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V teh dneh se je začela koledarska zima. Dnevi so 
najkrajši v letu, noči pa najdaljše. In celo te najkraj-
še dneve nam zakriva megla. Mračno in turobno je 
torej. A v to sivino z vso močjo sijejo prazniki. Mnogi 
se čudijo, zakaj po mestih in trgovinah tako zgodaj 
zasijejo lučke. Sam mislim, da prav zato, da odženejo 
sivino, tesnobo in mrak, ki se nas lotevajo v novem-
bru. December je pravzaprav radodaren s prazniki – 
obiščejo nas kar trije dobri možje: Miklavž, Božiček in 
dedek Mraz. Pomembno pa je, da s praznovanji ne 
pretiravamo, da najdemo zdravo mero v vsem; tako 
pri hrani kot pri pijači in darilih.

V teh dneh se po Soboti vijejo dolge kolone ljudi in avtomobilov. Zdi se, da 
bodo za dva dni praznikov izropali trgovine. Celo hujše je, kot je bilo v času 
covida. Sprašujem se, ali so prazniki samo za zabavo ali je njihov namen tudi 
najti notranji mir, se srečati s sabo, sorodniki … postati boljši človek.
Prvoten namen je že bil tak – včasih smo se na božič zbrali, se pogovarjali, 
skupaj krasili domove …, zdaj vse okrasimo že prej, namesto pogovora in 
družabnih iger pa se zapremo vsak v svoj prostor in gledamo televizor, mo-
nitor ali mobitel. Dobri stari časi – kam so izginili! Po eni strani se veselimo 
napredka, po drugi pa žalujemo, ker se nam zdi, da nas napredek ločuje. 
Ne bo pa nas ločevala zadnja številka Občana v stari sestavi. Tudi mi želimo 
prispevati k praznikom in vas razveseliti z novostmi, ki se dogajajo v naši 
občini. Prva je seveda sprememba na čelu občine; vajeti le-te je prevzel novi 
župan Uroš Kamenšek, ki mu ob izvolitvi seveda čestitamo in želimo uspe-
šno delo. Na novo so izvoljeni tudi nekateri občinski svetniki – spoznate 
jih lahko v nadaljevanju Občana. Prav tako so prevetrena vodstva krajevnih 
skupnosti, veliko kreativnih idej ob bogatih izkušnjah pa pričakujemo tudi od 
nove direktorice Razvojnega zavoda Občine Puconci Ksenije Flegar. Sicer 
pa vas bomo seznanili tudi z ostalim dogajanjem v občini … 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali kot avtorji člankov zadnja štiri leta 
ter tako soustvarjali vsako številko Občana. Vaši zapisi so dokument časa 
in hkrati drobne lučke, ki bogatijo vsakdan bralcev osrednjega občinskega 
medija.
Uredniški odbor zaključuje svoj mandat – veliko zadovoljstvo je bilo sode-
lovati z vsemi, ki ste pomagali pri rojstvu vsake številke. Verjamemo, da smo 
ustvarili plodno njivo, ki bo tudi v bodoče obilno rodila.
V teh dneh si vzemimo čas zase:
čas je prepočasen za tiste, ki čakajo in prehiter za tiste, ki se jim mudi.
Čas je prijazen do tistih, ki se veselijo in sovražen do tistih, ki jim je hudo.
Čas je ljubezniv z mladimi, ki imajo še veliko časa,
in neprijazen s starejšimi, ki jim polzi skozi prste.
Čas je edini, ki nas nenehno preganja.
Časa nam vedno zmanjkuje – dajmo času čas.

Za Uredniški odbor Jožef Rituper

Verjamemo, da ste božične praznike preživeli mirno in v krogu svojih naj-
dražjih. Novo leto pa naj vam prinese polno radosti in odžene skrbi, prinese 
naj vam ljubezen in odžene sovraštvo, vsak dan naj bo sončen in vesel!

Vam, drage bralke in bralci!
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Drage občanke in občani!
Po dolgih letih ločenega razvo-
ja v okviru krajevnih skupnosti v 
veliki Občini Murska Sobota smo 
se združili v novi Občini Puconci. 
Različno razviti, različno usmer-
jeni v prihodnost, pa vendar lju-
dje, ki pripadamo enemu istemu 
okolju. Daleč nazaj v letu 1994 se 
je mlada slovenska država odloči-
la približati ljudem oblast v obliki 
manjših občin, ki bi lahko bolj skr-
bele za potrebe ljudi in zastopali 
njihove interese pred državo. V 
času priprav na prve volitve novo-
ustanovljenih občin, sem se tudi 
sam odločil, da kandidiram za žu-
pana občine Puconci. Mnogokaj 
je bilo takrat za občino nedore-
čenega in prav nič postavljenega, 
toda izziv je bil zame tako velik, da 
sem se bil pripravljen podati na za 
mene popolnoma novo pot. De-
jal sem si, če bom izvoljen, bom 
mandat ali dva oddelal, potem pa 
se vrnem nazaj na svoje delovno 
mesto v Kemo. Leta 2014 je žu-
panovanje po lokalnih volitvah 
prevzel bivši ravnatelj g. Ernest 

Nemec. Žal pa nas je po enem 
letu zapustil. Takrat sem bil pod-
župan, pozneje pa sem ponovno 
kandidiral za župana. Tako sem z 
županstvom nadaljeval naslednjih 
sedem let. Nikoli se nisem vrnil, 
ker se je moj mandat podaljšal v 
dolgih sedemindvajset let. Včasih 
se odločimo stopiti na novo pot, 
gledajoč nazaj, in si pravimo, saj se 
bomo vrnili, potem pa nas ta nova 
pot pelje vse dalje od tistega, kjer 
smo bili prej, ker nam daje nove 
izzive in nove cilje, ki jih morda 
prej niti nismo videli. Tako si ta-
krat nihče ni predstavljal, da bodo 
občine postale to, kar danes so in 
prepričan sem, da so prav občine 
izpolnile v teh sedemindvajsetih 
letih težnjo ljudi po napredku in 
boljšemu življenju.
Začeli smo skromno in se veliko 
ukvarjali z delitvijo premoženja 
bivše velike občine. Na začetku 
sva bila dva, pozneje trije in ob-
činski svet. Pripravili smo prve 
razvojne načrte za novo občino. 
Menim, da smo takrat sprejeli dve 
zelo pomembni odločitvi za delo 
občine. Prva je bila, da ne bomo 
imeli pozicije in opozicije. To je bil 
temelj sožitja in skupnega ustvar-
janja vseh, ki želijo dobro za obči-
no za vsa leta mojega županova-
nja. Druga pomembna odločitev 
je bila, da bomo naše razvojne 
programe kot prednostne dali ti-
ste, ki bodo razvijali celo občino, 
predvsem pa bomo naredili vse, 
da se vsi naši občani lahko tam, 
kjer živijo, vsak dan počutijo bolj-
še. Odraz tega je bil program iz-
gradnje cest, saj smo podedovali 
ogromno makadamskih povezav 
med kraji.

Tretja, zame zelo pomembna od-
ločitev, je pravzaprav glede moje 
osebnosti. Rekel sem si, da se že-
lim vedno potruditi biti blizu vsem 
ljudem, tisti, ki me imajo radi, in 
tudi tistim, ki so bili takrat še po-
sebno močni nasprotniki.
V teh sedemindvajsetih letih sem 
imel neštetokrat priliko, da sem 
vas spoznal, saj ste mnogi priha-
jali k meni in jaz k vam na razne 
prireditve in ostale priložnosti, ko 
smo praznovali in se veselili naših 
dosežkov ali iskali skupne rešitve 
za težave, ki so prihajale v vsakda-
njem življenju.
Danes lahko rečem, da mi je bilo 
veselje živeti in ustvarjati z vami.
Kako uspešen sem bil, boste oce-
njevali v prihodnjih letih, ko boste 
imeli primerjave. Vsakokratne vo-
litve so mi povedale, da me pod-
pirate in mi zaupate. Čas pa po-
kaže tako dobro kot slabo in daje 
prave sodbe.
Ko danes gledam nazaj in povem 
nekaj o tem, me veseli, da je bilo 
veliko narejenega. Lahko bi rekel, 
da je morda na prvem mestu tisto, 
kar smo dali za naše otroke. Naše 
šole in vzgojni zavodi dosegajo 
kakovostni vrh v državi in dajejo 
našim potomcem dobro osno-
vo za nadaljnje življenje. Smo tik 
pred izgradnjo novega vrtca v Pu-
concih pri osnovni šoli.
Drugo so prav omenjene infra-
strukturne povezave, kjer je bilo 
veliko tega postorjenega prav na 
območju Goričkega, saj smo ob 
ustanovitvi občine tam podedo-
vali zelo slabo stanje. Voda prihaja 
po vodovodu v vsako vas v obči-
ni. Kanalizacijsko omrežje odraža 
višji razvojni standard in je zgra-
jeno v devetih naseljih. V priho-

Ob koncu mandata
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dnjem letu pa se prične izgradnja 
še na Vaneči. 
Tudi samo občinsko središče je 
v teh letih postalo kraj, ki nam 
je lahko ponos, saj premore kar 
nekaj industrije: Kema Murexin, 
Roto, Benkotehna, Vigros, Center 
za ravnanje z odpadki (Cerop). V 
kratkem se bo začela izgradnja 
trgovskega centra Jager. Tako so 
Puconci postali malo industrijsko 
središče. Že sedaj razmišljamo o 
izgradnji nove obrtne cone.
Ponosni smo lahko na vso špor-
tno infrastrukturo v občini, več-
namensko športno dvorano in 
naše klube, ki nas predstavljajo 
vse do najboljših lig in športni-
kov v državi. Prav vsi so ponesli 
ime naše občine v svet in mnogi 
se sprašujejo, kdo so ti ljudje v tej 
občini Puconci, ki zmorejo toliko 
več kot drugi.
Ponosen sem tudi na vse pridne 
občane, ki ste v teh letih prispe-

vali s svojim delom za lepši videz 
občine Puconci. Morda smo pre-
več zahtevni do sebe, ampak ko 
se vozim po naših vaseh, vidim 
velik napredek v načinu življenja 
in miselnosti nas vseh. Tudi naša 
polja so obdelana, čeprav kmetij-
ska politika ni vedno naklonjena 
kmetu, prav tako na mnogih vr-
tovih vsako leto znova zacvetijo 
rože, ki govorijo o pridnih gospo-
dinjah naših domov.
Navsezadnje bi se dotaknil še 
vprašanja uravnoteženosti inve-
sticijskih vlaganj po celotnem te-
ritoriju občine. V letih 1995–2021 
smo v naša naselja investirali čez 
14 milijon evrov.
Sprašujem se sedaj, ko odhajam 
in bom predal moje mesto izvo-
ljenemu nasledniku, ali vi vidi-
te stvari kot jaz, ali imate morda 
drugačne rešitve, ki jih jaz nisem 
dosegel. Vesel bom, da za mano 
prihajajo ljudje, ki bodo še uspe-

šnejši na vseh področjih življenja 
ljudi.
Spoštovani svetniki, volitve so 
končane, sedaj pa je čas, da dela-
mo enotno za razvoj naše občine, 
brez strankarskih apetitov. Ljudje 
so nam namreč dali za takšno 
delo svoj glas.
Drage občanke in občani, dragi 
sodelavci na občinski upravi, za-
hvaljujem se vam za zaupanje in 
podporo, ki ste jo dajali mojemu 
delu. Posebna hvala vsem članom 
občinskega sveta, ki so se zvrstili 
v teh letih, hvala tudi predsedni-
kom članom sveta KS za njihov 
prispevek k dosežkom občine. 
Prav posebna hvala moji družini, 
ki je nosila največje breme moje 
županske službe.
Novemu županu pa želim srečno 
roko in uspešno delo v prihajajo-
čem mandatu.

Ludvik Novak 

Spoštovane občanke in občani, 

veseli me, da vas lahko nagovorim 
kot župan občine Puconci. Do-
volite mi, da se najprej zahvalim 
vsem volivkam in volivcem. Hvala 
vam, da ste verjeli vame. Podpo-
ra, ki ste mi jo izrekli, je potrditev 
mojemu občutku in moji pripa-
dnosti občini Puconci. Zavedam 
se tudi, da ste s tem prenesli svojo 
suverenost in zaupanje na mene. 
Verjamete mi lahko, da bom to 
funkcijo opravljal z velikim pono-
som in predvsem z veliko delov-
no vnemo.
Občino Puconci doživljam kot 
pestro in raznovrstno, ki se razle-
za od nežnih in vedrih ravnin, vse 
do gričevnatega Goričkega. Našo 
občino gradijo pridni, pošteni in 

predvsem delovni ljudje. Rodil in 
odraščal sem v tej občini, zato 
lahko rečem, da jo dobro po-
znam. Na tem mestu se iskreno 
zahvaljujem dosedanjemu župa-
nu, gospodu Ludviku Novaku, za 
vso opravljeno delo. Ravno tako 
se iskreno zahvaljujem vsem ob-
činskim svetnikom, predvsem pa 
vsem občanom in občankam, ki 
ste gradili to občino, da je danes, 
takšna kot je, v dobri gospodarski 
kondiciji, obogatena z naravnimi 
danostmi, aktivna na kulturnem 
področju, prisotna v turizmu, raz-
vita versko in duhovno, z razvitim 
podeželjem in ponosna na vsa 
športna, gasilska in ostala dru-
štvena dogajanja. 
V času, v katerem se nahajamo, 
od nas zahteva ogromno spo-
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sobnosti, predanosti in volje, na-
mreč smo v zelo nepredvidljivih 
časih. Potrebe prebivalcev naše 
občine se hitro spreminjajo. Če je 
bilo nekoč dovolj samo izgradnja 
osnovne infrastrukture, so danes 
potrebe postavljene višje, zato je 
le-te potrebno hitro prepoznati in 
se odzvati. Pogosto me sprašuje-
jo, kakšna bodo naslednja 4 leta. 
Naslednja štiri leta bodo prodor-
na in pestra. V volilno kampanjo 
sem vstopil pripravljen z načrtom 
in idejami, kaj lahko naredimo ali 
spremenimo. Najprej pa seveda, 
kaj je sploh naloga župana. To ni 
običajna služba, ki traja od sed-
mih do treh. Ta služba zahteva 
veliko predanosti, namreč župan 
je prvi in zadnji operativec obči-
ne. Moja naloga je, da sem med 
vami, da vam prisluhnem, skupaj 
z vami sodelujem ter gradim na 
dobrih idejah in novih spoznanjih. 
Takoj v začetku mojega mandata 
se bom še enkrat v okviru for-
malnih vaških srečanj  ponovno 
srečal s krajani, kjer bo prostor 
za razpravo in pogovor. Vendar 
je to le eden od načinov, kako se 
lahko pogovorimo. Zavedajte se, 
da bodo vrata moje pisarne osta-
la odprta. Prosim vas, da pridete, 
da sproti rešujemo različne iz-
zive. Ravno tako je pomembno, 
da me o nepravilnostih, ki so bile 
storjene ali pa še niso odpravlje-
ne, seznanite. Potem pa: »Od be-
sed, k dejanjem.« Ni dovolj, če se 
samo pogovarjamo. Potrebno bo 
aktivno pristopiti k delu in vsem 
aktivnostim. Ravno na tej točki – 
delovni aktivnosti, bo potrebno 
največ sodelovanja in dobre volje. 
Po opravljenem delu sledi evalva-
cija in pregled opravljenega dela. 
Takšna bodo torej naslednja 4 leta 
– sodelovalna, odkrita in delovno 
prodorna. Volitve so končane. 

Sedaj je potrebno, da stopimo 
skupaj in vsi sodelujemo. Ne že-
lim si, da se nacionalno strankar-
stvo razkraja na lokalnem nivoju. 
Lokalna politika je nekaj povsem 
drugega. Lokalna politika skrbi za 
naše domače kraje, domače lju-
di, naše ceste ter infrastrukturo 
in naše izzive. To je pomembno 
dejstvo, ki ga moramo spoštovati. 
Tukaj namreč živimo in prav je, da 
živimo v skupnosti, ki sodeluje in 
se razvija. 
Ena od mojih prvih nalog bo po-
stavitev vizije občine Puconci, ki 
nam bo služila kot smerokaz na 
različnih poteh odločanja. Na-
mreč, kako bomo vedeli, da smo 
na pravi poti, če niti ne vemo, kam 
si želimo priti. Jaz občino vidim 
kot mladostno, živahno in krepo-
stno. Želim si občine, na katero 
bomo vsi ponosni. Ta vizija mora 
zajemati vse ključne elemente in 
zaobjeti vse deležnike. Osnovni 
deležnik ali kar osnovni gradnik 
občine predstavljate občanke 
in občani, največjo pozornost 
bomo namenili skrbi za vse gene-
racije. Ponovno moramo izhajati 
iz potreb, kar pomeni, da bomo 
na tak način tudi te izzive reše-
vali. Mladi so naša prihodnost, 
je pa res, da so mladi tudi naša 
sedanjost. Mlade je potrebno 
vprašat0,i kaj potrebujejo, le tako 
bomo prejeli oprijemljive podat-
ke, kako mladim pomagati, kaj 
jim ponuditi in predvsem, kako jih 
zadržati v naši občini, ali še bolje, 
da se bodo v našo občino vračali 
ali priseljevali. Na povsem drugi 
strani so starejši, za katere lahko 
rečem, da že obstajajo določene 
vsebine, predvsem v smislu dru-
štvenih in družabnih aktivnostih, 
ki jih je nujno potrebno obogatiti 
in razširiti. Več pozornosti bomo 
namenili izoblikovanju različnih 

formalnih, predvsem pa kako-
vostnih vsebin, s katerimi bomo 
dvignili kvaliteto v jeseni življenja. 
Čeravno se sliši zelo plastično, 
je med obema koncema vrvi, na 
sredini, delovno aktivno prebi-
valstvo, ki se sooča z razmeroma 
največ izzivi, a po drugi strani z 
ogromno priložnosti. In to je tudi 
naš načrt, iskanje vseh priložnosti 
in možnosti, s katerimi lahko pri-
spevamo h kakovostnemu, k bolj-
šemu in lepšemu življenju. Težko 
si predstavljam, da bi nekdo gradil 
hišo kar tako na pamet. Potrebno 
je imeti dober načrt in potrebno 
se je obdati z dobrimi gradbeniki. 
Glede načrta je zelo pomembno, 
da je ta načrt skladen z vsemi, 
ki bodo v hiši živeli, le tako smo 
lahko kasneje zadovoljni. Osebno 
zelo računam na celoten občin-
ski svet in na občinsko upravo, da 
bomo skupaj gradili našo občino 
po meri občanov. 
Ta predprazničen čas je name-
njen tudi temu, da se za trenutek 
ustavimo. Ljudje smo družabna 
bitja in potrebujemo socialni stik. 
Srčno upam, da imate v teh ča-
sih ob sebi koga, s katerim preži-
vljate svoje dneve in lahko z njim 
delite lepe spomine. Spomini so 
namreč pomemben vir življenj-
ske moči. Spomnite se tudi na vse 
tiste, ki nimajo te sreče in v teh 
časih preživljajo hude stiske. Rav-
no tako je prazničen čas name-
njen tudi obdarovanju. Želim vas 
spomniti, da ni nujno potrebno, 
da kupujete draga darila, pogosto 
bo dovolj, da nekoga obiščete, se 
z njim odkrito pogovorite ali pre-
prosto objamete.
Vsem občankam in občanom 
želim mirne in blagoslovljene 
božične praznike. V novem letu 
veliko zdravja, obilo navdiha in 
medsebojnega spoštovanja.
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Po izobrazbi sem magistrica poli-
tologije, svoje dosedanje izkušnje 
pa sem si pretežno nabirala z de-
lom v Ljubljani, saj sem sprva ne-
kaj let vodila največjo študentsko 
prireditev pri nas Škisovo tržnico, 
nato nadaljevala z delom v okviru 
Državnega zbora ter na Ministr-
stvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, kjer sem zadnji dve leti 
tudi vodila Direktorat za turizem. 

