Bulič z naslovom Kako 
je deklica postala varuhinja reke. 
V kulturnem programu se je s 
plesom in pesmijo predstavila OŠ 
Grad, nakar je sledil nastop Fol-
klornega društva Vrbe Rogašovci.
Navzoče obiskovalce je slavno-
stno nagovorila državna sekretar-
ka, pristojna za področje kmetij-
stva, hrane in ribištva, ga. Tatjana 
Buzeti.
V nadaljevanju so bili javno po-
hvaljeni ter nagrajeni prejemniki 
priznanj za NAJ travnik, NAJ se-
nožetni sadovnjak in NAJ ogra-
ček z brajdo v letu 2022. Prizna-
nja in nagrade so podelili: Tatjana 
Buzeti, Stanislava Dešnik, Gregor 

Domanjko in Marjetka Škafar. 

Na izbor za NAJ travnik se je le-

tos prijavilo 10 lastnikov. Namen 

ocenjevanja je opozoriti lastni-

Ponudba na stojnicah.

Nagrajenci Naj ograček.

16. Grajski bazar z goričkimi meštri
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ke travnikov in splošno javnost 
na pomembno naravovarstveno 
vrednost travnikov ter lastnike in 
uporabnike spodbuditi, da jih še 
naprej ohranjajo in rabijo s košnjo 
in spravilom krme ob primernem 
času. Na ta način bodo travniki še 
naprej življenjski prostor za redke 
in ogrožene živalske ter rastlinske 
vrste na Goričkem. Prvo mesto 
sta osvojila Helfried in Barbara 
Prietl za travnik v Dolencih, drugo 
mesto Janez Gašpar iz Čepincev 
in tretje mesto travnika Štefa-
na Malinoviča iz Lončarovcev in 
Emila Novaka iz Ivanovcev.
Na izbor za NAJ travniški sadov-
njak se je letos prijavilo 8 lastni-
kov. Namen ocenjevanja je spod-
buditi ohranjanje še obstoječih 
visokodebelnih in travniških sa-
dovnjakov in zasaditev novih dre-
ves starih sort, cepljenih na pod-
lage za visoko rast. Prvo mesto v 
akciji je osvojil Ladislav Sabotin 
iz Prosenjakovcev, drugo mesto 
Daniel Kranjec iz Lončarovcev in 
tretje mesto Ivanka Kočiš iz Lon-
čarovcev.
Na izbor za NAJ ograček z braj-
do se je letos prijavilo 8 lastnikov 
ogračekov. Namen ocenjevanja 
je videti stanje in način pridelave v 
hišnih vrtovih na Goričkem. Poleg 
tega je pomembna tudi oblika, 
funkcionalnost in ohranjanje kra-
jinsko-arhitekturnih členov, ki so 
tradicionalni, npr. lesena ograja, 
brajda, visokodebelna sadna dre-
vesa starih sort ipd. Prvo mesto 
v akciji je zasedel ograček Mojce 
Kogovšek iz Markovcev, drugo 
mesto ograček Majde in Edvarda 
Pocak iz Domanjševcev in tretje 
mesto ograček Ksenije Lülik iz 
Bodoncev.

Vsem sodelujočim v akcijah se 
zahvaljujemo in jim čestitamo ter 
vabimo k sodelovanju v nasle-
dnjem letu.
Po slovesni razglasitvi navedenih 
akcij se je dogajanje nadaljevalo 
s kulturnim programom. Zapele 
so pevke Ženske pevske skupine 
KD Rogašovci in zapeli ter zaigrali 
člani Moške instrumentalne sku-
pine Neman čosa KD iz Rogašov-
cev.
Po zaključeni fračariji so bili raz-
glašeni trije NAJ fračarji. Nagrade 
je podelila Marjetka Škafar. Prvo 
mesto je osvojil Mihael Vratuša, 
drugo Kajetan Jakob Majcan in 
tretje Kristjan Malačič.
Prijetno vzdušje na grajskem dvo-
rišču je z glasbenim nastopom 
zaključil Duo biciklen. Program 
prireditve je povezoval Bojan Rajk.
Obiskovalci so si poleg stalnih 
muzejskih zbirk in razstav lahko 
v palaciju gradu ogledali foto-

grafsko razstavo Varuhinje rek, v 
jugozahodnem stolpu razstavo 
jabolk in hrušk starih sort iz Go-
ričkega in v grajskem parku raz-
stavo Goričko. Znate ka? Lejpo je!
Jesenska prireditev, ki je poteka-
la v okviru 32. Dnevov evropske 
kulturne dediščine in 10. Tedna 
kulturne dediščine, je bila s strani 
lokalnega prebivalstva in organi-
ziranih skupin zaradi raznovrstne 
ponudbe na stojnicah, kulturnega 
programa  ter spremljevalnih ak-
tivnosti dobro obiskana.
Zaposleni v Javnem zavodu Kra-
jinski park Goričko se zahva-
ljujemo vsem sodelujočim raz-
stavljavcem, nastopajočim in 
podpornikom prireditve.
Naslednje leto bo Grajski bazar v 
soboto, 7. oktobra 2023.