Pri svojem delu sem vedno iska-
la povezave in stične točke s Po-
murjem, z željo po soustvarjanju 
skladnejšega regionalnega razvo-
ja in sooblikovanju regije z lastno 
identiteto. Svoje dosedanje izku-
šnje želim izkoristiti v prid razvoja 
občine Puconci, katere občanka 
tudi postajam.
Občina Puconci je ena izmed 
redkih pomurskih občin, ki je že 

pred sedemnajstimi leti skrb za 
promocijo in razvoj kulture, špor-
ta, turizma in podeželja preda-
la v upravljanje javnemu zavodu 
in mu s tem podala pomembno 
težo. Zavod je skupaj z občinsko 
upravo v minulih letih opravil ve-
liko dela in omogočal, da so lah-
ko društva nemoteno delovala. 
Z izjemo zadnjih let, ko je naše 
družbeno življenje grobo preki-

Člani občinskega sveta občine Puconci za mandatno obdobje 2022 – 2026

Ksenija Flegar - direktorica Razvojnega 
zavoda občine Puconci

Na fotografiji stojijo zadaj od leve proti desni: Denis Vrečič, Mihael Šlihthuber, Drago Franko, Branko Ritlop, Štefan Sočič, Martina 
Černi. Na sredini stojijo od leve proti desni: Melita Bokan, Jožef Rituper, Dario Baranja, Tanja Marič, Danica Kardoš, Majda Cipot,.
Sedijo od leve proti desni. Sanja Zelko, Ludvik Novak, župan Uroš Kamenšek, Sonja Fartek. Manjka Jožef Ficko.
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nila pandemija Covid-19. Nam je 
pa nedavna izkušnja prinesla tudi 
nekaj dobrega, povrnila je naše 
spoštovanje do podeželja in iz-
postavila odvisnost mestnih od 
podeželskih območij. Brez enega, 
torej drugega ni! Nacionalni načrt 
okrevanja in odpornosti in Nova 
finančna perspektiva (večletni fi-
nančni okvir EU 2021–2027) do-
ločata, kako nameravamo okrepi-
ti naše gospodarstvo in kmetijstvo 
kot odziv na epidemijo, ter kako 
zgraditi novo, bolj digitalizirano, 
zeleno in vključujočo družbo. 
Življenje na podeželju nam omo-
goča preživljanje kvalitetnejšega 
časa z družino in prostega časa. 
Krajevne skupnosti, športni klubi, 
turistična in kulturna društva so 
veliko bolj dejavna, saj jim prebi-
valci na lokalni ravni posvečamo 
več časa, s čemer si posledično 
izboljšujemo kakovost življenja. 
In če se bomo prebivalci v svoji 

občini dobro počutili, bomo pri-
vlačnejši tudi za mlade družine in 
potencialne turistične obiske.  
Turizem in kultura lahko postane-
ta pomemben razvojni vir, ki bo 
občini pomagal okrepiti lokalno 
gospodarstvo. Omejena mobil-

nost in omejitve v družabnem ži-
vljenju, ki jih je povzročila pande-
mija, so spremenile vedenje ljudi 
in jih spodbudile k iskanju več sti-
ka z naravo. Podeželska in prime-
stna območja so tako postala pri-
vlačna alternativa kratkotrajnemu 
turizmu, ki zadovoljuje potrebe 
po rekreaciji ter obnovi dušev-
nega in fizičnega zdravja mestnih 
prebivalcev. 
Prepričana sem, da ima Občina 
Puconci izjemno krajinsko vre-
dnost, čudovito čisto naravo, 
varno okolje in dobro prometno 
dostopnost, kakor tudi ogromno 
znanja in predanih ljudi, s katerimi 
lahko skupaj obudimo našo spe-
čo Trnuljčico, če bomo le znali 
sodelovati in razumeti, da smo 
čisto vsi del iste skupnosti.« 

Ksenija Flegar,  
direktorica Razvojnega  

zavoda Puconci

Občani Občine Puconci smo 
praznovali svoj 25. občinski pra-
znik. Ob tej priložnosti je bila tudi 
otvoritev športnega objekta v 
Prosečki vasi.
Poslanec Franc Bobovič je na 
slavnostni seji v Puconcih pove-
dal, da sodimo med napredne 
dežele in da je na to ponosen. 
Manjši kraji, kot je naš, navadno 
pridemo na vrsto, ko imajo vsi ve-
čji kraji že vse urejeno in še več.
Pa smo vaščani naše vasi kljub 
temu ponosni na vse, kar smo 
že dosegli. Dokazali smo, da je 
s skupnimi močmi vse mogoče. 
Zahvala gre seveda vsem, ki ste 
se kar nekaj let trudili in vložili 

ogromno svojega prostega časa, 
da so se želje uresničile. Verjetno 
bi težko sešteli ves čas, ki smo ga 
preživeli na igrišču ali ob njem, in 
poti, ki smo jih morali prehoditi 
za vso potrebno dokumentacijo. 
Pri delu nisi srečal le članov KMN, 
pač pa tudi druge vaščane. HVA-
LA vam vsem. 
Drugi del praznovanja Občinske-
ga praznika se je odvijal pri nas 
ob novem objektu. Prisotni so bili 
člani Občinskega sveta in številni 
drugi gostje. V kratkem kulturnem 
programu so nas Eva, Ajša, Ajda in 
Lisa z recitali in pesmimi popelja-
le v lepo popoldne. Po kratkem 
nagovoru gospoda župana, ki je 

Otvoritev športnega objekta v Prosečki vasi
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občanom čestital in povedal, da 
se vse začne in konča pri denarju; 
ko ga imaš najmanj, lahko največ 
narediš. Prisotne je pozdravil tudi 
vaški predsednik, Franc Fujs, nato 
pa so prerezali trak. Sledila je po-
gostitev v šotoru, pozneje pa ve-
selica z ansamblom Blue Planet. 
Hvala Občini Puconci, da smo 
tudi mi lahko enkrat čutili vzduš-

je ob tem prazniku. Iskrena hvala 
občini, da nam je pomagala ure-
sničiti zastavljene cilje, posebna 
zahvala tudi podjetju Püngrad d. 
o. o. za opravljena dela. 
Člani KMN Prosečka vas smo si 
to tudi zaslužili, saj dosegamo na 
tekmah odlične rezultate.
Zato hvala vsem igralcem in 
vodstvu kluba, pa tudi vsem, ki 

nas podpirate in navijate za nas. 
Obljubljamo, da bomo spomladi 
nadaljevali z isto vnemo.
V letu 2023 želim vsem vaščan-
kam in vaščanom naše vasi in 
vsem v občini dosti zdravja, sreče 
in uspehov.

Goran Gjergjek
Foto: Darjan Fujs

V okviru Dnevov slovenskega turizma, ki se je v le-
tošnjem letu odvijalo v času od 14. do 16. novembra 
v Laškem, je potekalo tudi srečanje predstavnikov 
turističnih društev.  56 najbolj zaslužnih prostovolj-
cev je ob zaključku srečanja prejelo priznanja, ki 
jim jih je izročil predsednik Turistične zveze Slove-
nije g. Pavle Hevka.  Ponosni smo, da so izstopala 
imena  posameznikov, prostovoljcev na področju 
turizma iz naše občine. To so: Gizela Bagola iz TD 
Vrtnica Beznovci, Sonja Sapač iz KTD Puconci in 
Jožef Rituper iz TKŠD Pečarovci. Priznanja so vse-
kakor prešla v prave roke, saj veliko prostega časa 
in  prostovoljnih ur vložijo v aktivnosti, prireditve in 
programe, ki bogatijo našo lokalno skupnost in s 
svojim predanim delom ter zagnanostjo prispevajo 
k turističnemu razvoju in promociji.
Vsem prejemnikom priznanja Turistične zveze Slo-
venije iskrene čestitke.

Tanja Marič

Priznanja Turistične zveze Slovenije
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Utrinki 25. Občinskega praznika Občine 
Puconci

Revija cerkvenih pevskih zborov v Evangeličanski cerkvi v Puconcih, 8. oktobra 2022

Položitev venca pri Spomeniku Števana Küzmiča v Strukovcih, 13. oktobra 2022
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Simpozij in razstava OBČINA PUCONCI SKOZI ČAS v Spomin-
skem domu Števana Küzmiča, 13. oktobra 2022

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Puconci v Kulturni dvorani v Puconcih, 14. oktobra 2022
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Osrednja prireditev ZKTD KAK JE INDA FAJN BILO v vaško-gasilskem domu v Beznovcih, 16. oktobra 2022

Otvoritev športnega objekta v Prosečki vasi, 14. oktobra 2022
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Sprejeti sklepi

27. redna seja, 29. septembra 2022

SKLEP št. 267:
Iz dnevnega reda se umakne točka št. 5 – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska So-
bota – ponovna druga obravnava.

SKLEP št. 268: 
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki 
d. o. o. v predlagani vsebini, v drugi obravnavi.

SKLEP št. 269:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Letni izvedbeni program ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo-
čju Občine Puconci (razen naselji Puconci in Vaneča) za leto 2023.

SKLEP št. 270:
o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Volilne komisije Občine Puconci

I.
Na podlagi odstopne izjave, z dne 2. 9. 2022, se s funkcije namestnika člana Volilne komisije Občine Pucon-
ci, razreši Milovan Jakovljević, stanujoč Strukovci 14, 9265 Bodonci.

II.
Za namestnika člana Volilne komisije Občine Puconci se, za preostanek mandatne dobe, imenuje Saša Pa-
vlinjek, Strukovci 23,  9265 Bodonci.

SKLEP št. 271:
o razrešitvi in imenovanju člana in namestnika člana Posebne volilne komisije Občine Puconci

I.
S funkcije člana Posebne volilne komisije Občine Puconci, se razreši Jasmina Bogdanović, stanujoča Pu-
conci 163, 9201 Puconci.
Za člana  Posebne volilne komisije Občine Puconci se, za preostanek mandatne dobe, imenuje Leskar Dit-
man, Zenkovci 72, 9265 Bodonci.

II.
Na podlagi odstopne izjave, z dne 6. 9. 2022, se s funkcije namestnika člana Posebne volilne komisije Ob-
čine Puconci, razreši Dario Baranja, stanujoč Zenkovci 6 d, 9265 Bodonci.
Za namestnika člana Posebne volilne komisije Občine Puconci se, za preostanek mandatne dobe, imenuje 
Štefan Horvat, Zenkovci 8 a, 9265 Bodonci.

SKLEP št. 272:
Občinski svet Občine Puconci podaja soglasje k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo 
osnovnih sredstev - dveh vozil VOLKSWAGEN CADDY 5, 2.0 TDI na podlagi finančnega najema.

SKLEP št. 273:
Za položitev venca Števanu Küzmiču, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022 v Strukovcih se imenuje tričlanska 
delegacija članov občinskega sveta, in sicer v sestavi: Majda CIPOT, Drago FRAS in Vijola BERTALANIČ.

Seje Občinskega sveta Občine Puconci
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SKLEP št. 274:
1. Naziv častnega občana se v letu 2022 ne podeli.
2. Priznanje Občine Puconci se podeli: 

– ŠPORTNEMU KLUBU »TRIGLAV« PREDANOVCI, Predanovci 43, 9201 Puconci
– EVGENU KUHARU, Puževci 44, 9265 Bodonci
– PODJETJU DENIS – TRANS d.o.o., Moščanci 50, 9201 Mačkovci

3. Velika zahvalna listina se podeli TANJI MARIČ, Beznovci 48, 9265 Bodonci.
4. Nagrada Občine Puconci v znesku 1.000,00 EUR se podeli NOGOMETNEMU KLUBU KEMA PUCONCI, 

Puconci 80, 9201 Puconci.

SKLEP št. 275:
Občinski svet Občine Puconci soglaša z zbiranjem donatorskih sredstev in lastnim sofinanciranjem za na-
bavo vitla za pobrateno občino Polyano v Ukrajini.

2. izredna seje, 20. oktobra 2022

SKLEP št. 276: 
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3–2022 in re-

balans bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2022.

2. V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3–2022 iz prve točke tega sklepa se 
uskladi Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025.

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3–2022 in rebalans bilance prihodkov in odhodkov 
proračuna občine za leto 2022 se sprejme v skrajšanem postopku.

SKLEP št. 277: 
Za predstavnika kandidature za člana državnega sveta se določi Jožef Ficko, Brezovci 5.

Obrazložitev rebalansa proračuna 
Občine Puconci št. 3–2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3–2022 je bil sprejet na 2. izredni seji Občinskega sveta 
Občine Puconci, ki je bila dne 20. 10. 2022. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 135/2022, dne 21. 10. 2022, 
uporabljati pa se je pričel z 22. 10. 2022. 

Razlogi za sprejem rebalansa št. 3–2022 so bile predvsem potrebne uskladitve investicij.

V letu 2022 smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za Izgradnjo vrtca Puconci, s katero smo izvedli raz-
pis za izbiro izvajalca. Ponudbene cene izvajalcev so planirana proračunska sredstva presegala preko 2 mio 
EUR, zato smo javni razpis razveljavili in o tem obvestili tudi ministrstvo. MIZŠ je ugodilo naši prošnji in bo 
pripravilo aneks k pogodbi, kjer bo prenos nepovratnih sredstev v naslednja leta, tako da bodo sredstva za 
gradnjo in nadzor prenesena v leto 2023. 

Ker za Kanalizacijo Vaneča – I. faza še vedno nismo pridobili Sklepa o uvrstitvi projekta za javni razpis oz. 
pridobitvi nepovratnih sredstev, bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca naslednje leto in zato zagoto-
vljena sredstva za gradnjo in nadzor prenašamo v naslednja leta 2023–2024.
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Za ureditev javnih poti v Občini Puconci smo glede na ponudbeno ceno preostalih javnih poti za leto 2022 
sredstva povečali za 16.332 EUR.

Sredstva za izgradnjo LC 333181 Kuštanovci igrišče–Mačkovci smo znižali za 51.000,00 EUR, saj je izbrani 
ponudnik na javnem razpisu ponudil nižjo ceno.

Predvidena graditev platoja za postavitev avtobusne čakalnice na Vaneči in montaža v tem letu ne bo izve-
dena, zato smo sredstva s te postavke prenesli v plan za naslednje leto. 

Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave smo povečali iz 60.000,00 EUR na 
120.000,00 EUR, saj se bo še v letu 2022 izvedel javni razpis za izgradnjo ulične razsvetljave v naselju Beznovci.

Na proračunski postavki Kanalizacija Moščanci s ČN za HŠ 43–46 se sredstva za izgradnjo in priključitve 
na kanalizacijsko omrežje z malo čistilno napravo kapacitete PE 20, za območje stanovanjskih hiš od HŠ 43 
do HŠ 46 (5 gospodinjstev) v naselju Moščanci, povečajo za 20.000 EUR, saj je trenutna ocenjena vrednost, 
glede na razmere cene na trgu, bistveno višja od prvotne.

Na proračunski postavki Vodovod Beznovci – sanacija se sredstva v višini 120.000 EUR namenjena za 
gradnjo prenesejo v naslednje leto, sredstva za načrte pa ostanejo v višini 15.000,00 EUR, saj gre izdelava 
projektne dokumentacije proti koncu in sledi pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Upoštevali pa smo tudi spremembe prihodkov proračuna kot tudi dodatne in nove odhodke, tako da smo 
zagotovili sredstva za namene, za katere niso bila načrtovana oz. so bila načrtovana v nezadostnem obsegu.

I.  SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I.  Prihodki

Po predloženem rebalansu proračuna št. 3 za leto 2022 so predvideni prihodki vseh proračunskih uporab-
nikov v višini 9.322.397,67 EUR (tj. 10,52 % zmanjšanje napram veljavnemu proračunu).

II.  Odhodki

Celotni odhodki po rebalansu proračuna št. 3 so za leto 2022 predvideni v višini 10.037.906,65 EUR (tj.  
13,47 % zmanjševanje napram veljavnemu proračunu).

III.  Proračunski primanjkljaj

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 715.508,98 EUR. 

IV.  Zadolževanje

V letu 2022 planiramo dolgoročno zadolževanje v višini do 300.000,00 EUR, v kolikor bo potrebno za pla-
čilo investicijskih vlaganj.

V. Neto zadolževanje

Predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, ki znaša -85.895,78 EUR.

VI. Neto financiranje

Z rebalansom izkazuje znesek v višini 715.508,98 EUR.

VII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta

Ostaja enako.

Obrazložitve posebnega dela proračuna pa so objavljene na spletni strani Občine Puconci.
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Obrazložitev proračuna  
Občine Puconci za leto 2023

Proračun Občine Puconci je bil sprejet na 28. seji Občinskega sveta Občine Puconci dne 3. 11. 2022. Odlok 
o proračunu Občine Puconci za leto 2023 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022.

Prihodki proračuna vseh proračunskih uporabnikov so v letu 2023 načrtovani v višini 10.723.597 EUR, od-
hodki proračuna v višini 12.763.551 EUR iz česar sledi, da znaša proračunski primanjkljaj 2.039.954 EUR.

V letu 2023 planiramo dolgoročno zadolževanje do višine 1.450.000 EUR za lastni delež pri investicijah ter 
odplačilo dolga v višini 211.451 EUR.

Prihodki vseh proračunskih uporabnikov so razdeljeni na: 
• davčne prihodke, ki predstavljajo 54 % , 
• nedavčne prihodke, ki predstavljajo 12 %,
• kapitalske prihodke, ki predstavljajo 3 %,
• prejete donacije, ki predstavljajo 1 % in
• transferne prihodke, ki predstavljajo 31 % vseh prihodkov. 

Davčni prihodki so načrtovani v višini 5.762.477 EUR. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101–30/2022/2, 
z dne 3. 10. 2022, posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leti 2023 in 
2024. Povprečnina za leti 2023 in 2024 je v predlogu ZIPRS2324 določena v višini 667 EUR. 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin 
Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) pa so dne 20. oktobra 2022 parafirali Dogovor o višini pov-
prečnine za leti 2023 in 2024, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1. V dogovoru je povprečnina za leti 2023 in 
2024 določena v višini 700 EUR.
Znesek primerne porabe za našo občino tako znaša za 5.944 prebivalcev, v letu 2023  5.153.184 EUR, kar 
skupno predstavlja 48 % vseh prihodkov proračuna občine.

Davki na premoženje so planirani v višini 409.010 EUR in domači davki na blago in storitve v višini 200.283 
EUR.

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 1.274.947 EUR. Med nedavčne prihodke so vključeni prihodki od 
premoženja (od najemnin javne infrastrukture: kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, odlagališče 
RCERO Puconci, najemnin za stanovanja …), prihodki od udeležbe na dobičku in od premoženja, takse in 
pristojbine – upravne takse, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi 
nedavčni prihodki (prispevki občanov za izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, prihodki od ko-
munalnih prispevkov …). 

Kapitalski prihodki so načrtovani v višini 346.153 EUR. Med kapitalske prihodke so vključeni prihodki od 
prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Pu-
conci v letu 2023 je priloga obrazložitev.

Prejete donacije so načrtovane v višini 8.500 EUR.

Transferni prihodki so lahko prihodki od države ali drugih občin. V letu 2023 so načrtovani prihodki od 
države in evropska sredstva (vključujejo sredstva za investicije ter prejeta sredstva iz naslova tekočih obve-
znosti) v skupni višini 3.331.520 EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij za PU Občina Puconci se planirajo v višini 
2.593.169 EUR. 
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Predvidevamo prejem naslednjih sredstev:

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.407.062,28 EUR
• Sredstva požarne takse 18.000,00 EUR
• Sredstva ob neurjih – materialni stroški 500,00 EUR
• Sredstva za ureditev romskih naselij 80.000,00 EUR
• Sredstva MGRT za kanalizacijo Vaneča  

(okoljska infrastruktura – izgradnja komunalne infrastrukture) 364.537,78 EUR
• Sredstva za postavitev Razglednega stolpa Vidikovec Bodonci 260.000,00 EUR
• Sredstva za investicijo Nadgradnja vodovodnega sistema B:

– Transferi iz državnega proračuna – RS del  130.151,74 EUR
– Transferi iz državnega proračuna – Sklad za vode 53.872,76 EUR

• Sredstva za izgradnjo vrtca Puconci 500.000,00 EUR

740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  307.400,73 EUR
• Sredstva za ureditev gozdnih cest 18.263,38 EUR
• Spodbuda za varstvena in gojitvena dela 535,35 EUR
• Sofinanciranje ETM 7.500,00 EUR
• Refundacija za javna dela 12.000,00 EUR 
• Refundacija za stroške MIR M. Toplice  - ref. za l. 2022 17.000,00 EUR
• Sredstva za obvezno prakso  206,00 EUR
• Sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic  

stalno naseljene romske skupnosti 251.896,00 EUR

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
• Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (SzURO) 878.706,00 EUR

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politi-
ko se planirajo v višini 738.351 EUR.

Predvidevamo prejem naslednjih sredstev:

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Sredstva za investicijo Nadgradnja vodovodnega sistema B

• Transferi iz državnega proračuna – EU sredstva 737.526,52 EUR

741201 Prejeta sredstva iz proračuna EU za PUD 824,00 EUR

Odhodki vseh proračunskih uporabnikov pa so razdeljeni na: 
• tekoče odhodke, ki predstavljajo 24 %,
• tekoče transfere, ki predstavljajo 26 % in 
• investicijske odhodke + investicijske transfere, ki predstavljajo 50 % vseh odhodkov.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.029.062 EUR. Med tekoče odhodke vključujemo izdatke za plače 
in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti ter 
sredstva izločena v rezerve.

Tekoči transferi so načrtovani v višini 3.333.265 EUR. Tekoči transferi pomenijo izdatke, za katere se v 
zameno ne dobi materiala ali storitev. Namenjeni so posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim orga-
nizacijam in ustanovam, skladom socialnega zavarovanja, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Sred-
stva lahko prejemniki porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške ter vzdrževanje 
opreme in prostorov. Izdatki se izvršujejo s sklepi, na podlagi pogodb.
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Investicijski odhodki so načrtovani v višini 6.097.524 
EUR. V okviru investicijskih odhodkov so vključeni 
izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter 
vzdrževanje osnovnih sredstev.

Investicijski transferi so namenjeni za investicije 
prejemnikov proračunskih sredstev in so načrtovani 
v višini 303.700 EUR odhodkov prejemnikov sred-
stev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo 
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmete-
nih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, 
obnove idr. Prejemniki teh sredstev niso neposredni 
proračunski porabniki temveč javni skladi in agenci-
je, javni zavodi, neprofitne organizacije, javna in za-
sebna podjetja, zasebniki ali posamezniki.
Pri sestavi proračuna za leto 2023 smo poskušali 
zagotoviti sredstva za vse potrebne naloge in obve-
znosti, ki nam jih predpisuje področna zakonodaja. 
Obenem pa tudi v prihodnjem letu predvidevamo 
vlaganja v investicije. 

Večja vlaganja so zajeta predvsem na naslednjih po-
dročjih:
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
• Projektna dokumentacija, izgradnja ceste s ploč-

nikom, komunalna oprema z vso javno gospo-
darsko infrastrukturo za ureditev stanovanjske 
soseske JP Krčije.

• V letu 2023 bo potrebna realizacija plačila za ob-
nove javnih poti iz javnega razpisa v letu 2022, 
katera vrednost pogodbe je 96.160,00 EUR, to 
so: JP 834531 Dolina–Vaneča Ribnjek v dol-
žini 173 m; JP 834761 Vaneča Zrinski–Dolina v 
dolžini 457 m; JP 835631 Beznovci do HŠ 46 v 
dolžini 120 m; JP 835691 Bodonci proti HŠ 27 
v dolžini 235 m; JP 834261 Poznanovci do HŠ 
16 (Celec) v dolžini 135 m; JP 834491 Mačkovci 
(pokopališče)–Dankovci v dolžini 205 m. Za leto 
2023 se predvidijo ureditve javnih poti v skupni 
višini 125.000,00 EUR. Predvidene so ureditve JP 
833891 Pečarovci do HŠ 2, JP 834791 Moščanci 
do HŠ 66/a, JP 833381 Brezovci do HŠ 55, JP 
834661 Bokrači pokopališče.

• Ureditev hodnika pa pešce R1–232 skozi vas 
Mačkovci od 5,673–6,583 KM  (rekonstrukcija 
ceste, izgradnja pločnika, cestna razsvetljava, iz-
vedba in prestavitev ter zaščita komunalnih in-
frastrukturnih vodov).

• Ureditev lokalne ceste LC 333231 Polana–Gori-
ca (od gasilskega doma Gorica do konca naselja, 
proti naselju Polana).

• Obnova ceste od Moščanec proti ČN Kuštanovci 
– romsko naselje.

• Asfaltiranje lokalnih cest:
– LC 33181 Kuštanovci igrišče–Mačkovci 
– LC 333071 skozi naselje Puconci,
– LC 26902 Predanovci–Gorica.

• Avtobusno postajališče na Vaneči.
• Za leto 2023 se v sklopu ureditve javne poti JP 

833381 (Brezovci do HŠ 55) predvidi ureditev 
javne razsvetljave, prav tako se predvidi uredi-
tev javne razsvetljave v naselju Lemerje v sklopu 
ureditev regionalne ceste, predvidene so uredi-
tve oz. novogradnja javne razsvetljave v naselju 
Bokrači, Mačkovci, Dolina, Puconci in Beznovci. 
Vrednost vseh predvidenih investicij, ki bo za-
jemalo modernizacijo JR tudi novogradnjo, je 
ocenjeno na 99.600,00 EUR.

Gospodarstvo
• Javni razpis za Spodbujanje razvoja gospodar-

stva. 
• Postavitev nadstreška za zaščito postaje za izpo-

sojo električnih koles s polnilnico za električna 
kolesa v naselju Mačkovci.

• Razgledni stolp Vidikovec Bodonci.

Varovanje okolja in naravne dediščine
• Kanalizacija Vaneča
• Kanalizacija Bodonci.
• Kanalizacija Šalamenci
• Kanalizacija Mačkovci.
• Kanalizacija Moščanci s ČN za HŠ 43–46.

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost
• Občinski prostorski načrt.
• Nadgradnja vodovodnega sistema B.
• Vodovod Beznovci – sanacija.

Izobraževanje
• Izgradnja vrtca Puconci. 
• Investicijsko vzdrževanje OŠ.
• Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Druga investicijska vzdrževanja in druge manjše in-
vesticije pa so razvidni iz analitičnega dela prora-
čuna in nadaljnjih obrazložitev objavljenih na naši 
spletni strani: https://www.puconci.si/.
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V spomin na  
Vladimirja Kuharja

Vladimir Kuhar je bil rojen 10. 6. 
1957. Že kot mladega fanta ga 
je veselilo delo v gasilski orga-
nizaciji, zato je v društvo vstopil 
leta 1971 v svoji rodni vasi Ko-
šarovci, kjer je tudi opravil izpit 
za izprašanega gasilca. 1981 je 
tudi prestopil iz gasilskega dru-

štva Košarovci v gasilko dru-
štvo Dolina, kjer je tudi postal 
operativni gasilec. V društvu je 
opravljal razna dela in bil izje-
mo motiviran, zato je leta 1991 
je prejel gasilsko odlikovanje III. 
stopnje in značko za 20 letno 
aktivno delo v gasilski organi-
zaciji. 2001 je prejel gasilsko 
odlikovanje II. stopnje. Leto 
za tem pa značko za 30 letno 
delo v gasilski organizaciji. Leta 
2006 je postal član PGD Mo-
ščanci. Vedno je bil poln zanosa 
in dobre volje, zato je izjemno 
rad hodil med tovariše gasilce. 
Leta 2012 je prejel značko za 40 
let dela v gasilski organizaciji. 
Funkcijo podpredsednika pro-
stovoljnega gasilskega društva 
je opravljal 4 leta. Ob 90. letnici 
gasilskega društva Moščanci je 
23. 8. 2014 prejel gasilsko odli-
kovanje I. stopnje. Bil je izjemno 
aktiven in zanesljiv, svoje delo je 
opravljal uspešno, zato je bil 1. 
2. 2018 izvoljen za predsednika 
prostovoljnega gasilskega dru-

štva Moščanci. Njegovo vnemo 
so prepoznali tudi v občinskem 
merilu, zato je bil istega leta iz-
voljen za podpredsednika gasil-
ke zveze občine Puconci ter je 
bil tudi član štaba civilne zašči-
te. Vse od včlanitve je bil aktiven 
član v gasilski organizaciji, zato 
je letos prejel značko za 50 let 
aktivnega dela v gasilski orga-
nizaciji. Bil je dober in plemenit 
človek, ki je dolga leta z nami 
sobival, ustvarjal lastno podo-
bo, opravljal poklicno dolžnost 
in se predajal delu v gasilstvu, s 
katerim je predano služil sku-
pnosti.
Vladimirjev odhod bo v naših 
vrstah zapustil praznino, čas bo 
sicer počasi ozdravil bolečine v 
srcih, ne sme pa izbrisati spo-
mina. Spomina na požrtvoval-
nega člana, dobrega gasilca, 
vodjo, prijatelja in sovaščana, za 
vedno bo ostal zapisan v našem 
spominu. 

Darja Kuronja,
poveljnica PGD Moščanci 

V Spominskem domu Števana 
Küzmiča smo se zbrali v četrtek, 
25. avgusta, in sicer pod okriljem 
domače Evangeličanske cerkve-
ne občine Puconci, Občine Pu-
conci in Protestantskega društva 
Primož Trubar – pomurska po-
družnica.

Ko se oziramo nazaj v preteklost, 
vemo o mnogih zaslužnih ljudeh 
in eden izmed njih je bil tudi Ja-
noš Flisar iz Šalamencev. Mnogo 
ljudi pa ostaja nepoznanih in tudi 
ti mnogi so doprinesli, da se je 
ohranilo evangeličanstvo in pro-
testantski duh vere ter razmisleka 

vse do danes, da ne omenjamo 
maternega jezika, bodisi prek-
murskega ali slovenskega.
Prav pa je, da se na vsakih Küz-
mičevih dnevih spomnimo na 
nekoga in obenem na vse, da 
ovrednotimo njihovo delovanje, 
katero je določilo, obogatilo in 

Katja Ajdnik: Küzmičevi dnevi 2022
505 let Reformacije 

239 let od uradnega nastanka puconske gmajne

100 let od dela Janoša Flisarja iz Šalamencev

Predavanje in otvoritev razstave v Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih
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osmislilo vse nas in mnoge. To 
leto je potekalo sto let od dela 
in nasploh od aktivnega delova-
nja rojaka Janoša Flisarja iz Ša-
lamencev v naši Cerkvi. Izčrpno 
in bogato predavanje o njem je 
pripravila dr. Klaudija Sedar. Med 
drugim je povedala:  »Janoš Flisar 
se je rodil 12. junija 1856 v Šala-
mencih, se po Osnovni šoli v Pu-
concih izobraževal v Nemescsóju 
in v Šopronu na gimnaziji, ki jo je 
končal leta 1875. Izučil se je za 
učitelja in leta 1875 sprejel pova-
bilo križevske gmajne za učitelja-
-kantorja, kjer je deloval vse do 
upokojitve v letu 1911. Zatem se 
je preselil v Mursko Soboto, kjer 
se je znova zaposlil, najprej v Pre-
kmurski hranilnici, kasneje pa bil 
imenovan še za ravnatelja Evan-
geličanskega dijaškega doma. Bil 
je urednik in sourednik Düšev-
nega lista in Evangeličanskega 
kalendarija, kjer je objavljal tudi 
lastna leposlovna (pesmi, pripo-
vedi) in druga besedila ter prevo-
de iz madžarščine. Bil je med pr-
vimi, ki je v prekmurščino prevajal 
madžarske klasike Sándorja Pe-
tőfija, Mihályja Vörösmartyja, Kál-
mána Mikszátha, Jókaija Móra in 
druge. Prevode madžarskih klasi-

kov je objavljal tudi v izseljenskem 
časopisu Amerikanszki Szloven-
cov glasz. Publicistične članke je 
objavljal še v Agustičevem časo-
pisu Prijatel, ki ga je med drugim 
tudi urejal. Kot urednik je sodelo-
val pri slovenskem delu časopisa 
Muraszombat és Vidéke.  Sestavil 
je madžarsko-prekmurski (1922, 
1942) in prekmursko-madžar-
ski slovar (1943), saj je dolga leta 
zbiral prekmursko besedišče. 
Skupaj z duhovnikom Adamom 
Lutharjem je sestavil nekaj verskih 
priročnikov in enega prvih bio-
grafskih leksikonov za področje 
Prekmurja z naslovom Prejkmurja 
znameniti evang. moužje, v kate-
rem so zajeti evangeličanski pisci 
in drugi pomembni evangeličani. 
Zapisoval je tudi ljudske pesmi, ki 
so bile kasneje vir drugim razisko-
valcem folklore. Umrl je 21. junija 
1947 in je pokopan na pokopali-
šču v Murski Soboti.«
Z iskanjem njegovih del ter na-
sploh informacij o njem so se še 
posebej angažirali domačini iz 
Šalamencev ter celotna domača 
gmajna, in sicer v sklopu akcije is-
kanja in ohranjanja knjig, listin in 
dokumentov iz naročja evange-
ličanstva v Prekmurju in ostalega 

dela Slovenije. Ker je zgodovina 
že zakrita s prahom časa, poteka 
akcija glede vseh zaslužnih ljudi in 
delovanja še naprej in k čemur va-
bimo tudi vas, bralke in bralce Ob-
čana. Na Küzmičevih dnevih ter 
na ostalih dogodkih obelodanimo 
nato različna dela iz preteklosti, 
katera so pomembna za Evange-
ličansko cerkev AV in nasploh za 
družbo, saj je proces stoletij refor-
macije obrodil različne sadove na 
različnih področjih družbe.
Predavanju je sledila otvoritev 
razstave slikarske kolonije Primož 
Trubar. Odprta razstava pred-
stavlja različna dela kolonije iz 
prejšnjega leta 2021. Navdihujo-
ča slikarska dela in ustvarjalce je 
predstavil ter nas po razstavi po-
vedel mag. Franc Obal. Za glas-
beni del je poskrbel Duo Mystica, 
za tisti družaben del, kateri je kar 
trajal ob prijazni besedi in dobro-
tah, pa predvsem vernice, verniki 
iz Šalamencev ter Občina Pucon-
ci. 

Svečana Božja služba ob 
239. obletnici 

Evangeličanske cerkvene 
občine Puconci

Božja služba ob obletnici gmaj-
ne je bila to leto posebej sveča-
na. Potekala je v nedeljo, 28. av-
gusta. Veselili in zahvaljevali smo 
se za uradno prehojenih 239 let 
puconske gmajne, v hvaležnem 
spominu pa sta tudi obe predho-
dni stoletji, kjer je bil trud za vero 
Svetega pisma neumoren, vztra-
jen in je obrodil sadove za pri-
hodnost, za vse ljudi na različen 
način. Ker je Cerkev skupnost ve-
rujočih, smo Božjo službo vodili 
in je bili deležni kot skupnost. 
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Pri celotni Božji službi, še posebej 
pri pridigi, nas je vodila Jezusova 
prilika o gorčičnem zrnu, katero 
je najmanjše izmed semen, ven-
dar zrase iz njega veliko zelišče 
z mnogimi vejami, katero daje 
zavetje mnogim pticam neba. 
Pisano je namreč: »In govoril je: 
»Kako naj ponazorimo Božje kra-
ljestvo in s kakšno priliko naj ga 
predstavimo? Takšno je kot gor-
čično zrno, ki je takrat, ko se vseje 
v zemljo, manjše od vseh semen 
na zemlji.  Ko pa je vsejano, raste 
in postane večje od vseh zelišč in 
naredi velike veje, tako da morejo 
ptice neba gnezditi v njegovi sen-
ci.« (Mr 4, 30–32)  
Hvaležno se namreč zavedamo 
vsi, da se je Božja beseda sejala, 
prevajala, širila že izpred časov 
v teh naših krajih, se negovala in 
da se je mnogokrat tudi teptala iz 
različnih vzrokov. Marsikaj ogroža 
vedno znova tudi danes človeka v 
celoti, njegovega duha, dušo, kot 
pravimo, ter vse medsebojne vezi 
znotraj družbe.
Ko pa ohranjamo vse to najbolj 
pomembno, kot so vrednote, 
gradimo stalnost in stanovitnost, 
zavetje sredi množičnosti, nestal-
nosti in varljivosti informacij in to-
kov. Z Božjo besedo gradimo tiste 
najboljše stebre vsakdana, kot so 

vera in vsa njena premnoga ob-
zorja, upanje, iz katerega vreta 
nadaljnja ustvarjalnost in delo, 
medsebojno spoštovanje in delo-
vanje z vso močjo in voljo za sku-
pnost, da bo gmajna predstavljala 
še več zavetja in dobrega, kar po-
trebuje vsak človek. Nenazadnje 
nam stalnosti in zavetja večkrat 
niti trenutno ne dajejo dobrine, 
stvari, ne reči, ki se spreminjajo, 
ampak se vse vredno gradi v nas 
in med nami, kar blagoslavlja z 
vsem blagoslovom sam Bog! 
Pri Božji službi smo se za takšno 
požrtvovalno in verno delovanje 
zahvalili tudi častnim odborni-
kom, kateri več ne opravljajo ak-
tivno poslanstva odbornika, ven-

dar po svojih najboljših močeh še 
pomagajo. V imenu njih je spre-
govorila Marta Sever iz Šalamen-
cev. 
Obletnica je prav poseben dan, 
ko se zahvaljujemo Bogu za vse 
preteklo, da lahko obstajamo in 
živimo tako kot danes, kot evan-
geličani – kristjani, kot svobodni 
in v vsem odgovorni ljudje. Vsa-
kemu članu in članici ter vsem 
mnogim ostalim ob nas so oble-
tnice pomembnih zgodovinskih 
dogodkov in procesov, kot je re-
formacija, velik spomin in opo-
min, da spoštujemo vse dobro, 
kar je prišlo iz Božje roke in člo-
veških trudov za vse ljudi.

V Spominskem domu Števana 
Küzmiča v Puconcih je 14. no-
vembra 2022 potekala predstavi-
tev rezultatov projekta Avdio Sta-
re in Nove zaveze v prekmurščini, 
ki je projekt Zavoda Primoža Tru-
barja Murska Sobota v sodelova-
nju z Evangeličansko cerkvijo AV 
v Republiki Sloveniji ter približuje 

kulturno dediščino in jezikovno 
tradicijo starejših temeljnih prek-
murskih tiskov.
S podajo izbranih odlomkov iz 
dela Stare (prevajalec Janoš Kar-
doš) in Nove zaveze (prevajalec 
Štefan Küzmič) v avdio obliki se 
želi približati tudi specifičnost, 
zvočnost, barvitost in melodič-

nost prekmurščine v Knjigi vseh 
knjig, jezikovno in kulturno de-
diščino nekdanje Slovenske kra-
jine (Prekmurja). Nenazadnje bo 
pozoren poslušalec lahko slišal 
tudi razvojne premike v jeziku v 
razmaku stotih let, čeprav Kar-
doš ostaja zvest jezikovni tradiciji 
Küzmiča. Namen projekta je va-

Avdio Stare in Nove zaveze v prekmurščini
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rovanje, oživljanje, ohranjanje in 
predstavljanje prekmurščine kot 
nesnovne dediščine v avdio ozi-
roma zvočni obliki, kot je bila za-
pisana v drugi polovici 18. stoletja 
(Nouvi zákon, 1771) in v drugi po-
lovici 19. stoletja (Moses i Josua, 
1870). Obe deli sta danes rariteti 
in zato toliko dragocenejši, v pre-

teklosti pa sta ogromno prispevali 
k uveljavitvi, razvoju in ohranitvi 
prekmurščine, prav tako pripo-
mogli, da je ta dediščina še danes 
živa. Avdio oblika ponuja, da nas 
Božja beseda, kot sta jo zapisala 
Küzmič in Kardoš, nagovarja na-
glas in vedno znova. Le prisluhniti 
ji moramo.

Izbranim in navdihujočim od-
lomkom iz Stare in Nove zaveze 
Svetega pisma, desetim iz dela 
Stare zaveze (1870) in desetim iz 
Nove (1771) v  prekmurščini lah-
ko prisluhnite na treh tablicah s 
slušalkami ali preko zvočnika na 
sedežu Zavoda Primoža Trubarja 
ali v evangeličanski cerkvi Martina 
Luthra Murska Sobota, lahko pa si 
tudi izposodite. Ob tem si lahko 
ogledate tudi oba izvirnika, Moses 
i Josua, ki je bil v okviru tega pro-
jekta tudi vezan, ter Nouvi zákon. 
Zvočni posnetki so na voljo tudi 
na spletni strani Zavoda Primoža 
Trubarja (http://zpt.si; pod pro-
jekti in programi), prav tako je 
povezava na spletni strani Cerkve 
(http://evang.si; novice). Odlom-
ke iz dela Stare zaveze bere Bo-
rut Andrejek, kantor v Križevcih, 
iz Nove zaveze pa Simon Sever, 
duhovnik v Bodoncih.
Projekt Avdio Stare in Nove zave-
ze v prekmurščini je podprlo Mi-
nistrstvo za kulturo.

 Dr. Klaudija Sedar
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Zveza kulturnih in turističnih dru-
štev Občine Puconci vsako leto 
organizira dobrodelno akcijo za 
pomoč potrebnih posameznikov 
oz. družin v občini Puconci. Po-
sameznike oz. družine potrebnih 
pomoči izbira komisija na podlagi 
podanih vlog.
Iz leta v leto je teh vlog vedno 
manj, čeprav se zavedamo, da 
je socialno ogroženih in pomoči 
potrebnih vedno več. V naši sre-
dini je namreč kljub relativnemu 
napredku in rasti družbenega 
standarda na drugi strani vse več 
osamljenih, zapuščenih in revnih 
ljudi, ki so odrinjeni na rob druž-
benega dogajanja in nimajo niko-
gar, ki bi jim pomagal iz vsakdanje 
stiske.
Zbrana sredstva bomo letos na-
menili dvema, pomoči potrebni-
ma, in sicer Marti Slavic iz Pre-
danovcev in Štefanu Cigütu iz 
Lemerja.
85-letna Marta Slana živi v izven 
zakonski skupnosti s partnerjem 
Francem. Potomcev nimata. Za-

radi obrabe sklepov v kolenih in 
kolkih je priklenjena na invalidski 
voziček. Dostop v hišo in iz nje ji 
otežujejo visoke stopnice. Zara-
di tega že vsaj dve leti ni bila na 
svežem zraku, sončni žarki pa ji 
božajo obraz le ob pogledu skozi 
okno. Tudi partner ji pri prema-
govanju ovir ne more biti v po-
moč, saj je tudi sam na berglah 
in potreben pomoči. Pomoč pri 
osebni negi in pospravljanju jima 
nudi Zavod Domania iz Pucon-
cev. Z namestitvijo mobilnega 

dvigala ob zunanjih stopnicah bi ji 
omogočili, da bi preživela prijetne 
dneve zunaj, na svežem zraku in 
ob božanju žarkov, ki bi ji razsve-
tlili te temačne dni. 
70- letni Štefan Cigüt, živi veči-
no svojega življenje sam v skro-
mni hiši, ki nikoli ni bila ustrezno 
vzdrževana in jo je načel zob 
časa. Tako je potrebna obnove na 
več mestih v hiši in na hiši. Stre-
ha pušča na več mestih, kopal-
nica je skoraj neuporabna, stene 
so potrebne sveže barve in še kaj 
bi se našlo. Pestijo ga tudi teža-
ve s hrbtenico in sklepi, tako da 
sam kaj dosti ne more postoriti 
in je prepuščen dobri volji ljudi. Z 
zbranimi sredstvi se bo pristopilo 
k ureditvi kopalnice s sanitarijami, 
da lahko živi dostojno življenje. 
Oba sta potrebna pomoči, zato 
jima z zbranimi sredstvi želimo 
dati popotnico za boljše življenje 
in pomagati pri premagovanju 
skrbi in težav.
Zbiralno akcijo smo po dveh le-
tih premora zopet nadgradili s 
koncertom, ki je bil v četrtek, 24. 
novembra, ob 19. uri v Kulturni 
dvorani v Puconcih. S svojimi pe-

Letos zbrana sredstva Marti in Štefanu
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smimi so večer popestrili Klapa Dalmari, Moški vo-

kalni kvintet Aeternum, Duo Mystica, Zasebna glas-

bena šola Virtuoz, ter glasbeni skupini Vrhovi in Zlata 

žila.