Štefanija Fujs 
Foto: Javni zavod Krajinski park 

Goričko

Nagrajenci Naj sadovnjak.
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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in refeendumski kampanji (Rr. List RS, št. 41/2007-ZPoIS-
-D, 105/2008 Odl. US : U-I295/07-8, 11/2011, 28/2011, Odl. US : U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 
98/2013 in 6/2018) in 15. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci 
(Ur. List RS, št. 89/2002), uredniški odbor glasila Občan določa

PRAVILA
O izrabi oglasnega prostora v posebni izdaji občinskega glasila  

Občan za predstavitev kandidatov političnih strank in kandidatov  
drugih predlagateljev in njihovih programov za lokalne volitve 2022

1.
V posebni izdaji javnega glasila Občan bo vsem kandidatom politčnih strank in drugim predla-
gateljem za volitve župana in članov občinskega sveta na lokalnih volitvah 2022 zagotovljena 
enakopravnost pri predstavitvi, kakor tudi pri predstavitvi njihovih programov in volilnih propa-
gandnih sporočil.

2.
V posebni izdaji javnega glasila Občan se za predstavitev kandidatov za župana in list kandidatov 
za člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 zagotovi:
• ena stran za vsakega kandidata za župana;
• dve strani za vsako listo kandidatov za člane občinskega sveta.

3.
Cena predstavitve znaša 36,60 EUR z že vključenim DDV, za eno stran velikosti A4 formata.

4.
Predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za občinski svet, bodo objavljene po vr-
stnem redu, kot bodo izžrebane na seji občinske volilne komisije. Vsebina predstavitve bo obja-
vljena v enaki obliki, kot bo predana, in ne bo lektorirana.

5.
V posebni izdaji glasila se nameni tudi prostor za predstavitev list kandidatov za volitve v svete 
krajevnih skupnosti Občine Puconci.

Rok za oddajo materiala je 2. 11. 2022 do 15. ure.

Številka: 007-0003/2022
Puconci, 6. 10. 2022
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NAGRADNA KRIŽANKA 13X11
AVTOR: ŠTEFAN 
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DUŠIK

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE S PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE IME IN PRIIMEK
PRED KRATKIM PREMINULEGA ZNANEGA POMURSKEGA VINSKEGA STROKOVNJAKA IZ OBČINE PUCONCI.
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AMPER
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PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN

Cenjene soustvarjalke, soustvarjalci!

Ta zapis in hkrati povabilo je čisto na koncu 102. 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, 103. številka Občana, bo ugledala luč sveta ob božiču.

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 četrtka,  
8. decembra 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 decembrsko 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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke Občana so:

1. Nino Sever, Dolina 24, 9201 Puconci
2. Štefka Cafuta, Ulica 5. prekomorske 9, 2250 Ptuj
3. Simon Kolar, Brezovci 85 a, 9201 Puconci 

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do  
1. decembra 2022 na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci, 
s pripisom »KRIŽANKA«.
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Oktober 
• 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

November
• 11. 11. 2022 ob 13.00 – MARTINOVANJE IN 

POKUŠNJA MLADIH VIN Z VINOGRADNIKI 
OBČINE PUCONCI - Puconci – KTD Puconci – 
Vesna Maučec: 031/871-355

• 12. 11. 2022 ob 10.00 – 24. MARTINOV 
POHOD OBČINI PUCONCI – Dolina – RZO 
Puconci in KTD Dolina – Irena Horvat: 
051/606-224

• 18. 11. 2022 ob 19.00 – KO ŽENA V OŠTARIJO 
PRIDE – Puconci – KTD Moščanci – Valentina 
Murgelj: 051/383-224

• 20. 11. 2022 od 9.00 do 17.00 – ADVENTNA 
RAZSTAVA – Puconci – Društvo Ščipek 
Puconci – Cvetka Grah: 040/791-460

• 24. 11. 2022 ob 19.00 – DOBRODELNI 
KONCERT »PESEM ZA SVETLI TRENUTEK« 
- Kulturna dvorana Puconci – ZKTD Občine 
Puconci – Uroš Kamenšek: 041/377-161

December
• 3. 12. 2022 ob 10.00 – ADVENTNI POHOD – 

Šalamenci – TD Šalamenci – Danilo Janasik: 
041/696-708

• 10. 12. 2022 ob 14.00 – 16. KONCERT NA 
PRAGU GORIČKEGA – Pečarovci – TKŠD 
Pečarovci – Danica Kardoš: 031/301-277

• 11. 12. 2022 ob 15.00 – PREDBOŽIČNO 
POPOLDNE – Pečarovci – TKŠD Pečarovci - 
Danica Kardoš: 031/301-277

• 23. 12. 2022 ob 18.00 – BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT – Puconci – KTD 
Moščanci – Polonca Rogač: 070/784-062

• 26. 12. 2022 ob 10.00 – ŠTEFANOV POHOD 
– Lemerje – ŠKTD Hrast Lemerje – Sandra 
Gerenčer: 041/248-685

• 26. 12. 2022 ob 13. uri – SREČANJE 
KONJEREJCEV IN BLAGOSLOV KONJEV 
– Beznovci – TD Beznovci – Tanja Marič: 
031/208-553