Do zaključka koncerta je bilo s prodajo vstopnic in 

prispevki donatorjev skupno zbranih 6.000,00€. Po-

sebna HVALA donatorjema z velikim srcem, Škofijski 

Karitas in Evangeličansko humanitarni organizaciji 

Podpornica.

Račun je še vedno odprt in vsak vaš prispevek je do-

brodošel: SI56 0249 6009 0158 604, odprt pri Novi 
ljubljanski banki, d.d., s pripisom »POMAGAJMO«.

Razvojni zavod Občine Puconci

Obisk starša v vrtcu in njihovo 
neposredno vključevanje v vzgoj-
no-izobraževalno delo, je za do-
tičnega otroka vedno posebno 
doživetje. Tokrat nas je obiskala 
Zoiana mama in s sabo prinesla 
šivalni stroj. 
Mama je za otroke v oddelku pri-
pravila darila: vsakemu je prinesla 
vrečice, ki jih je sešila iz ostankov 
blaga. Vrečice s čudovitimi moti-
vi so nato otroci polnili z rižo in 
ajdo, kar je bilo za dva do triletne  
otroke precejšen zalogaj, ki je od 

njih zahteval dobro razvito ročno 

spretnost, usklajenost gibanja in 

mirno ročico. Ko so bile vrečice, 

z več ali manj muje, napolnjene, 

nam jih je mamica zašila. Otroci 

so imeli možnost opazovati ve-

ščino, ki je iz naših domov veči-

noma že izginila. Šivalni stroj jih je 

navdušil do te mere, da se je vsak 

otrok želel preizkusiti za njim. 

Mama jim je z veseljem ustregla, 

otroci pa so pod njenim budnim 

očesom žareli od ponosa. 

Na ta način so otroci spoznali po-
klic šivilje, pripomočke, ki jih po-
trebuje za svojo rokodelsko de-
javnost ter nenazadnje tudi uvid, 
da so navidezni odpadki lahko 
ponovno uporabni v drugač-
ni vlogi. Zašite vrečice so super 
sredstvo za sproščanje napeto-
sti in so jih že isti dan zazibale v 
prijeten spanec po kosilu. Hvala, 
mamica!

Andreja Huber in Monika Sočič, 
vzgojiteljici

Zoiana mama na obisku v vrtcu
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V mesecu novembru sva v sklopu projekta Erazmus 
+KA1 od 7. do 11. novembra preživela na Češkem 
v mestu Brno. Z nama sta potovali še dve učiteljici 
iz CŠOD-ja (Center šolskih in obšolskih dejavnosti). 
Obiskale smo pet domov, ki delujejo v sklopu orga-
nizacije Lipka. 
Poslanstvo Lipke je okoljska vzgoja, izobraževanje 
in ozaveščanje otrok, mladine in odraslih za spreje-
manje okolju prijaznejšega načina življenja. Domovi, 
ki delujejo v sklopu organizacije Lipka, so: Lipová, 
Rozmarýnek, Rychta, Jezírko in Kamenná. 
Lipka je ena največjih in najstarejših organizacij na 
Češkem, ki se ukvarja z okoljsko vzgojo, izobraževa-
njem in ozaveščanjem. Ima širok spekter izobraže-
valne dejavnosti: šolam in vrtcem ponuja enodnev-
ne ali večdnevne ekološke izobraževalne programe, 
v okviru katerih vsako leto Lipko obišče več kot 
dvajset tisoč učencev. Izvajajo tudi programe v po-
poldanskem času, kjer se otroci vključijo v naravo-

slovne in ustvarjalne krožke. Poleg tega Lipka izvaja 
poučevanje okoljsko usmerjenih predmetov na več 
univerzah in razvija sistematično izobraževanje pe-
dagoškega kadra na področju okoljske vzgoje.
Skozi cel teden smo opazovale dejavnosti in progra-
me, ki jih domovi ponujajo, in jih primerjale z našimi 
CŠOD dejavnostmi. Ugotovile smo, da je v domovih 
Lipke poudarek le na okoljski vzgoji, pri nas pa daje-
mo velik poudarek tudi športnim aktivnostim.
V popoldanskem času smo se sprehodile po mestu 
Brno in si ogledale glavne znamenitosti. Pri tem nas 
je spremljala domačinka Bara, katera nam je razka-
zala mesto in povedala nekaj o zgodovini Brna. Pov-
zpele smo se na grad Špilberg in se sprehodile po 
samem centru mesta.
Najbolj naju je navdušilo, ko sva prisostvovali do-
poldanski dejavnosti s predšolskimi otroki, saj je to 
neposredno povezano z najino stroko. Všeč nama je 
bila igralnica s segmenti gozda (drevesa, živali, grmi), 
razgibani vrtovi z igrali iz lesa in glasbili iz naravnih 
materialov. Prav zaradi te razgibanosti vrtov čim več 
dejavnosti poskušajo izvajati na prostem. Zaključiva 
lahko s tem, da je to bila prijetna in nepozabna iz-
kušnja. Pridobljeno znanje bova vključili tudi v naš 
vrtec in s tem otroke vsakodnevno ozaveščali o po-
membnosti pozitivnega  ravnanja do okolja.

Staša Sever in Tina Kolmanič,  
udeleženki

Mobilnost na Češkem

Dom Lipove- prvi center Lipke

Na gradu Špilberk
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Kot vsako leto, smo se tudi letos v 
mesecu novembru odzvali pova-
bilu trgovine HOFER, katera nas je 
povabila k ustvarjanju pravljične-
ga gozda.
Z otroki smo iz recikliranega ma-
teriala in pripomočkov, katere-
ga nam je posredovala trgovina, 
pripravili poseben decembrski 
koledar, ki bo zaposlenim v trgo-
vini HOFER polepšal in popestril 
praznične dni na delovnem me-
stu. Otroci so po lastni domišljiji 
ustvarjali: odtiskovali zeleno bar-
vo s pomočjo zamaškov in vilic, 
na smrečice lepili trakove in kroge 

različnih barv, smrečice barvali z 
voščenkami in jih na koncu okra-
sili z bleščicami ... Smrečice smo 
nato oštevilčili, saj bo vsaka smre-
čica predstavljala en dan v mese-
cu decembru. Na zadnjo stran 
smrečic smo z lepilnim trakom 
pritrdili še lesene palčke, katere 
smo zapičili v narobe obrnjen pe-
har. Na sprednjo stran smo doda-
li še figuro FERDOJA med igro v 
pravljičnem gozdu. Za vse otroke 
našega zavoda je trgovina HOFER 
v zahvalo pripravila darila. Pripra-
vili smo poseben decembrski ko-
ledar, ki bo zaposlenim v trgovini 

HOFER polepšal in popestril pra-
znične dni na delovnem mestu.
December je tisti čas v letu, ko si 
najpogosteje izkazujemo naklo-
njenost, zato smo tudi mi v vrtcu 
želeli izkazati to pozitivno vre-
dnoto. 

Kolektiv vrtca Brezovci

Ferdov pravljični gozd

V prazničnem mesecu decembru, 
ko nas obiskujejo dobri možje,  v 
vrtcu najdemo več časa za po-
govor o tem, kaj naredi praznike 
praznične. 
Že otroci ugotavljajo, da to niso le 
darila, ampak tudi druženje in igra 
s prijatelji, starši, dedki in babica-
mi. Čas za druge je tisto darilo, ki 
osrečuje. 

V vrtcu smo pričarali praznično 
vzdušje z lučkami in si s spretnimi 
prstki okrasili igralnice. Otroci so 
želje tudi ilustrirali za svoje hišice 
želja in vsak dan jim eno izpolni-
mo. 
Želijo si predvsem skupne igre in 
ustvarjanja, mi pa jim želimo, da 
jim čarobni prah prinese veliko 
veselja in iskric v očeh.

Vzgojitelji enote Puconci

PRAZNIČNA

Sredi širnega sveta, 

raste jelka iz zlata.

Pod njo pa škatlic sto in sto,

okrašenih s pentljico.

Kaj se skriva v majhnih škatlah,

kdo bi vedel, kdo bi znal,

kdo si upa vse odpreti,

kdo bi tja odpotoval?

Veter v škatle je pokukal,

čarobni prah iz njih je vzel,

po širnem svetu ga raznaša,

da bo vsak otrok vesel.
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13. 10. 2022 so na naši šoli zaži-
vele KNJIGOBEŽNICE. Ena je na 
hodniku razredne stopnje in ena 
na hodniku predmetne stopnje. 
Kmalu pa bodo zaživele še na 
obeh podružnicah. Ta dan smo 
jih skupaj z učenci svečano odpr-
li. Pred knjigobežnico so se zbrali 
predstavniki razredov, ki so skupaj 
odvezali trak, kar je pomenilo, da 
je naša knjigobežnica zaživela.
Knjigobežnice so hiške, v kateri 
stanujejo knjige. Vanje prinesemo 
knjige, ki so nam všeč in želimo, 
da bi jih prebrali tudi drugi. Polnijo 

jih ljubitelji knjig, ki želijo prebra-
ne zgodbe deliti z drugimi in ne 
želijo, da bi se na njih nabiral prah 
ali pa bi romale v smeti. 
Delujejo tako, da v knjigobežnico 
prinesete knjigo, ki ste jo prebrali 
ali pa tudi ne. Lahko je knjiga nova, 
stara, uporabljana ali neupora-
bljena. Iz knjigobežnice si lahko 
vzamete knjigo, ki vas zanima in 
jo želite prebrati. To knjigo lahko 
tudi obdržite ali pa jo vrnete.
Pomembno je, da knjige krožijo 
med bralci. Kdor želi, lahko v knji-
gi pusti tudi sporočilo za nasle-
dnjega bralca in ta za naslednjega 
...

PRAVILA KNJIGOBEŽNICE SO:
1. Prineseš knjigo, ki je ne želiš 

imeti več doma, ali pa želiš, 
da to knjigo prebere čim več  
bralcev.

2. Odneseš knjigo iz knjigobe-
žnice in jo prebereš.

3. Bereš in uživaš.
4. Skrbiš, da so knjige v knjigo-

bežnici čiste in urejene.

V knjigobežnico lahko prinašamo 
leposlovne in poučne knjige, ki so 
nove ali stare, uporabljene ali ne-
uporabljene, prebrane ali nepre-
brane.

V knjigobežnico pa ne sodijo re-
klame, časopisi, revije, letaki, uni-
čene, strgane ali zelo poškodova-
ne knjige, ki bi se jih radi znebili.
Knjigobežnica bo zaživela le, če 
bodo knjige zares krožile med 
bralci.

Simona Horvat, knjižničarka

Knjigobežnice na naši šoli

V tednu od 10. do 15. oktobra 
2022 je v okviru projekta Era-
smus+ na Portugalskem potekal 
tečaj na temo vodenje skupin na 
prostem, ki sva se ga udeleži-
li tudi učiteljici OŠ Puconci, Saša 
Kerčmar in Mihaela Copot. Tako 
sva preživeli aktiven in intenzi-

ven teden s skupino učiteljev iz 
Belgije, Slovaške in Slovenije. Kot 
že tema napoveduje, so vse de-
javnosti potekale na prostem, in 
sicer v Cascaisu blizu Lizbone, le 
nekaj korakov od najbolj zahodne 
evropske točke Cabo da Roca, 
neposredno na atlantski obali. 

Udeleženci smo imeli priložnost 
razvijati svoje vodstvene veščine 
in strategije za učenje na pro-
stem, odkriti potencial vodenja v 
izobraževalnem procesu, preiz-
kusiti izkustveno učenje, izkusiti 
metode refleksije in razvijati svojo 
sposobnost podajanja povratnih 

Strokovni delavki OŠ Puconci na Portugalskem
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informacij. Med tečajem smo se 
udeleževali različnih aktivnosti v 
naravi, s katerimi smo razvijali so-
cialne veščine in se učili zaupati 
drug drugemu, pridobivali smo 
izkušnje in navdih, kako biti dober 
vodja v skupini. Veliko smo prido-
bili tudi med refleksijo, ki je ve-
dno sledila po aktivnostih. Pri tem 
smo imeli še odlično priložnost 

za izmenjavo mnenj in izkušenj s 

kolegi iz drugih držav. Vsak dan je 

bil poln zanimivega dogajanja od 

jutra do večera, med samimi ak-

tivnostmi smo obiskali veliko ču-

dovitih krajev, kjer smo si ogledali 

naravne in kulturne znamenitosti. 

Čisto vsak udeleženec je bil na 

koncu bogatejši za nove veščine 

in rast tako v osebnem kot poklic-
nem smislu. 
Med seminarjem smo spoznali 
veliko kratkih t. i. »waiting games« 
ali »iger čakanja« na prostem, ki 
jih z učenci že veselo izvajamo 
za sprostitev in spodbujanje kon-
centracije.

Saša Kerčmar in Mihaela Copot

V mesecu oktobru je prekmursko nebo bilo mavrič-
no od toplozračnih balonov, ki so nas vsakodnevno 
pozdravljali. V ranih jutranjih urah smo jih v vsej svo-

ji veličini in barvitosti občudovali in fotografirali, da 
bi ujeli trenutek in spomin. Na družbenih omrežjih 
smo s fotografijo celo med seboj tekmovali, kdo bo 
naredil boljšo fotografijo, a z učenci OŠ Puconci pa 
smo svojo občutke in barve prenesli na slikovne po-
vršine in ustvarjali v različnih likovnih tehnikah balo-
ne nad mestom, oz. pokrajino. Z nastalimi likovnimi 

Pisani baloni in barve 
jeseni
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deli smo sodelovali na natečaju v okviru svetovnega 
prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni. 
Naše ustvarjanje se je nadaljevalo še naprej, saj je 
bila narava tista, ki nas je spodbudila k oblikovanju 
likovnih del. Barve jeseni so nas »pozdravljale«  na 
vsakem vogalu. Svoja doživetja in čare jesenskega 
časa smo prenesli na papir, ter z barvali pričarali svo-
jo zgodbo. Naša likovna zgodba je navdušila žirijo, 

saj je med 56 likovnimi deli, ki so prispeli na nate-
čaj »Jesen v čudovitih barvah« , ki ga je razpisalo 
društvo Š-T-R-K, izbrala 4 likovna dela učencev naše 
šole in jih nagradila.
Iskrene čestitke vsem mladim ustvarjalcem in za ko-
nec še misel Pabla Picassa: Navdih obstaja, vendar 
te mora najti pri delu.

Monika Vidmar, mentorica

Agencija za varnost prometa je v 
sodelovanju z Minicity izvedla 4 
spletne delavnice Bodi pre(viden), 
ki so potekale v sklopu nacional-
ne preventivne akcije za večjo 
varnost pešcev med 11. in 14. ok-
tobrom 2022. Spletne delavnice 
so prejeli izjemno uspešni oddelki 
oziroma njihovi mentorji v lan-
skem projektu Pasavček. Sple-
tnih delavnic so se tako razveselili 
učitelji in učenci OŠ Puconci, OŠ 
Koroški jeklarji, OŠ Glazija in OŠ 
Cirkulane – Zavrč.
Tako so učenci 1. b razreda naše 
šole sodelovali pri poučnih in za-
bavni spletnih delavnicah z gospo 
Tino. Delavnice so se nanašale na 

večjo vidnost pešcev v prometu, 
uporabo odsevnih teles, pravilno 
pripenjanje z varnostnim pasom v 

vozilih, poznavanje pomena pro-
metnih znakov, pesmice …
Naučili so se, da večja vidnost v 
prometu pripomore tudi k ve-
čji varnosti, kar je pomembno 
(spo)znanje, in kako je za pešca 
pomembno imeti svetla oblači-
la, lučko, kresnično ali odsevni 
trak v mraku, temi ali v primeru 
slabše vidljivosti. Svoje znanje iz 
prometne varnosti bodo učenci 
poglabljali skozi vse leto pri pro-
jektu Pasavček, v katerega so se 
kot prvošolčki vključili prvič. Slo-
gan projekta je “Red je vedno pas 
pripet!” Upoštevajte ga tudi vi in 
pripomorete k večji varnosti v 
prometu!

Helena Škerget Rakar, 
mentorica in koordinatorica  

projekta Pasavček

Spletne delavnice Bodi pre(viden)
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V času od 15. 11. 2022 do 18. 11. 2022 sem se kot 
strokovna sodelavka OŠ Puconci udeležila medna-
rodnega LTA seminarja v Zagrebu na temo vključeva-
nja in raznolikosti z nazivom EMBRASE INCLUSION 
AND DIVERSITY IN YOUR ERASMUS+ PROJECTS v 
organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU 
Zagreb. Potekal je v angleškem jeziku.
Na seminarju so bili prisotni predstavniki 7 nacio-
nalnih agencij iz Hrvaške, Avstrije, Malte, Estonije, 
Romunije, Italije in Finske. Sodelovalo je 60 udele-
žencev in 15 »on-line«. Na skupnem, uvodnem delu, 
seminarja smo bili deležni predstavitev primerov do-
bre prakse uglednih strokovnjakov iz različnih držav 
s področja vključevanja in raznolikosti oseb z manj 
priložnostmi. Med drugim smo na srečanju poglobili 
razumevanje prioritete vključevanja ranljivih skupin 

v programih Erasmus+, raziskali in izmenjali smo si 
prakse o delu z ranljivimi skupinami in premislili o 
podpori, ki je potrebna za premostitev ovir pri pou-
čevanju in učenju v raznolikosti.
V sklopu seminarja smo obiskali tudi Centar za odgoj 
i obrazovanje Zagorska, kjer smo bili deležni srčne-
ga sprejema učencev s posebnimi potrebami, ki se 
izobražujejo za različne poklice, kot so: pomočnik 
slaščičarja, natakarja itd. Vloga centra je pomagati 
osebam s posebnimi potrebami pri vključevanju v 
širše socialno okolje in jim nuditi podporo. Predsta-
vili so nam projekte Erasmus+, v katere so bili in so 
še vključeni. 
Seveda so nas organizatorji popeljali na ogled me-
stnega jedra Zagreba, ki nas s svojo bogato zgodo-
vinsko dediščino ni pustil ravnodušnih. 
Domov sem se vrnila polna lepih vtisov, izkušenj in 
idej, ki jih bom skušala vključevati v svoje strokovno 
delo.

Valerija Marič

Inkluzija in različnost v Erasmusovih+ projektih

Projekt »Krokus«
Učenci OŠ Puconci sodelujejo v projektu »Krokus«, 

katerega nosilec je Sinagoga v Mariboru, ki želi mla-

de izobraževati in ozaveščati o holokavstu. V ta na-

men so številni sodelujoči učenci po vsej Sloveniji 

dobili čebulice rumenega žafrana, ki jih je priskrbe-

la Irska organizacija za izobraževanje o holokavstu 

(HETI), kar pomeni, da gre za mednarodni projekt, v 

katerega so vključene tudi druge države.

Učenci OŠ Puconci so te dobljene čebulice zasadili 

v petek, 11. 11. 2022, v cvetlična korita, ki so posta-

vljena ob šolskem igrišču. Žafrani oz. krokusi cvetijo 

konec januarja in v začetku februarja. Takrat bodo 

s pomočjo teh rumenih žafranov sodelujoči učenci 

vse ostale učence šole skušali opominjati na števil-

ne žrtve holokavsta med 2. svetovno vojno. Rumene 
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16. november obeležujemo kot 
mednarodni dan strpnosti. Z 
učenci 1. A razreda se že od za-
četka šolskega leta veliko po-
govarjamo, igramo in beremo o 

cvetlice spominjajo na 
rumene Davidove zvez-
de, ki so jih bili Judje 
pod nacističnim reži-
mom prisiljeni nositi. 
Cvetenje žafranov so-
vpada tudi z 27. janu-
arjem, ko obeležujemo 
mednarodni dan spo-
mina na holokavst.
V tem času, in nato še 
v mesecu aprilu, bodo 
učenci izvedli dejav-
nosti, ki bodo ohranja-
le spomin na milijon in 
pol judovskih otrok, ki 
so umrli med holoka-
vstom.

Nina Vidonja, mentorica

strpnosti, na otrokom primeren 
način seveda. Na dan pa nas je 
posebej opomnil tudi izobraže-
valni center Eksena, ki nam je 
podal nekaj smernic za delo z 

učenci. Tako smo ravno na ta dan 

obravnavali Levstikovo delo Kdo 

je napravil Vidku srajčico. Pou-

darek smo dali na lastnosti glav-

ne književne osebe, kot so prija-

znost, dobrosrčnost in s tem prišli 

do tega, da lepa beseda res lepo 

Mednarodni dan strpnosti
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mesto najde, kot je letošnja tema 

projekta, ki ga organizira izobra-

ževalni center.

Vse te lepe besede, ki so našle 

lepo mesto, smo ponavljali, utr-

jevali, ozaveščali tudi s pomočjo 

otroškega kamišibaja, ki so ga pri-

pravili učenci in tudi drug druge-

mu pripovedovali vsebino.

V naslednjih urah smo ustvarjali 
likovne izdelke na letošnjo temo, 
kjer so učenci likovno upodobili, 
kdaj, koga in na kakšen način so 
»pobožali« nekoga bližnjega z 
lepo besedo. 
Prišli smo do zaključka, da nam je 
takrat vsem toplo in prijetno pri 
srčku, zato smo naredili v razre-
du tudi plakat s srčkom in njiho-

vimi likovnimi izdelki, ki nas sedaj 

vsak dan znova opominjajo na 

to, da »Lepa beseda lepo mesto 

najde«. Če nam to za posamezen 

dan uspe, v bel srček (kot je bila 

najbolj snežno bela srajčka od 

Vidka) pripnemo krožec s svojim 

imenom. 

Katja Ajlec, učiteljica, in učenci 1.a

V vrtcu se zavedamo, da je strpnost potrebno goji-
ti od malih nog, se o njej pogovarjati, razmišljati in 
jo udejanjati v vsakdanjem življenju, zato smo tudi 
letos priključili neprofitnemu človekoljubnemu pro-
jektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA 
STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki poteka v okviru 
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA EKSENA. Izhodišče 
projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti 
in Mednarodni dan strpnosti 16. november, ki ga je 
na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združe-
nih narodov.
Namen projekta je, da ozaveščamo pomen strpno-
sti in izpostavimo problematiko nestrpnosti, ter da 
skozi aktivnosti spodbujamo prijateljstvo med otro-
ki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, spreje-
manje in sodelovanje. 
Letošnje geslo mednarodnega dneva strpnosti je: 
LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE. V najstarejših 

skupinah vseh enot smo tako v tednu mednarodne-
ga dneva strpnosti izvedli izobraževalno-ustvarjalne 
delavnice. Z otroki smo se pogovarjali o spoštovanju 
drug drugega, prijaznih besedah, ki jih namenjamo 
drug drugemu in lepih dejanjih, ki jih naredijo za 
svoje bližnje. Preko pravljice so otroci ugotavljali da 
se splača biti prijazen in strpen, ker bodo potem do 
tebe takšni tudi drugi. Otroci so drug drugemu na-
menjali prijazne besede in tako spoznali, da strpnost 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost 
in prijateljstvo 2022/2023
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do sočloveka izkazujemo vsak dan že s prijazno be-
sedo, prijaznim pogledom, iskrenim nasmeškom. 
Otroci so na koncu tudi likovno ustvarjali na to 
temo. Tako smo jim dali priložnost, da skozi lastno 
likovno ustvarjanje in izražanje še bolj ozavestijo po-

men strpnosti. Nastala so čudovita likovna dela, ki 
so razstavljena v prostorih vrtca. Z likovnimi izdelki 
sodelujemo tudi na likovnem natečaju.

Saša Kerčmar, koordinatorica projekta

V mesecu novembru so si pe-
tošolci osnovne šole Puconci in 
podružnic Bodonci ter Mačkovci 
v gledališču Park v Murski Sobo-
ti ogledali gledališko predstavo z 
naslovom Hevreka. 
Predstava je bila za učence zelo 
zanimiva in tudi zabavna, saj sta se 
v njej prepletala žanra fizične ko-
medije in glasbenega gledališča s 
temami, ki jim na prvi pogled ne 
bi pripisali komičnega potenciala. 
Fizika je za marsikoga strah in tre-
pet, za ustvarjalce uprizoritve pa 
je bila izhodišče norega potova-
nja v svet domišljije in komedije. 
Učenci so skupaj z igralci na gla-
vo postavili stereotipe o nerazu-
mljivosti in dolgočasnosti fizike. 
Po končani predstavi so si učen-
ci ogledali nekaj zgradb v Murski 
Soboti. Med drugim glasbeno 
šolo, grad, dom starejših obča-
nov, Trg zmage, pošto in banko. 
Ogledali so si tudi hotel Zvezda, 

nekoč znan kot hotel Dobray, 
zgrajen leta 1909. Dolgo je veljal 
za zbirališče meščanov ter sre-
dišče družabnega, kulturnega in 
političnega življenja. Danes pa s 
svojo široko ponudbo in stilsko 
notranjo opremljenostjo privablja 
goste od blizu in daleč. Učenci so 
tako tudi  izvedeli, da je bila 29. 5. 
1919 ravno z balkona sedanjega 
hotela Zvezda razglašena Murska 
republika, ki je obstajala le 6 dni. 
Med sprehodom po mestu so se 
učenci seznanili tudi z rdečo črto 
na sedanji stavbi Hranilnice prek-
murskih dobrot, ki označuje nivo 
vode, ki je zajela Slovensko ulico 
leta 1925, ko je silovito novembr-
sko deževje poplavilo Prekmurje. 
Dan so učenci zaključili z obi-
skom Osnovne šole IV. Murska 
Sobota, osnovne šole s prilagoje-
nim programom. S toplim in pri-
jaznim nasmehom so nas sprejeli 
že na vhodnih vratih šole. Učenci 

so si ogledali prostore osnovne 
šole, se seznanili s programom 
šolanja, ogledali pa so si tudi nji-
hove učilnice ter oddelke. Naši 
petošolci so v času obiska dobi-
li tudi priložnost, da so vstopili v 
tako imenovano Mavrično sobo, v 
kateri se učenci sprostijo, umirijo 
in naberejo novih moči za delo. 
Najbolj pa jim je v spominu ostalo 
vsekakor druženje z učenci ome-
njene šole. Čeprav je bilo kratko, 
pa kljub temu polno močnih ču-
stev. 
Danes živimo v svetu, v katerem 
je drugačnost tabu, pa čeprav se 
veliko govori o njej. Nekateri so 
glede te teme odprti, drugi bolj 
zaprti in nekateri o tem sploh no-
čejo ali ne upajo govoriti.
Prav je, da o tem govorimo in da 
z njo seznanjamo naše najmlajše. 
Verjamem, da so naši petošolci 
sedaj v svojih srcih in mislih odprli 
še ena vrata, ki vodijo v sprejema-
nje drugačnosti. 

Nataša Kuhar

Kulturni dan malo drugače
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Čas neizmerno hitro beži in leto 
se počasi izteka. Praznični de-
cember je mesec pričakovanj, 
prijetnih trenutkov in lepih že-
lja. Skupaj z našimi sedmošolci 
smo ga letos še posebej težko 
pričakovali, saj smo se vsi veselili 
šole v naravi, ki smo jo prežive-
li v času od 5. do 9. decembra v 
CŠOD Škorpijon na Velikem Boču 
v Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. Te-
den nepozabnih dogodivščin nas 
je obogatil za številna doživetja, ki 
jih ne bomo nikoli pozabili. Pose-
bej veseli smo bili zimske idile, ki 
nas je pričakala na slemenu Koz-
jaka, nad dolino Drave, kjer med 
samotnimi kmetijami, obdan z 
gozdovi in travniki, v osrčju čudo-
vite narave, stoji dom Škorpijon, 
kjer smo bivali. 
Preizkusili smo se v številnih skrb-
no načrtovanih dejavnostih, in si-
cer raziskovali smo gozd, ustvar-
jali športne poligone v naravi, se 
preizkusili v orientacijskem teku, 
pležuhanju, lokostrelstvu, aktiv-

nostih team Buildinga in uživali v 
pohodih na svežem zraku. Igrali 
smo se mlade umetnike in obli-
kovali gozdne živali iz naravnega 
materiala, izdelovali smo lovil-
ce sanj, kurili ogenj in pekli twi-
sterje, še posebej pa smo uživali 
med jahanjem islandskih konjev 
in zidanjem bivakov – čisto pravih 
iglujev, ki bodo zaradi nizkih tem-
peratur ter marljivih in spretnih 
rok naših učencev zagotovo še 
dolgo krasili okolico doma Škor-
pijon. 
Prostega časa smo imeli zelo 
malo, saj so si aktivnosti sledile od 

ranega jutra do poznega popol-
dneva. Hladne večere smo si po-
pestrili z družabnimi in miselnimi 
igrami, s kvizi, pisanjem dnevni-

Nepozabni teden šole  
v naravi z našimi sedmošolci

kov, z opazovanjem zvezdnega 
neba in s prostimi pogovori, ki so 
nas še bolj povezali in nam dali 
priložnost, da se globje spozna-
mo izven šolskih učilnic. 
Zimska šola v naravi nam je vsem 
pričarala številne zimske radosti 
in spletla nove prijateljske vezi. 
Po aktivnem tednu smo se polni 
lepih vtisov odpravili proti domu, 
kjer so naše učence pričakali star-
ši, ki so zagotovo nestrpno priča-
kovali, da jim zaupamo zgodbe 
minulega tedna.

Nina Cigüt, 
učiteljica 
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Na OŠ Puconci smo v četrtek, 1. 
12. 2022, pripravili tradicionalno 
prireditev, ki jo imamo v mese-
cu decembru – »Pričarajmo na-
smeh«.
Letošnja tema prireditve je bila 
Leto. V začetku so nam malčki 
iz vseh enot naših vrtcev prika-
zali leto skozi letne čase, za tem, 
pa so učenci iz centralne šole in 
obeh podružnic predstavili vsak 
letni čas posebej. Učenci so se 
predstavili s pevskim zborom, 
deklamacijami, dramskimi igra-
mi, plesom in igranjem na instru-
mente. Z dobrim sodelovanjem 
nam je uspelo pričarati čudovito 
prireditev.

Prireditev je bila zelo dobro obi-
skana, česar smo bilo na šoli zelo 
veseli. Ob vstopu smo obisko-
valcem podarili koledar za leto 
2023, na katerem so predstavljeni 
likovni izdelki naših učencev. Ker 
ima prireditev dobrodelno noto, 
smo ob tem prejeli tudi dobro-
delne prispevke v višini 3.021,00 
€, ki bodo namenjeni Šolskemu 
skladu, ki predstavlja pomemben 
vir sredstev, ki jih šola namenja 
za posodabljanje nadstandardne 
opreme (didaktična sredstva in 
pripomočki, različna igrala, av-
dio-video oprema …), za športne, 
naravoslovne, kulturne in teh-
niške dneve, za šolo v naravi ter 

ekskurzije učencev, da bi le-te 
bile dostopne čim večjemu šte-
vilu. Sredstva namenjamo tudi za 
pomoč nadarjenim učencem po 
posameznih področjih (perspek-
tivni športniki in kulturniki, orga-
nizacija tekmovanj …), za zvišanje 
standarda pouka ter predvsem 
socialno šibkim otrokom vrtca in 
učencem v šoli.
V imenu vseh nas se iskreno za-
hvaljujem za prispevke: nastopa-
jočim in njihovim mentorjem za 
nastop na prireditvi, sodelavcem 
za sodelovanje pri izvedbi priredi-
tve in vsem darovalcem v dobro-
delni namen. 
Na prireditvi se je tudi gospod 
ravnatelj Štefan Harkai v imenu 
šole zahvalil dosedanjemu župa-
nu, gospodu Ludviku Novaku, za 
dolgoletno sodelovanje in pod-
poro šoli, s spominskim darilom.
Verjamemo, da smo s prireditvijo 
pričarali nasmehe na obraze obi-
skovalcev in si želimo, da bi tam 
ostali čim dlje. Saj nasmeh nič ne 
stane, nam pa zagotovo polepša 
dan.

Simona Horvat, knjižničarka

Dobrodelna prireditev na OŠ Puconci – 
pričarajmo nasmeh
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V projektu LIFE FOR SEEDS, ki ga 
izvajamo na Javnem zavodu Kra-
jinski park Goričko, smo z delom 
v letu 2022 zelo zadovoljni, saj 
so se pokazali že prvi terenski re-
zultati. Pozornost našega dela je 
namenjena predvsem ohranitvi 
in obnovitvi suhih goričkih trav-
nikov, ki jih poznamo kot rastišča 
travniških orhidej oz. kukavic. 
V letu 2022 smo izdelali načrt ob-
nove suhih travnikov v slabšem 
stanju in prav tako smo naredili 

načrt pobiranja semen na 20 hek-
tarjih pestrih travnikov, primernih 
za darovanje semenskih meša-
nic. Pri tem smo navezali stike z 
vsemi lastniki primernih travni-
kov in sklenili način sodelovanja. 
Prva serija pobiranja semenskih 
mešanic se je zaradi pozne izde-
lave krtačnega stroja pričela šele 
julija, drugo serijo pa smo izvedli 
avgusta. Po napornem delu v po-
letju je sledilo sušenje in čiščenje 
semena. Na koncu smo pridobili 
230 kg semenskih mešanic ti-
pičnih goričkih suhih travnikov. S 
setvijo teh smo pričeli v oktobru, 
končali pa v začetku novembra. 
Semenske mešanice smo posejali 
na dobrih 7 hektarjih travnikov in 
slabem hektarju njiv, kjer raču-
namo, da se bodo rezultati setve 
najprej pokazali. S tovrstno akcijo 
bomo nadaljevali tudi naslednje 
leto, okrepili pa jo bomo še s se-
tvijo zelenega mulča. 
Velik del dela v prihodnje bo 
predstavljalo nabiranje semen 
posameznih travniških rastlin za 
shrambo v semenskih bankah. Pri 
tem smo z zunanjo pomočjo iz-

delali nabor najprimernejših trav-
nikov na Goričkem, čaka nas pa 
še vzpostavitev kontakta z lastniki 
in pridobitev njihovih dovoljenj za 
pobiranje. 
V prihajajočih letih nas čaka iz-
delava zunanje razstave na temo 
travnikov Goričkega, didaktična 
igra za najmlajše, študentski ta-
bori in druge aktivnosti. O našem 
delu vas bomo obveščali preko 
socialnih omrežij, spletnih strani 
in seveda tudi občinskih glasil. 
Za naše letošnje uspehe smo v 
veliki meri hvaležni tudi lastnikom 
in obdelovalcem pestrih travni-
kov, ki so bili pripravljeni sode-
lovati z nami. Brez pomoči Gori-
čank in Goričancev ne gre, zato 
tudi v letu 2023 upamo na dobro 
sodelovanje. Vsem občankam in 
občanom občine Puconci želimo 
vesele božične praznike in uspe-
šno ter dobre volje in optimizma 
polno leto 2023. 

Tomaž Koltai
Foto: Monika Matjašec,  

Tomaž Koltai

Novice projekta LIFE FOR SEEDS 
ob koncu leta 2022

Setev

Krtačenje Praznjenje krtačnega stroja



OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI 28. 12. 2022

36 KULTURA

V sklopu praznovanja 25. prazni-
ka Občine Puconci so na osrednji 
prireditvi Zveze kulturnih in turi-
stičnih društev Občine Puconci, ki 
je potekala v nedeljo, 16. oktobra, 
v Beznovcih, bila podeljena pri-
znanja Zveze posameznikom in 
priznanja za najbolj urejene javne 
površine v občini Puconci. V leto-
šnjem letu je bilo prvič podeljeno 
tudi priznanje predsednika Zveze 
mladima prostovoljcema.
Kulturni program so pripravili čla-
ni in članice Turističnega društva 

Vrtnica Beznovci, ki so ob luplje-
nju in luščenju koruze obiskoval-
cem predstavili kraj Beznovce, 
vaščane in njihovo življenje ter 
ponudbo na način« Kak je inda 
fajn bilou«. Za glasbeni vložek so 
poskrbeli gostje, glasbena skupi-
na Vinski bratje iz Gederovcev in 
Folklorna skupina Vrbe iz Roga-
šovcev. 
Spremljevalni program priredi-
tve so bile tudi stojnice z boga-
to ponudbo domačih lokalnih 
ponudnikov, katere so popestri-

le dogajanje. Članice domačega 
društva so za vsakega obisko-
valca pripravile okusen »indašnji 
gulaš« s polento v lončeni poso-
di in zadišalo je tudi po pečenih 
kostanjih. Upam, da je množica 
zbranih obiskovalcev preživela 
lepo sončno in sproščeno nedelj-
sko popoldne v naših Beznovcih. 
Člani turističnega društva Vrtni-
ca pa smo ponovno dokazali, da 
še vedno zmoremo in da je med 
nami navzoča složnost ter smo 
bili pripravljeni vložiti številne ure 
prostovoljstva za ohranjanje kul-
turne dediščine.

»Kak je inda fajn bilou«
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Ste že slišali za Breje müje? Kje 
jih je našla Valerija Žalig, ki stro-
kovno vodi Irmice, ne vem. Vem 
pa,  da je škoda, da se povabilu ni  
odzvalo več obiskovalcev. Morda 
prihodnje leto … 
In za konec ena od novoletnih 
kolednic: Na novo leto zgodaj 
zjutraj so hodili dečki od hiše do 
hiše s kanglico, v kateri je bila 
blagoslovljena voda in smrekova 
vejica. Kropili so hiše in govorili: 
»Zdravi bojte, zdravi bojte vu etun 
nouvon leti. Dösta krüja, dosta 
vinca, zveličanja pa največ.«

Nataša Brulc Šiftar,  
vodja OI JSKD Murska Sobota 

KULTURA

»Ko žena v oštarijo pride«, je tra-
dicionalna prireditev Kulturno tu-
rističnega društva Moščanci, ki je 
vsako leto v drugi gostilni. Tokrat, 
z naslovom Od božiča do svetih 
treh kraljev,  je bila prvi petek v 
decembru  v Jelenovem hramu 
v Beznovcih, kjer so se predsta-
vile pevke ljudskih pesmi Irmice. 
Dogodek so popestrili muzikanti 
in plesalca folklorne skupine KTD 
Moščanci ter pevki Nina in Maru-
ša s kitaro. 
Ljudsko petje je bilo močno vple-
teno v življenja naših prednikov, 
spremljalo je običaje in način ži-

vljenja. Peli so v družinah in ob 
kmečkih opravilih, pelo se je ob 
veselih in žalostnih dogodkih.  
Pravijo, da so ljudje, ki se ukvar-
jajo s kulturo, bolj samozavestni 
in pozitivnih misli, so bolj veseli 
in tudi bolj zdravi. Irmice s svo-
jim petjem nadaljujejo tradicijo 
in prenašajo svoje poslanstvo na 
mlajše rodove. Düjša, Kopriva, 
Mejsec svejti, Pastirček pase čre-
dico je le nekaj naslovov adven-
tnih pesmi, ki ji jih je marsikdo v 
oštariji slišal prvič. Prav tako šege 
in navade v tem predprazničnem 
času, ki so značilne za te kraje. 

Večer s pevkami ljudskih pesmi Irmice

Pevci Turistično kulturno špor-
tnega društva Pečarovci so v ne-
deljo, 11. 12. 2022, v vaško-gasil-
skem domu pripravili 16. koncert 
Na pragu Goričkega. Poleg do-
mačega pevskega zbora so na-

stopili pevci Društva upokojencev 
Moravske Toplice, pevke KUD Ži-
škovec iz Hrvaške, Gaberski man-
traši, Vokalna skupina Lenčice ter 
družina Velner iz Vučje Gomile. 
Vokalna skupina Lenčice, ki delu-

je kot sekcija TKŠD Pečarovci, se 
je predstavila premierno. Letošnji 
koncert, ki ga je društvo pripravilo 
po dvoletnem premoru, je priva-
bil veliko število ljubiteljev glasbe 
iz celotne občine. 16. koncert je 

16. koncert Na pragu Goričkega
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izstopal tudi po raznolikosti na-
stopajočih skupin, ki so predpra-
znično nedeljsko popoldne za-
polnile s kakovostnim igranjem 
in petjem. Tokratni koncert pa je 
bil poseben zlasti za pevce TKŠD 
Pečarovci, ki so zaradi starosti in 
bolezni sklenili svoje glasbeno 
ustvarjanje ter se poslovili od po-
slušalcev. Društvo se je članom in 
članicam pevskega zbora zahva-
lilo za dolgoletno sodelovanje, 
za njihov prispevek k ohranjanju 
ljubiteljske kulture in za skrb za 
prepoznavnost društva v občini 
ter regiji. Člani pevskega zbora 
društva pa so se na prehojeno pot 
ozrli s hvaležnostjo zborovodki-
nji, Mirjani Huber, za strokovno 
vodenje, sokrajanom za spod-
budo pri ustvarjanju ter podporo 
predstavnikov upravnega odbora 
TKŠD.

Monika Lončar

Leto, ki se počasi in zagotovo 
preveša h koncu, je za člane lju-
biteljske gledališke skupine Zgre-
baši  nanizalo veliko prijetnih tre-
nutkov in nam dalo spoznati ter 
navezati mnogo novih prijatelj-
stev. Bogat je človek, ki ima do-

bre in predvsem iskrene prijatelje, 
tudi Zgrebaši se čutimo nad vse 
obogateni. Pohvalimo se lahko, 
da smo zahvaljujoč gledaliških 
prijateljev, ki so se v preteklih letih 
udeležili našega festivala skečev 
Prefrigani Zgrebaš, navezali stike 

z nam podobnimi  gledališkimi 

ustvarjalci  čez mejo pri južnih 

sosedih. V veliko veselje nam je 

bilo nastopiti v Gornjem Kraljevci 

na srečanju gledaliških skupin se-

verne Hrvaške. 

Nastopi ljubiteljske gledališke skupine po 
Hrvaškem in doma
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7. oktobra smo bili povabljeni na 
dvodnevni  gledališki dogodek –
Humski dani glume v Humu na 
Sutli, kjer se je predstavilo kar se-
dem gledaliških skupin. Čeprav 
smo za potovanje porabili veliko 
več časa kot za sam nastop in 
druženje nam je izkušnja ostala v 
prijetnem spominu. Priznati mo-
ram, da čeprav smo bili v »tujini«, 
smo se počutili nadvse domače. 
Svojo gledališko turnejo po hrva-
škem smo nadaljevali 19. novem-
bra, ko smo bili gostje pri naših 
večletnih gledališkimi  prijateljih 
v KUD-u Kaštel v  Pribislavcu. To-
krat premierno na 3. Noči kazali-
šta, ki se je odvijala pod okriljem 
European Theatre Night – Evrop-
ska noč gledališč, v kateri sodelu-
je več Evropskih držav. V projekt 
se vključujejo ljubiteljski gledališki 
ustvarjalci ter profesionalne gle-
dališke hiše s svojimi aktivnostmi.
Čisto resnično lahko pritrdimo, da 
smo opravili promocijo domače-
ga kraja in naše občine med prije-
tnimi ljudmi, ki so nam zagotovili, 
da nas bodo prišli obiskat. Zahva-
ljujoč kulturne navezanosti z Hr-
vaško smo na 16. Koncertu »Na 
pragu Goričkega« gostili pevsko 
skupino iz KUD-a Žiškovec.

V letu, ko smo si na novo utirali 
po dvoletnem zatišju pot na po-
dročju ljubiteljske kulture, smo 
Zgrebaši nastopili tudi doma v 
Sloveniji. Tako je bil prvi izziv za 
nas priprava posnetka uprizoritve 
Povodnega moža ob  kulturnem 
prazniku, katerega smo izvedli v 
prostorih stare Pečarovske šole. V 
mesecu marcu so nas povabili v 
hotel  Vivat, z nastopi smo nada-
ljevali ob dnevu žena v domačem 
kraju. Naslednji gledališki nastop 
nas je čakal v Selu na Goričkem, 
na veselem večeru pri Selanskih 
Nemakih. Za tem pa smo bili 
sami gostitelji 16. Festivala skečev 

Prefrigani Zgrebaš, na katerem 
je poleg nas nastopilo devet go-
stujočih skupin. Ker imamo tudi 
v Črenšovcih srčne prijatelje, so 
nas tudi oni v avgustu povabili na 
svoj tradicionalni Jenamena fest. 
Veseli pa smo bili tudi povabi-
la Kulturno-turističnega društva 
Ceker Fokovci, pri katerih smo 
pripravili veseli večer s spletom 
več veseloiger in nasmejali do za-
dnjega mesta napolnjeno dvora-
no. Dvakrat smo bili soustvarjalci 
srečanj starejših občanov, enkrat 
doma v Pečarovcih, enkrat pa v 
Satahovcih s predstavo »Ka če bi 
ešče idnauk probala« in »Na po-
ročnem potovanju«. Predzadnji 
letošnji nastop pa smo Zgrebaši 
odigrali v Smolniku pri Rušah na 
Hanzekovem večeru. Gledališko 
ustvarjanje bomo zaključili  17. 
decembra, ko bomo nastopili z 
otroško predstavo »Saj zmoreš 
Rozi« za najmlajše obiskovalce v 
Pečarovcih in če bomo zares pri-
dni, nas bo v predstavi obiskal tudi 
Božiček.

Dragi bralci našega  Občana, 
Zgrebaši vam želimo mirne in 
ljubezni polne praznike ter obilo 
zdravja v letu, ki prihaja.
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Prostovoljci Zavoda MLIN iz Pe-
čarovcev smo se odločili, da po-
pestrimo otrokom, vseh starosti,  
jesenske počitnice z brezplačnimi 
kreativnimi delavnicami, igrami in 
zabavo. V nedeljo, 30. 10. 2022, 
nas je obiskalo več kot 60 otrok 
s starši in starimi starši.  Ker je ta-
kšen dogodek povezan s precej-
šnimi finančnimi sredstvi, so nam 
priskočili na pomoč Občina Pu-
conci in nekaj podjetij iz okolice, 
ki so naše delo ocenili kot pozitiv-
no, za kar se jim najlepše zahva-
ljujemo. Tako smo lahko izvedli 
različne delavnice na temo jeseni, 

razne igre (metanje obročev, po-
diranje kegljev, križci in krožci ter 
druge družabne igre) in na koncu 
zabavo ob noči čarovnic. Veseli 
smo bili, ker je prišlo veliko ma-
lih in velikih čarovnic, ki so veselo 
zaplesale ob ognju. Za naše otro-
ke so poskrbeli specialna peda-
goginja Edita, učiteljici Ksenija in 
Anemary, gusar Dalivoj, dijakinja 
Nika s prečudovitimi poslikavami 
obrazov, študentka pedagogi-
ke Monika, pomočnik vzgojitelja 
Domen in ostali prostovoljci, ki so 
poskrbeli, da ni bil nihče žejen in 
lačen. V veliko pomoč so bili tudi 

Jesenske kreativne delavnice in zabava za 
otroke – noč čarovnic

učenci Eva, Luka in Maruša, ki so 
pomagali animatorjem pri naj-
mlajših. Vsem prostovoljcem en 
velik hvala tudi v imenu otrok, saj 
smo dobili lepe pohvale in moti-
vacijo za naslednje leto. 
Največja nagrada za naše delo so 
nasmejani obrazi otrok in ko te 
mala čarovnica pocuka za rokav 
ter ti reče: Tu ste same prijazne 
čarovnice, drugo leto spet pridem 
... je naše delo poplačano. 
Naslednje leto se zopet vidimo.

V imenu prostovoljcev  
Zavoda MLIN 

Polonca Rogač

Osnovno poslanstvo KTD PUCONCI je promocija 
kulturno-turističnih dogodkov občine Puconci. V ta 
namen smo se odločili, da  svetovni dan turizma, 27. 
9. 2021, obeležimo s promocijo Dödolov, Dödoli-

jade in ohranjanjem ljudskega izročila s Püconskim 
duom. 
V avli hotela RADIN B**** smo tako članom koro-
narnega kluba Gorenjska ponudili Püconske Dö-

KTD Puconci v Zdravilišču Radenci  
ob svetovnem dnevu turizma
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dole, katere so splaknili z likerjem Aronije. Püconski 

duo pa je poskrbel, da se je prekmurska pesem sli-

šala po celem zdravilišču. Člani KK Gorenjska so s 

Katico in Cvetko tudi zapeli. 

Dogovorili smo se, da če jim bo čas dopuščal, da se 
bodo v letu 2022 udeležili naše Dödolijade. 

Vesna Maučec,
predsednica KTD Puconci

Tako kot vsako leto doslej, z izje-
mo leta 2021 in 2020, ko Dödoli-
jade zaradi višje sile nismo mogli 
izvesti, smo tudi letos člani KTD 
Puconci pripravili nam najljubši 
dogodek DÖDOLIJADO in raz-
stavo domačih dobrot za ZLATO 
KIJAJNCO. Tudi letos smo pod 
eno streho združili najbolj pre-
poznano kulinarično prireditev 
Dodolijado ter športno prireditev 
Biciklijado. 
Kljub temu da smo bili primorani 
zaradi slabega vremena prireditev 
prestaviti, je bila udeležba zado-
voljiva. Z obiskom nas je počastilo 
precej ekip za kuhanje dödolov, 
kakor tudi razstavljavcev za zlato 

Tradicionalna Dödolijada v Puconcih
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kijajnco. Na prizorišču pa je bilo 
tudi nekaj razstavljavcev domače 
obrti. Zbrali smo se na igrišču ob 
Puconski osnovni šoli, na že prej 
pripravljenem prizorišču. Vsak 
kuhar je dobil predpasnik. Ekipe 
pa je na naši kmečki tržnici čakal 
krompir in pa seveda naša doma-
ča Püconska mela. Ob dobrem 
vzdušju, predvsem pa medse-
bojnem spoznavanju je potekalo 
kuhanje Dödolov. Med kuhanjem 
dödolov, smo člani KTD Puconci 
prikazali oz. demonstrirali kuha-
nje dödolov. Čas namenjen kuha-
nju je hitro minil in že je bilo treba 
dödole dati na ocenjevanje. Člani 

komisije, v sestavi Danilo Kozar, 
Silva Gutman, Janez Kuhar in So-
nja  Beznec, so imeli kar precej 
dela s pokušanjem. Na koncu so 
odločili. 
Najboljše dödole je pripravila eki-
pa – Društva upokojencev Pu-
conci, drugo mesto si je prikuha-
la ekipa PGD PUCONCI in tretje 
mesto je osvojilo društvo Ščipek. 
Za Zlato kijajnco se je potegovalo 
9 razstavljavcev. Nagrade so pre-
jeli:
1. mesto Društvo upokojence Ša-

lamenci
2. mesto Društvo kmečkih žena 

KLAS Bodonci 

3. mesto Društvo upokojencev 
Puconci.

Ob koncu podelitve nagrad naj-
boljšim smo ob prijetni glasbi 
mladih glasbenikov skupine VR-
HOVI nadaljevali druženje pozno 
v popoldan. 
Vsem prostovoljcem, kateri so 
kakorkoli prispevali k uspešni iz-
vedbi Dödolijade in Biciklijade  
iskrena hvala s povabilom, da se 
ponovno srečamo na Dödolijadi 
in Biciklijadi 2023. 
Vljudno vabljeni na DÖDOLIJA-
DO 2023. 

Sonja Fartek, 
podpredsednica KTD Puconci 

24. Martinov pohod po Občini Puconci  
in 17. v vasi Dolina
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Zbiranje pohodnikov je bilo v va-
ško-gasilskem domu v Dolini. 
Čez 60 pohodnikov se je na pot 
podalo  v soboto, 12. novembra. 
Po okrepčilu smo se podali na 11 
kilometrsko pot. Odpravili smo se 
proti vinorodnemu okolišu v Do-
lini, ter nadaljevali na Vanečo do 
doma borcev, kjer so ga začeli 
preurejati v hostel, ki se bo ime-

noval Oaza v objemu gozda. Sle-
dila je postojanka. Poskusili smo 
vino vinogradnika Jureta Fartelja 
ter se okrepčali z domačimi do-
brotami. Po kratkem oddihu smo 
nadaljevali pot po vasi Vaneča 
proti Dolini. Na cilju nas je čakala 
topla malica. 
Za izvedbo in organizacijo poho-
da so poskrbeli člani KTD Dolina 

in RZ Občine Puconci. Pohod je 
vključen v program Pohodnika/
Pohodnice po Goričkem v letu 
2022.
Zahvaljujem se vsem pohodni-
kom za udeležbo z željo, da nas 
bodo razveselili s svojim obiskom 
tudi v prihodnje.

Irena Horvat

Biciklijada – kolesarski 
maraton občine Puconci

Športna zveza Puconci je 8. ok-
tobra 2022 priredila Biciklijado – 
20. Rekreativni kolesarski mara-
ton občine Puconci. Prireditev je 
potekala s startom pred upravno 
stavbo občine Puconci. Kolesar-
ji so si lahko izbirali med štirimi 
različnimi progami, pomerili so se 
lahko na rdeči progi 67 km, mo-
dri progi 50 km, zeleni progi 30 
km in na rumeni progi 17 km. Na 
prireditvi je sodelovalo 186 kole-
sarjev.
Na 67 km dolgi progi je bil najhi-
trejši Simon Seči iz Turnišča, na  
50 km Boštjan Koter iz ekipe 
Ocean Orchids iz Dobrovnika, na  
30 km je bil najhitrejši Ptujčan 
Maksi Beranič in na 17 km Tijan 
Rogač iz Lemerja.
Ekipa Ocean Orchids iz Dobrov-
nika je bila z 28 kolesarji najšte-
vilčnejša ekipa.

David Pelc
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Državno prvenstvo v Bocci za leto 
2022 je bilo izvedeno v soboto, 
22. oktobra 2022, v Puconcih. 
Prvič v zgodovini državnih prven-
stev se je tekmovanje preselilo v 
Prekmurje, kot so organizator-
ji zapisali, v prečudovito športno 
dvorano Osnovne šole Puconci. 
Pobudnik ideje, da se tekmovanje 
organizira v njemu domači občini 
je bil tekmovalec Bojan Poredoš, 
ki je sam veliko pomagal, da so se 
organizatorji in tekmovalci v Pu-
concih zelo dobro počutili.
Bojan pa je navdušil tudi s svojimi 
igrami in premagal vse nasprotni-

ke, tekmovanje namreč poteka v 
igri dveh tekmovalcev na izpada-
nje. Tako je Bojan Poredoš postal 
zmagovalec državnega prvenstva 
2022 v kategoriji BC2, na katerega 
se je kot edini pomurski predstav-
nik kvalificiral iz treh predhodnih 
turnirjev. Drugo mesto je osvoji-
la favoritka turnirja Natalie Finkšt, 
tretje pa Fabio Rizzi.
Še nekaj besed o samem športu. 
Boccia je paraolimpijski šport, na-
menjen gibalno oviranim osebam. 
Igra se s šestimi rdečimi, šestimi 
modrimi balini in belim balinom. 
Cilj igre je barvni balin čimbolj 

približati belemu balinu. Igralci 
lahko mečejo baline z roko, nogo 
ali s pomočjo posebne naprave – 
rampe. Igra se odvija v telovadnici 
na igrišču dimenzij 6m x 12,5 m. 
Tekmuje se posamično, v parih in 
ekipno.
Glede na stopnjo gibalne ovira-
nosti in diagnozo so igralci raz-
porejeni v štiri kategorije:
• BC1 – igralec, ki sam balina ne 

more prijeti, zato mu pomaga 
asistent,

• BC2 – igralec, ki lahko igra 
brez pomoči asistenta – ce-
rebralna paraliza …,

• BC3 – igralec, ki igra z rampo 
in s pomočjo asistenta,

• BC4  – igralec, ki lahko igra 
brez pomoči asistenta – pa-
raplegiki …

V kategoriji BC1, BC2 in BC 3 ve-
činoma nastopajo igralci s cere-
bralno paralizo, v kategoriji BC4 
pa nastopajo igralci z mišično di-
strofijo, paraplegijo in podobnimi 
stanji.
V Sloveniji so organizirana ligaška 
prvenstva in državno prvenstvo, 
tekmovalci pa se udeležujejo 
tudi tekmovanj v tujini ter tekem 
evropskega in svetovnega pokala.

Sabina Sočič

Bojan Poredoš državni prvak  
v Bocci za leto 2022

Namiznoteniški klub Kema - Murexin je 25. 11. 2022 s 
slavnostno proslavo in podelitvijo zahval v Kulturni dvo-
rani Puconci proslavil 25 let svojega delovanja. S kratkim 
filmom, ki sta pripravila Uroš Kuzma in Primož Gider, so se 
spomnili prehojene poti od začetkov do danes.
Puconski namiznoteniški klub je bil v svoji zgodovini tri-
krat državni prvak in petkrat pokalni prvak Slovenije, po-

25 let namiznoteniškega 
kluba Kema – Murexin

Gostje na obletnici NTK Kema Murexin
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naša pa se tudi z drugimi odličnimi rezultati. Samo v 
zadnjem obdobju, ko je trener v klubu Mirko Unger, 
so njegovi varovanci in varovanke z državnih prven-
stev in drugih tekmovanj v Sloveniji prinesli več kot 
200 kolajn. 
A za največji dosežek štejejo rezultat v minuli sezoni 
2021/22, ko sta obe ekipi, moška in ženska, v 1. slo-
venski ligi zasedli 2. mesto, v pokalnem tekmovanju 
pa oboji 3. mesto. Tak vzajemen uspeh se v zgodo-
vini kluba še ni zgodil.   
Poleg tega pa je 2. mesto osvojila še mlada članska 
ekipa v 2. ligi. Mladinci, mladinke in kadetinje so v 
vseh treh ekipnih kategorijah osvojili naslov držav-
nih podprvakov, Ema Crnkovič je postala državna 
kadetska prvakinja posamično, Živa Dogar državna 
kadetska prvakinja v dvojicah, dvojica Tomaž Pelcar 
in Damjan Zelko pa sta se okitila s srebrom v najeli-
tnejšem članskem državnem prvenstvu. 
Zares lepi dosežki, ki so oplemenitili prireditev ob 
25. obletnici kluba. Sama prireditev pa je zgleda 

Predsednik in podpredsednica NTK Kema Murexinz bivšim in se-
danjim trenerjem Štefanom Kovačem in Mirkom Ungerjem

igralkam in igralcem dala krila, saj ponovno nizajo 
odlične rezultate.

Sabina Sočič

Po končanih tekmovanjih v zgoraj 
imenovani ligi smo dosegli dobre 

rezultate tudi sodelujoči iz naše 
občine. Posebej so uspešne tek-

movalke  DU Bodonci–Brezovci–
Zenkovci, ki vodijo na lestvici brez 
poraza. Tudi moške ekipe naše 
občine so pri vrhu lestvice. 
Tekmovanja smo izvedli po raz-
poredu, ki smo ga skupaj dogo-
vorili z vodji ekip. Veseli smo, da 
smo lahko končali brez kakšnih 
ukrepov. 
Spomladi  bomo začeli s tekmo-
vanji v mesecu marcu. 
Ob tej priložnosti vabim k sodelo-
vanju vse, ki bi radi preživljali čas 
v pokoju aktivno in sproščeno, 
saj treniramo in tekmujemo ne 
za zmage, ampak za rekreacijo in 
druženje.
Ker se bližajo prazniki, želim vsem 
vesel božič in zdravo novo leto.

 Milan Gujtman

Tekmovanje v ligi upokojencev s kroglo  
na vrvici v jesenskem delu 2022
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Advent je za mnoge najlepši čas 
v letu. Čaroben čas, ko se dnevi 
krajšajo, noči so daljše. Bližajo se 
božično-novoletni prazniki, čas, 
ko okrasimo svoje domove, nare-
dimo adventne venčke, postavi-
mo jelko ter pečemo piškote.

V Sloveniji vsak dan srčni zastoj 
doživijo štirje ljudje. V Puževcih 
želimo vsem prebivalcem in obi-
skovalcem zagotoviti najboljšo 
oskrbo ob morebitnem zasto-
ju srca. Da bi povečali možnosti 
preživetja v tovrstnih primerih, 
smo v PGD Puževci pristopili k 
nakupu defibrilatorja, ki je name-
ščen na Gasilskem domu Pužev-
ci. Za finančno pomoč pri nakupu 

Ponavadi pa se v tem adventnem 

času prirejajo razne prireditve, 

koncerti, pohodi in razstave. Zato 

smo tudi me, članice društva Šči-

pek, priredile adventno razstavo 

ročnih del.

naprave smo se obrnili na več do-

natorjev. Glavni donator je posta-

la Zavarovalnica Triglav, ki v okviru 

novoletne preventivne akcije »Za 

boljši jutri«, želi že deveto leto 

zapored prispevati k ozaveščanju 

ter zmanjševanju nevarnosti in 

potencialnih nezgod. Ostali do-

natorji so Občina Puconci, Arcont 

in Zavarovalnica Vzajemna. 

Adventna razstava društva Ščipek

V Puževcih smo predali 
defibrilator svojemu namenu

V ta namen smo se 14. decem-
bra zbrali na krajši slovesnosti ob 
predaji sredstev PGD Puževci, na 
kateri so bili prisotni župan Lud-
vik Novak, direktorica Občinske 
uprave Puconci Mateja Breznik 
Fujs, direktor OE Murska Sobota 
Zavarovalnice Triglav Sandi Štefan 
Flisar, predsednik PGD Puževci 
Štefan Slavic in predsednica VO 
Puževci Nataša Kuzma Koltaj. 
V sodelovanju s Centrom za kre-
pitev zdravja ZD Murska Sobota 
smo že izvedli kratek tečaj te-
meljnih postopkov oživljanja in 
uporabe AED, ki je bil dobro obi-
skan. 
Upajmo, da bomo s to pomemb-
no pridobitvijo rešili marsikatero 
življenje pred prihodom reševal-
cev. 

Monika Krančič
Foto: fotolens.si

Razstava je bila na ogled 20. no-
vembra, od 9. do 17. ure, v pro-
storih Kuzmičevega doma v Pu-
concih. Za razliko od prejšnjih let, 
smo se letos odločile za Kuzmi-
čev dom zaradi boljše dostopno-
sti starejšim, večjega mesta pa 
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tudi volilne nedelje, ki je privabila 
precej obiskovalcev. Z obiskom 
so nas razveselili ga. duhovnica 
Katja Hajdnik, g. župan Ludvik 
Novak, ga. Vesna Maučec,bodoči 
župan g. Uroš Kamenščak, ga. 
Marta Horvat, g. Štefan Sočič ter 
vsi ostali obiskovalci, ki so si vzeli 
čas za nas.
Razstavljale smo prtičke z božič-
nimi in novoletnimi motivi, razne 
adventne venčke, aranžmaje raz-
ličnih oblik in velikosti ter razne 

unikatne izdelke, kateri so izraz 
kulturne dediščine naših babic in 
non.
Za konec pa Vam v imenu društva 
in v svojem imenu želim, naj vam 
čarobni Božič prinese mir in to-
plino. Prihajajoče leto pa naj bo 
bogato z zdravjem, srečo ter ure-
sničenimi pričakovanji. Srečno ter 
uspešno v letu 2023.

Gabrijela Kočar,
Društvo Ščipek

Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev 
Pomurja je v sodelovanju s Pokrajinsko knjižnico 
Murska Sobota organizirala že tradicionalno razsta-
vo ročnih del članov in članic Društev upokojencev 
Pomurja, ki je bila od 12. 11. do 17. 11. 2022.
Razstavljeni izdelki posameznih društev so bili v sejni 
sobi v pritličju. Na razstavi  je sodelovalo 11 društev 
upokojencev Pomurja. Tudi naše društvo se je ude-
ležilo  že tradicionalno te razstave z izdelki, ki smo 
jih v naših ustvarjali v delavnicah. Predstavili smo se 
z novejšimi izdelki: rože iz krep. papirja,  »cekri« iz 
ličja, z novoletnimi okraski, s prtički in še kaj.
V društvu  nas je 10 članic, ki smo aktivne že dalj 
časa. Srečujemo se ob četrtkih ob 12. uri   prostorih 

Razstava ročnih del 
DU Puconci

društva. Vabimo vse članice društva, da se nam pri-
družijo in v zimskem času ustvarjajo zase ter sode-
lujejo na razstavah doma in drugje. 

Cecilija Hadler,vodja delavnic DU Puconci
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V torek, dne 25. 10. 2022, na pra-
znični dan ob Dnevu Suverenosti 
smo člani Območnega združe-
nja Veteranov vojne za Slovenijo 
Murska Sobota opravili kar nekaj 
aktivnosti. Ob 15.00 uri smo se 
najprej zbrali pri mostu na reki 
Muri v Petanjcih, kjer smo sve-
čano odkrili obnovljeno spomin-
sko obeležje – ploščo. Ploščo so 

Dan suverenosti 2022
svečano odkrili predsednik ZVVS 
Ladislav Lipič, predsednik O ZVVS 
Murska Sobota Ivan Smodiš in 
župan občine Tišina Franc Horvat 
ter predstavniki dr. Šiftarjeve Fun-
dacije. Ob 17.15 uri smo v Gornji 
Radgoni pri spominskem obelež-
ju Nikoli več prisostvovali polaga-
nju venca ministra za obrambo 
Republike Slovenije Marjana Šar-

ca. Ob 18.00 uri pa smo se v pro-
storih Radgonskega sejma udele-
žili osrednje Državne proslave ob 
Dnevu Suverenosti, ki je potekala 
v organizaciji ZVVS, PVD SEVER, 
občine Gornja Radgona in Gim-
nazije Frana Miklošiča Ljutomer. 
Več o naših aktivnostih je vidno 
na spletni strani O ZVVS Murska 
Sobota, ki se nahaja na www.
murskasobota.zvvs.si.

Janez Kološa, 
O ZVVS Murska Sobota

Svečanost most v Petanjcih

Žalna slovesnost Murska Sobota 

Delegacija O ZVVS Murska Sobota in minister za obrambo Mar-
jan Šarec

V petek, dne 28. 10. 2022, se je na pokopališču Mur-
ska Sobota ob Dnevu spomina na mrtve odvila Žalna 
slovesnost, ki jo je organizirala MO Murska Sobota 
in ZB za Vrednote NOB Murska Sobota. Za kulturni 
program so poskrbeli učenci OŠ 3 Murska Sobota 
in Mešani pevski zbor Vladimir Močan Društva upo-
kojencev Murska Sobota. Za nagovor je poskrbela 
mestna svetnica Vlasta Veren. Na slovesnosti je bila 
prisotna tudi številčna delegacija O ZVVS Murska 
Sobota. Podpredsednik O ZVVS Murska Sobota Šte-
fan Flisar in predsednik PVD Sever za Pomurje Drago 
Ribaš sta k spominskemu obeležju položila venec. 
Delegacija O ZVVS Murska Sobota pa je pri vseh 
obeležjih prižgala še sveče v spomin na preminule 
člane.

Janez Kološa, 
O ZVVS Murska Sobota 

Foto: Janez Kološa

Žalna slovesnost
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Strokovni posvet 
Puconci
V petek, 2. 12. 2022, je v Kulturni dvorani v Puconcih 
potekal strokovni posvet na temo Ravnanje s prebe-
glimi in ujetimi pripadniki ter v zbirnih centrih med 
osamosvojitveno vojno v Pomurju 1991. Posvet je 
bil razdeljen na uvodni del in tri omizja ter sklepni 
del. V uvodnem delu je po izvedbi slovenske himne, 
ki jo je zapel mešani pevski zbor OŠ Puconci ude-
ležence, ki jih je bilo nekaj čez 80, najprej pozdra-
vil župan občine Puconci Ludvik Novak. Potem so 

zbrane nagovorili še dr. Branko Lobnikar, državni 
sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Ladislav 
Lipič predsednik ZVVS in  mag. Zvezdan Markovič 
načelnik vojaškega muzeja Slovenske vojske. Posvet 
sta povezovala Anton Kosi in Drago Ribaš. Zaključne 
misli pa je v sklepnem delu strnil dr. Alojz Šteiner. Za 
leto 2023 je planirana izdaja zbornika, v katerem bo 
zajeto gradivo iz tega posveta. Posvet so v Puconcih 
organizirali PVD Sever za Pomurje, Pomurska ob-
močna združenje Zveze slovenskih  častnikov, ter 
pokrajinski odbor in območna združenja Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo.

Janez Kološa, 
O ZVVS Murska Sobota

Foto: Janez Kološa

Čebelarji čebelarske družine Pu-
conci smo 8. oktobra praznovali 
70. obletnico Čebelarskega dru-
štva Puconci. To častitljivo oble-
tnico smo slavnostno proslavili v 
Kulturnem domu Štefana Kuzmi-
ča v Puconcih. 
Prireditev je vodila in povezovala 
gdč. Megi Car. Kroniko in delo-
vanje društva skozi vseh sedem-
deset let, od ustanovitve Čebe-
larskega društva Puconci, prvih 
ustanovnih članov, prvega pred-

70. obletnica Čebelarskega društva Puconci

Skupinska fotografija na 70. obletnici ČD Puconci
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sednika (g. Karel Poredoš iz Gori-
ce) in prvega blagajnika (g. Franc 
Flisar iz Gorice) je predstavil pred-
sednik Čebelarskega društva Pu-
conci, g. Darko Car. V kulturnem 
programu so sodelovali: učenci 
Osnovne šole Puconci, pevski 
zbor Zarja, za tehnično podporo 
je skrbel g. Gregor Nemec. 
Slavnostni govornik je bil župan 
občine Puconci, g. Ludvik Novak, 
ki je tudi dolgoletni podpornik 
Čebelarskega društva Puconci. 
Sledila sta nagovora predsednika 
ČZDP (g. Štefan Šemen) in pred-
stavnika ČZS (g. Marjan Časar). 

Spominska zasaditev češnje

Po kulturnem programu je sledi-
la spominska zasaditev sadnega 
drevesa češnje, ki smo ga posadili 

ob spominskem domu, v spomin 
na 70. obletnico praznovanja ob-
stoja Čebelarskega društva Pu-
conci. Sledila je pogostitev vseh 
gostov in prijetno druženje. 
Zahvala gre vsem sponzorjem in 
donatorjem, ki so nam pomaga-
li tako finančno, kot materialno, 
da smo lahko takšno prireditev 
uspešno izpeljali. Hvala tudi vsem 
članom in ženam, ki ste po svojih 
močeh pripomogli k uspešni iz-
vedbi prireditve.
Naj medi!

Darko Car,  
predsednik ČD Puconci

Sobota, 19. november 2022. Dol-
go načrtovani in težko pričako-
vani dan za organizirani potep po 
delu Hrvaškega Zagorja. Moščan-
ci, prva vstopna postaja, potem 
Puconci in še Murska Sobota. Naši 
člani teritorialno presegajo vaške, 
pa tudi občinske meje. Le ljubi-
teljska kultura je tista, ki nas po-
vezuje. Smo ustvarjalci v kulturi in 
prijatelji vsega, kar pomeni ohra-
njanje kulturne dediščine, pa naj 
bo to pevska, plesna, arhitektur-
na …, zato tudi potep na območje 
prijateljske občine in v kraj, kjer je 
sedež prijateljskega  društva.
Pozdrav, kratka predstavitev pro-
grama in iskrena želja, da se ima-
mo lepo. Še vreme je poskrbelo 
za prijetno vzdušje, da godcev 
na avtobusu in pevcev, predvsem 
pevk niti ne omenjam. Pesem, 
kakšen šilček za začetno razkuži-
lo, potem posladek, še kaj več pa 
res ni potrebno. Morda v začetku 
kakšen mrki obraz, morda kakšna 

s skrbjo obremenjena misel je že 
čez nekaj časa postala preteklost. 
Mejne kontrole in kar hitro prva 
postaja sobotnega potepa.
Grad Trakoščan, za nekatere že 
videni, za večino pa prvo srečanje 
s tem prelepim srednjeveškim  in 
najbolj atraktivnim gradom Hr-
vaške, ki je eden izmed najlepših 
gradov v tem koncu Evrope. Na 
podlagi različnih medijskih pri-
spevkov je to najlepši dvorec juž-
no od Bavarske.
In ugotovili smo, da je temu res 
tako. Ob dvorcu je  jezero, ki je 
spomenik narave in parkovne 
kulture, vendar je v tem času brez 
vode in čaka na ustrezno sanaci-
jo.
In z glasbo in pesmijo smo kre-
nili naprej. Naša naslednja postaja 
Zabok, prijateljska občina Občine 
Puconci. Že čez 20 let prijatelju-
jemo, se obiskujemo, sodelujemo 
na različnih ravneh družabnega 
življenja. Kultura, lovstvo, gasil-

stvo, vinogradništvo in še morda 
kaj, so tiste vsebine, ki prebival-
ce teh dveh občin povezujejo, 
razveseljujejo z medsebojnimi 
obiski, s sodelovanjem v različ-
nih vsebinskih sklopih in to tudi 
brez občinske oblasti. Nastale 
so spontane navezave, prijatelj-
ski stiki, medsebojni obiski, kar je 
vsekakor najvišja oblika medob-
činskih prijateljskih povezav.
Grad Zabok šteje nekaj manj kot 
10 000 prebivalcev, sam kraj Za-
bok jih ima okrog 3000. Naselja se 
razprostirajo po zagorskih bregih, 
ki nas morda nekoliko spominja-
jo na goričke brege. In na enem 
od teh bregov je zraslo turistično 
naselje ZABOKY SELO. Doma-
čin, lastnik restavracije ZABOKY, 
je razširil svojo gostinsko in pe-
karsko dejavnost tudi s turistično 
nastanitveno ponudbo. Pod na-
seljem se razprostira celi Zabok, 
pogled pa sega še veliko dlje, vse 
do Zagreba. Toplina starih zagor-

Spoznavali smo Hrvaško Zagorje
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skih domačij, urejene v apartmaj-
sko ponudbo, lepa restavracija za 
svečane življenjske  dogodke v 
okviru naselja, rekreativne površi-
ne in načrti za še številne dopol-
nitve, vse v želji, da bo naselje za-
živelo, ne samo v vsej svoji lepoti, 
temveč tudi kot bogata ponudba 
za aktivnega turista.
Fotografija za spomin in izrečena 
želja pevk Zarje: Prihodnjič bodo 
naše intenzivne vaje v ZABOKY 
SELU. Kdo ve, morda pa kdaj?
Vrnili smo se v dolino, se pelja-
li skozi Zaboka na drugi konec 
na opoldanska okrepčilo. Juha v 
kruheku,  patka z mlincima, buč-
nica. Je lahko še kaj bolj zagor-
skega. Čudoviti stubički mlinci, ki 
so v našem delu poznani le toli-
ko, če jih kdo pripelje iz Stubic 
in zagorska bučnica, morda nič 
posebnega, pa vendarle speciali-
teta, ki jo v zagorskih restavraci-
jah s ponosom ponudijo. In spet 
pesem, celo nekaj parov se je 
zavrtelo, tudi prijazna natakarica. 
Toda ura hiti, avtobus čaka, kot 
bi imel točno določeni vozni red. 
Res je, poleg vsega kar smo žele-
li videti, občudovati, smo si želeli 
tudi zabave. In pesem je vsekakor 
tista, ki te razživi, odstrani zopr-
ne misli in marsikdo, ki že dolgo 
ni pel, je spontano pritegnil tej ali 
oni pesmi in  predvsem našim ne-
umornim godcem; Blažu, Evi, Da-
vorinu, Tilnu, Borotu.
Čas pa neusmiljeno teče, breme-
ni nas  časovna omejitev šoferja 
avtobusa, čeprav prijazen, uvide-
ven in uslužen, mimo strogih za-
konskih predpisov ne sme in ne 
more. 
Torej, gremo naprej do nove lo-
kacije v Gornjo Stubico. Glej ga 
zlomka, zapora ceste, elektron-
sko vodenje nas je popeljali na 
stranska zagorska pota. Ozke 

javne poti, začudeni pogledi pre-
bivalcev hribovitega dela okolice 
Gornje Stubice in vendar smo 
uspeli do cilja.
Prijazne vodnice v muzeju SE-
LJAČKE BUNE v dvorcu Oršič v 
Gormnji Stubici so nas prijazno 
pričakale, se opravičile, da bo 
predstavitev glede na odmerjeni 
čas do zaprtja krajša. Toda ugo-
tovili smo, da je bilo vsega dovolj, 
da smo dobili vse informacije, ki 
so nam obelodanile čas Matije 
Gubca, še najbolj pa nas je pre-
vzela dobrovoljnost in simpatič-
nost dekleta, ki je preživela teh 
nekaj minut z nami. Torej je bilo 
darilo KUD-a Matija Gubec, Gor-
nja Stubica popolno; vstop prost, 
zanimiva in prijazna predstavitev 
naše simpatične vodnice.
Naši godci so ugotovili, da se v 
pritličju dvorca nekaj dogaja, da 
je prisotna glasba in seveda za-
bava. In kako bi lahko šli mimo te 
zabave, da ne bi zaigrali tudi nekaj 
slovenskega, nekaj za nas in go-
ste restavracije, ki so slavili, mor-
da kakšen rojstni dan. In zadonela 

je slovenska Otoček sredi jezera 
iz ust zagorskih muzikašev. Bila je 
velika vzpodbuda našim in iskre-
na želja zagorskih muzikantov, da 
družno zaigrajo in zapojejo še ka-
kšno slovensko, pa tudi hrvaško. 
Trajalo je, bilo je veselo, zanimivo, 
toda moralo se je končati. Avto-
bus nas je čakal pri velikanskem 
spomeniku Matiji Gubcu, ki smo 
ga opazovali že v soju avtobusnih 
luči, ker se je že stemnilo.
Pot nas je vodila k lipi, zadnji lo-
kaciji našega potepa, kjer bi se 
morali družiti ob značilni zagor-
ski kotlovini. Žal je težka bolezen 
v družini Božeka Sačerja, gostil-
ničarja in istočasno predsednika 
KUD-a Matija Gubec,  onemogo-
čil našo skupno pojedino. Ostali 
pa nismo brez skupne fotografi-
je ob lipi in prijetnega druženja v 
BIRTIJI POD LIPOM. Spet ubrani 
glasovi naših godcev in kljub težki 
situaciji, ki jo je Božek preživljal, je 
prinesel svojo harmoniko iz sose-
dnjega prostora. Prijetna toplina, 
ki se je širila iz starega štedilnika 
v nizki sobi gostilne nas je oma-

Pred eno od domačij v Zaboky selu. Foto Tanja Horvat.
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mila. Težko, zelo težko smo se 
sprijaznili, da moramo naprej, kjer 
smo namesto pogostitve pri Bo-
žeku, bili deležni večerje. In začel 
je padati dež. Ves dan smo uživa-
li v prijetnih vremenskih pogojih, 
večer, ko smo se morali vračati v 
domove, pa je začelo padati. In 

Pred vhodom v Birtijo pod lipom. Foto Melita Franko.

spet zabava v restavraciji, ki nam 
jo je namenil Božek, slavje hrva-
ške skupine  in že so nastopili naši 
godcev. Uživali so gostje, zaple-
sali v taktih slovenskih valčkov in 
polk, tudi zapeli z nami. Ura pa 
je neusmiljeno tekla. Za vse nas, 
ki smo na koncu tudi zaplesali, 

je tiktakala veliko prehitro. Skrb 
šoferja Milana, tudi moja oseb-
no, toda prijetno vzdušje, vesela 
zabava in zanimiva druženja so 
potlačila skrb in vprašanja, koliko 
časa rabimo do doma, so se sliša-
la le redkoma.
Morali smo se odpraviti Obilno 
sneženje na hrvaški strani, dva 
avtobusa iz BIH pred nami na hr-
vaško slovenski meji, vse to nam 
je odvzelo še dodatnih 30 minut. 
Pesem je preglasila vso časovno 
skrb, zabava je izničila štetje mi-
nut, ki jih potrebujemo do doma. 
Ustavili smo se v Murski Soboti, 
si uredili prevoze do Puconcev 
in Moščancev ter odšli zadovolj-
ni, da smo preživeli lep sobotni 
dan, se zabavali in se nekateri 
tudi medsebojno spoznali. Smo 
pa spoznali tudi delček zgodovi-
ne, kulturno dediščino Hrvaškega 
Zagorja, uživali zagorske jedi, peli 
slovenske in hrvaške pesmi. In kaj 
več je še potrebno?

Marta Horvat 

V Katoliški cerkvi 11. novembra praznujemo god sv. 
Martina, škofa v Toursu v Franciji. Martin se je rodil 
leta 316 ali 317 po Kristusu na ozemlju današnje Ma-
džarske. Oče je bil rimski vojak in je svojemu sinu 
dal ime Martinus, kar pomeni mali Mars, v čast bogu 
vojne Marsu. Ker je bil oče vojak, mu ni dovolil kr-
ščanskega življenja. A je Martin vztrajal, bil krščen in 
kljub temu kar 20 let ostal v vojaški službi.
Pri štiridesetih je zapustil vojsko in oživil svoj mlado-
stni projekt: postati menih. Hotel je spreobrniti tudi 
svoje starše, a mu je to uspelo le pri materi. Večkrat 
je bil pregnan, a je vztrajal, pozneje pa so ga le iz-
volili za škofa, to službo je opravljal 26 let. Znani sta 
legendi o tem, kako je beraču, ki ga je zeblo, dal pol 
svojega plašča, ter kako se je skril med gosi in te so 
ga s svojim gaganjem izdale.

Čeprav sv. Martin nima posebne povezave z goje-
njem trte, se mu po izročilu vendarle pripisuje po-

Martinovanje DU Mačkovci
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membna vloga pri širjenju vino-
gradništva po tourinški regiji. Od 
tod tudi povezovanje praznika 
tega svetnika z zorenjem mlade-
ga vina. Umrl je 8. novembra 397. 
leta, pokopan pa je 11. novembra. 
Martinovo je po ljudskem prepri-
čanju dan, ko sveti Martin iz mo-
šta dela vino. 
Člani našega društva se že več 
let zbiramo v času martinovanja, 
da se razvedrimo, poveselimo in 
srečamo z upokojenci iz drugih 
vasi. Za marsikoga je to poseben 
praznik, saj se srečamo z vrstniki, 
prijatelji, mogoče celo sorodni-
ki. Letošnje martinovanje je bilo 
sicer malo pozneje, pa nič zato. 
Spet smo se zbrali v gostilni Kuro-
nja na Vaneči, v kar lepem številu, 
čeprav nas je bilo malo manj kot 
prejšnja leta. Nekaterih žal ni več 
med nami, drugi pa niso prišli iz 
raznih vzrokov. Vsak od nas je bil 
z mislili pri kom, ki ga nismo opa-
zili za mizami. Upam, da vas ni 
dosti, ki bi bili bolni in osamljeni. 
Tudi to so tegobe starosti, temu 
se žal ne moremo izogniti. 
Gostitelji so prostor lepo pripra-
vili, čakal nas je tudi muzikant 
Filo, ki nas je s glasbo in petjem 

Naj čas nikoli ne mine tako hitro,
da ne bi zastali in pomislili na drage prijatelje,

se nasmehnili in občutili lepoto tega,
da imamo drug drugega!

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO 2023! 

popeljal v lepo popoldne. Uživali 

smo v dobri hrani, pijače pa tudi 

ni manjkalo. Predsednik društva 

nas je pozdravil in zaželel vse 

lepo, obdarili pa so tudi nekaj po-

sameznikov: člane, ki praznujejo 

okoli tega praznika, in najstarejša 

prisotna člana društva. 

Tudi gospod župan Ludvik Novak 

nas je počastil s svojim obiskom 

in zaželel vse dobro.

Doživeli smo pravi krst mošta v 
vino, za kar so poskrbeli Karel 
Žekš in pomočnika.
»Moštek« se je moral kar dolgo 
zagovarjati in obljubiti, da ne bo 
počel neumnosti in metati užival-
cev v jarek.
Verjamem, da nam bo srečanje 
ostalo še dolgo v spominu, saj je 
bila svetla točka v teh pustih je-
senskih dneh.

Milica Car

Začel se je čudovit čas, poln radosti in pričakovanj. Meseca 
decembra se vsako leto posebej veselijo naši otroci. Tudi le-
tos je sveti Miklavž obiskal vse pridne in »manj« pridne otro-
ke v Brezovcih. Otroci so ga pričakali z očiščenimi čevlji, po-
spravljenimi igračami in naučenimi pesmicami. Tudi kakšna 
solzica je pritekla, a kaj hitro se je posušila ob spodbudnih 
besedah Miklavža. Vsak otrok je od Miklavža prejel darilo, od 
parklja pa šibo. Miklavž je obljubil, da bo naslednje leto spet 
obiskal vse pridne in »manj« pridne otroke v Brezovcih. 

Anita Fajs, ŠKTD »Breza« Brezovci

Miklavž v Brezovcih
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»Če si bil priden in ubogal starše ter se pridno učil, te 
bo obiskal Miklavž in prinesel darilo.«
Točno tako so že nam v otroštvu govorili naši sta-
ri starši pred prihodom sv. Miklavža, kateri je obi-
skal otroke na predvečer goda sv. Nikolaja. Da bi to 

tradicijo za našo mladino v Pečarovcih ohranili, se 
v Turistično kulturno športnem društvu vsako leto 
potrudimo in organiziramo obisk Miklavža s sprem-
stvom angelov in strašljivega hudiča – parklja. Vsak 
otrok prejme darilce, seveda če je bil priden in ubo-
gljiv – mar ne?
Ekipa Pečarovskih prostovoljcev pripravi darilca, ki 
so primerna otrokovi starosti, jih lično zapakira ter 
pripravi gospodu Miklavžu. Letos je imel Pečarovski 
Miklavž kar tri angele pomagače ter enega majhne-
ga hudička, zraven pa še velikega strašljivega. Prije-
tna druščina se je 5. 12. 2022 v poznem popoldnevu 
odpravila z gasilskim vozilom na dobrodelno pot 
in s tem pričarala nasmeške, mogoče tudi solze na 
marsikateri obrazek obiskanih otrok. Lahko pa vam 
zaupamo, da so bili prav vsi otroci navdušeni nad 
obiskom.
Tako prepričani, da smo opravili dobro delo in s tem 
ohranili kulturno dediščino naših prednikov, se za-
vedamo, da bomo v Pečarovcih pričakali Miklavža 
tudi v prihodnjem letu.

Danica Kardoš

Pečarovski Miklavž 2022

Bil je Miklavžev večer, ko je sveti 
Miklavž v Dolini hodil od vrat do 
vrat in otroke razveseljeval z obi-
skom. Vendar ni bil sam … spre-

Obisk svetega Miklavža v Dolini
mljal ga je, kot se spodobi, parkelj, 
ki pa je bil bolj priden kot nagajiv. 
Miklavža in parklja so čakali čisti 
škornji in nasmejani otroci. Ker je 
otroke celo leto budno opazoval 
in videl, da so bili včasih malo na-
gajivi, večino časa pa pridni,  jih je 
tudi obdaril s skromnim darilcem, 
danim od srca. 
Nestrpno pričakovanje otrok, 
majhno darilo in žar v otroških 
očeh je najlepše, kar ustvarja 
otroške spomine. In v kolikor bo 
v naši moči, bomo, KTD Dolina v 
sodelovanju s KS Dolina skrbeli, 
da bodo otroške spomine še na-
prej krasili obiski svetega Miklavža 
in njegovega parklja.

Martina Černi



28. 12. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

55DRUŠTVENA DEJAVNOST

Člani KTD Puconci so na prvo adventno 
nedeljo prižgali svečko na adventnem 
venčku, ki krasi zelenico ob zelenem na-
pisu Puconci. Pri pripravi venčka smo 
razmišljali trajnostno, saj smo za izdelavo 
venčka uporabili zavržene avtomobilske 
gume in lesene sveče. Na tretjo adventno 
nedeljo je na obisk prišel snežak, ki dela 
družbo skulpturi Dödolijade in Bicikljade. 
Obljubil je, da bo ostal vse do naslednje-
ga leta. Da pa se bomo vsak dan znova 
spomnili, kakšne naj so dobre želje za leto 
2023, pa je snežak postavil tudi smeroka-
ze, katero smer izbrati v letu 2023. 

Vesna Maučec, 
predsednica KTD Puconci  

Božično-novoletno vzdušje v Puconcih

Na predvečer četrte adventne nedelje so prostovolj-
ci Turistično kulturno športnega društva Pečarovci 
pri Gustiki in Milanu Horvatu odrezali podarjeno 
smrečico, jo prenesli na trg svetega Sebastiana ter 
nanjo namestili bleščeče lučke. Letošnja smrečica je 

še posebej lepa, saj je zrasla na domači zemlji, a je 
na žalost morala kloniti žagi zaradi svoje velikosti.
Pri drevesu smo se zbrali ljudje dobre volje, da bi 
skupaj okrasili to naše božično čudo, prav res je bilo 
naše druženje čudežno ob poslušanju božičnih pe-

Božično drevo, gledališka predstava in 
ustvarjalne delavnice v Pečarovcih
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smih vokalne skupine »Lenčice« TKŠD Pečarovci. 
Vsi zbrani smo se lotili okrasitve drevesa, še pose-
bej z velikim navdušenjem so okraske obešali naši 
najmlajši pomočniki, saj so vedeli, da jih v vaško-
-gasilskem domu čaka topel čaj in seveda predstava 
Ljubiteljske gledališke skupine Zgrebaši z naslovom 
»Saj zmoreš Rozi«. V poučni gledališki predstavi se 
je pojavil tudi Božiček, katerega so otroci skupaj z 
mamo Medvedovo in malo medvedko Rozi priklicali 
po koncu predstave še med sebe. Naš Božiček je z 
drobno pozornostjo prijazno obdaril čisto vsakega 
prisotnega, najmlajše pa tudi bolj velike je povabil k 
ustvarjanju v skrbno pripravljeni  ustvarjalni delavni-
ci.
Majhni in tisti malo večji ter seveda največji smo 
skupaj preživeli prijetno predbožično popoldne ob 
sladkih prazničnih dobrotah, vitaminih ter dobrem 
domačem kuhančku.
V TKŠD Pečarovci smo tako za letos svoje načrto-
vane aktivnosti zaključili, vsem pridnim pomagačem 

se za pomoč  skozi celotno leto  iskreno zahvalju-
jemo še posebej, ker verjamejo v nas in nas brezpo-
gojno podpirajo. Vsem vam pa želimo obilo zdravja 
ter iskrenih prijateljev, na katere se resnično lahko 
zanesete. Vedite, pravi prijatelj je zlata vreden.

Danica Kardoš

19. novembra 2022 je potekal vo-
lilni občni zbor Društva upoko-
jencev Puconci. Zbralo se je 76 
članov in članic.  Po 8 letih je vo-
denje društva v skladu s Statutom 
prenehalo dosedanji predsednici 
Cecilija Hadler. V mandatnem letu, 
od 2022 do 2026, je bila izvolje-
na za predsednico društva Amalija 
Pučko.  Podpredsednica je Cecili-
ja Hadler. Tajnica društva je v tem 
mandatu postala Sonja Sapač, bla-

gajnik Silva Gutman. Upravni od-
bor je bil ponovno izvoljen v do-
sedanji sestavi. Na željo Mihaela 
Tremlja je namesto njega v upravni 
odbor vstopila  Marija Oršoš iz KS 
Bokrači in Bojan Sečko iz Gorice.
Nadzorni odbor vodi Malvina Ma-
učec, častno razsodišče pa Sonja 
Fartek. Po občnem zboru so se 
člani in članice  družili že tradici-
onalno na kosilu v gostilni Kuhar 
Kosi. 

Novoizvoljena predsednica se je 
zahvalila za dosedanje delo Ce-
ciliji Hadler. Na občnem zboru je 
bilo poudarjeno, da bo društvu še 
naprej delovalo v korist članic in 
članov ter sledilo ciljem ZDUS in 
PPZDU v delovanju na področju 
starejših, za njihovo dobro. Nova 
predsednica je podala program 
dela za naslednja 4 leta.

Društvo upokojencev Puconci

Volitve novega vodstva v DU Puconci
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V teh dneh sem prebrala knjigo Bernard Caroline: 
Frida Kahlo in barve življenja, ki mi je dala misliti. 
Njeno življenje je bilo prepleteno s strastjo in bole-
čino. Nadalje ne bom govorila o njej, priporočam pa 
vsaki ženski, da jo prebere. Drage ženske, odprimo 
oči, odprimo vse čute in objemimo lepoto življenja; 
kajti le trenutki so tisti, ki štejejo in dajejo lepoto na-
šemu življenju. Kaj želim povedati?
Ne čakajmo »pomladi«! Danes naredimo, kar želimo, 
ne čakajmo na jutri in ne pojutrišnjem … niti ne čez 
en teden. Drage dame, sedaj moramo živeti svoje 
življenje in svoje sanje. Same sebe pa vprašajmo, kaj 
je tisto, kar si želimo, pobrskajmo po svojih željah, 
tistih najglobljih. Na površje privlecimo tiste, katerih 
se najbolje bojimo uresničiti. Kljub vsemu pa imejmo 
občutek za pravi trenutek. To predstavnice nežnej-
šega spola imamo. Kaj pomeni živeti? Živeti pomeni, 
ujemati prave trenutke, ko ti pridejo oz. v zadnjem 
času pridrvijo mimo. Če jih izpustimo, da oddrvijo 
mimo zaradi strahu, odidejo mimo nas. Ampak po-
skušajmo, da ne obupamo. Kaj hitro bodo prišli novi 
trenutki, novi izzivi. Nikar ne smemo obžalovati za 
preteklostjo ali morda delati prevelike načrte za pri-
hodnost. Ne bodimo takšne, bodimo prisotne tukaj 
in zdaj, bodimo kraljice svojega življenja. 
In še nekaj je zelo pomembno pri objemanju življe-
nja. Pomembno je to, da poskušamo pozabiti na 
dramo. Bodimo vesele, za vse tisto, kar imamo se-
daj. Poskušajmo biti vesele in uživati v malenkostih, 
v skromnih trenutkih, v lepoti besede ali pa morda v 
tišini, smehu otrok, svetlobi sonca, vonju cvetlic, v 
pišu vetra, v dežnih kapljicah … Skratka, poskušajmo 
uživati v vseh radostih, ki nam ga daje življenje. Jaz 
rada poudarim, da je življenje trenutek; trenutek, ki 
nam je dan, da smo z ljudmi, ki nas imajo radi oz. 
imamo radi mi njih. Ali pa smo preprosto same s se-
boj. Tudi to je prijeten trenutek v življenju. Dejstvo 
je, da če se preveč osredotočamo na dobrine, ki jih 
morebiti nimamo, ali na dobrine, ki smo jih morda 
nekje nekoč izgubile, bomo sčasoma pozabile na 
hvaležnost za tiste dobrine, ki pa jih že imamo. Pun-
ce, dajmo biti hvaležne za to, kar smo v življenju, kar 
nam je ponujeno. V svoje življenje bomo privabile še 
več lepote.

Kaj pa je najlepše v življenju vsake posameznice? 
Smeh! Smeh zares pomeni pol zdravja. Zjutraj, ko 
vstanemo, se poglejmo v ogledalo in se same sebi 
nasmehnimo. Ne bodimo stroge do sebe. Obje-
mimo same sebe, objemimo življenje, objemimo 
prijatelje, ljudi, psa, mačko … Poskušajmo deliti sre-
čo in veselje s svojimi najdražjimi in razdajajmo ter 
podarjajmo ljubezen. Ne bodimo v skrbeh, da bi je 
zmanjkalo. Ljubezen je … energija, ki nenehno kro-
ži. Pustimo, da se ta pozitivna energija pretaka po 
nas, okrog nas. Kakršnakoli je, pa najsi bo to energija 
denarja, sreče, radosti, ljubezni ali karkoli drugega. 
Vse je neka energija. Tudi me smo energija. Punce, 
kaj če postanemo »prevodne« … odprimo naša srca, 
odprimo se življenju in ga objemimo. 
In da končam z razmišljanjem. Punce … ljubimo, 
ljubimo, ljubimo. Pozabimo na vse drugo okrog 
nas. Nihče nam nič ne dolguje in me nič ne dolgu-
jemo drugim. Imejmo se rade, uživajmo v tem, da 
smo ženske, uživajmo v tem, kar smo in se ljubimo. 
Drugim pa dajajmo toliko, kolikor čutimo in želimo, 
vendar dajajmo iskreno. Ne pozabimo pa na to, da 
najprej moramo dati sebi. S širokim nasmeškom sto-
pimo dogodivščinam naproti in ne pozabimo objeti 
lepoto svojega življenja, ki čaka na nas. Viva la vida! 
(Naj živi življenje).

Tanja Časar Horvat

Objemimo lepoto 
življenja
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Že pred dobrim letom sem spo-
znala dva nadobudneža, ki sta 
se pripravljala na odhod v novo 
okolje – na Dunaj. Kolja in Staš 
trenutno živita s starši na Dunaju, 
saj sta starša diplomata na vele-
poslaništvu na Dunaju. Ko pridejo 
v Prekmurje, so pri starih starših 
v Puconcih, kamor se radi vrača-
jo. Kolja in Staš sta vajena živeti 
kjerkoli, saj sta starša službovala 
v Berlinu, kjer se je rodil Kolja, v 
Ljubljani, ko so dobili Staša, v Za-
grebu in sedaj na Dunaju. Tako se 
je potrebno nenehno prilagajati 
in hkrati spoznavati kulturo in na-
vade drugih narodov. Kolja sedaj, 
na Dunaju obiskuje mednarodno 
šolo, Staš pa navadno, državno 
osnovno šolo. In kaj sta povedala 
o preživetem letu na Dunaju? 
Staš: Zelo mi je všeč, da ima naša 
učiteljica v šoli psa, ki z njimi pre-
živi ves dan. V  začetku me je naj-
bolj motilo, da nisem znal dobro 
nemško. Moj prijatelj iz Bosne, ki 
je rojen v Avstriji, mi je veliko po-
magal. Z njim se sicer pogovarjam 
v nemščini, v začetku pa sva se v 
Bosanščini ali pa celo v mešani-
ci (»Stavi žuto mapo u Schulta-
sche«). V razredu nas je 23 in smo 
17 različnih narodnosti, sicer ve-
čina rojenih v Avstriji. Šola temelji 

Kolja in Staš – otroka diplomatov
na principu t. i. Mehrstufenklasse, 
kjer smo učenci različnih starosti 
in učiteljica prilagaja poučevanje 
glede na stopnjo znanja. Vsak 
ponedeljek dobimo besedilo, ki 
se ga moramo naučiti na pamet. 
V popoldanskem varstvu opra-
vim domače naloge in obiskujem 
različne dejavnosti, tudi košarko. 
Enkrat na mesec pa obiščemo 
muzej ali katero drugo kulturno 
ustanovo v času varstva. Na poti 
domov me spremlja Maša, ki na 
Dunaju študira glasbo in počaka 
z nama doma, dokler ne prideta 
mama in oče iz službe. Je zelo 
prijazna.
Kolja: Na začetku sem se počutil 
slabo, saj nisem razumel nemško 
in mi je eden od sošolcev veliko 
nagajal. Zaradi težav sem se pre-
šolal na mednarodno šolo, kjer 
pa me najbolj moti, da obiskujejo 
šolo otroci zelo premožnih star-
šev in se »imajo za nekaj več«. 
Šolo obiskujejo pretežno otroci 
diplomatov, premožnih tujcev, 
tudi Rusov in Ukrajincev ter dru-
gi.  Zaradi spletnega nadlego-
vanja moramo oddati ravnatelju 
telefone, ampak jih kar ne damo. 
Pri pouku uporabljamo tabli-
ce, smo brez učbenikov, imamo 
samo zvezke in pouk poteka v 

angleščini. Vse podatke imamo 
na tablicah, izdelujemo projektne 
naloge, ki jih opravljamo prete-
žno doma. Učim se še nemško in 
francosko. Prav tako je ocenje-
vanje drugačno – učenec dobi 
poročilo (ocene od 1 do 8), kjer 
ima obrazložitev po določenih 
kriterijih – kaj je dosegel. Veliko je 
projektov, s katerimi preverjamo 
naše znanje. Tudi drugačna oblika 
šolskega dela in ocenjevanja, kot 
sem jo poznal do sedaj. Ampak 
mi je delo zelo všeč. Ker pri pou-
ku uporabljamo tablice, velikokrat 
igramo tudi igrice, kar ni dovolje-
no, zato se skrivamo. V šoli Igram 
nogomet, obiskoval sem tudi vr-
tnarjenje, sedaj bom šel na plava-
nje in hodim na ure slovenščine 
1x tedensko. Rad bi se vrnil v slo-
vensko šolo.
Mama Saša pravi, da sta otroka 
zelo prilagodljiva, saj se hitro na-
vadita na novo okolje in ga sprej-
meta. Mogoče je tudi obisk Mon-
tessori vrtca in šole v Zagrebu 
bila prava odločitev, kjer poteka 
izobraževanje na drugačen način, 
kot smo ga vajeni. Seveda razmi-
šljajo o vrnitvi v Slovenijo, ampak 
nikoli se ne ve, kam jih bo čez tri 
leta pot spet ponesla. 

Monika Krančič
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Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave deluje že 30 let
Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega 
časa in eden največjih zdravstveno-socialnih pro-
blemov v večini razvitih zahodnih dežel. Razvoj 
tehnike in prometa, spremenjen način življenja, ek-
stremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodnih 
možganskih poškodb. Prizadenejo vsa področja 
človekovega delovanja: gibanje, čutenje, zaznavanje 
in dojemanje okolja, odzivanje nanj, sporazumeva-
nje, vedenje, čustvovanje. Pogosto so trajne in ne 
spremenijo le življenja poškodovanega, ampak pri-
zadenejo celotno družino. 
Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev po-
škodovanih otrok in deluje že okroglih 30 let. Po-
škodovanim nudimo socialnovarstvene programe 
za vključevanje v družbo, aktivno preživljanje časa, 
razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, miselnih 
sposobnosti ter fizičnih in psihičnih sposobnosti. 
V Ljubljani deluje dnevni center, kjer se naši člani 
družijo, se udeležujejo delavnic, organiziramo tudi 
fizioterapijo in masažo. Vsak mesec organiziramo 
izlet ter tako spoznavamo lepote Slovenije in pri-
dobivamo nova znanja, dvakrat letno pa za naše 
člane organiziramo tabor. Svojci poškodovanih pri 
nas lahko dobijo nasvete in se vključijo v podporno 
skupino. 

Poleg socialno varstvenih programov izvajamo tudi 
program osebne asistence, ki je namenjen vsem 
vrstam invalidnosti. V ta program se lahko vključijo 
invalidne osebe, ki preko oddaje vloge na Centru za 
socialno delo pridobijo odločbo o pravici do osebne 
asistence. V letu 2023 se bomo vključili v izvajanje 
obnovitvene rehabilitacije, katero financira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje.
Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim 
manj, je pomembna dejavnost društva tudi preven-
tiva na področju cestnega prometa. Največ poškodb 
možganov se namreč zgodi zaradi prevelike hitrosti, 
uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ali hojo, 
vožnje pod vplivom alkohola ali drog, neuporabe 
varnostnega pasu in čelade, slabe vidnosti pešcev 
na cesti in neupoštevanja cestno-prometnih pred-
pisov. V ta namen, s podporo Agencije RS za var-
nost prometa, redno izvajamo predavanja, s katerimi 
ozaveščamo javnost o tovrstni problematiki.
Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte boste našli 
na spletni strani http://www.vita-poskodba-glave.
si/ in družabnem omrežju Facebook pod imenom 
Društvo Vita (https://www.facebook.com/d.vita.no-
vicke).

Društvo Vita za pomoč  
po nezgodni poškodbi glave

Ustno zdravje je neločljiv del 
splošnega zdravja in pomembno 
vpliva na kvaliteto življenja posa-
meznika. Vsak izmed nas se je že 
kdaj srečal z zobobolom ali s te-
žavami z dlesnimi. Najpogostejši 
ustni bolezni sta vsekakor karies 
in vnetje obzobnih tkiv (parodon-
talna bolezen), obe sta posledica 
delovanja in prisotnosti bakterij 

v zobnih oblogah. Da prepreči-
mo njihovo nalaganje je potreb-
no redno umivati zobe in opra-
viti preglede pri zobozdravniku. 
Vseeno pa včasih napredovanje 
ustnih bolezni ali poškodbe pri-
peljejo do izgube posameznih ali 
pa celo vseh zob. Te je mogoče 
nadomestiti z mostički ali implan-
tati, velikokrat pa se nadomestijo 

s pomočjo protez, ki so snemljivi 
nadomestki izgubljenih zob. 
Posebno skrb morajo osebe z 
protezami nameniti preosta-
lim zobem v ustih, saj opravljajo 
pomembno vlogo pri stabilnosti 
proteze. Zaradi prisotnosti ko-
vinskih elementov, ki držijo del-
no protezo v ustih pa so tudi bolj 
podvrženi nabiranju zobnih 

Ustno zdravje in ustna higiena pri osebah,  
ki nosijo proteze
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oblog. Zobe je potrebno umi-
vati vsaj dvakrat dnevno, upora-
bljamo mehko zobno ščetko in 
zobno pasto, ki vsebuje fluori-
de. Na umivanje ustne sluznice 
pa ne smejo pozabit niti tisti, ki 
imajo totalno protezo. Z mehko 
ščetko ali prstom ovitim v gazo 
morajo nežno očistiti trdo nebo, 
lica in jezik. Ustna higiena pri po-
polni brezzobosti je potrebna za 
preprečevanje morebitnih vnetij 
ustne sluznice in preprečevanje 
slabega zadaha, hkrati pa zara-
di masažnega učinka povečuje 
njeno odpornost. Tako osebe, ki 
nosijo delno ali totalno protezo 
pa morajo skrb nameniti tudi negi 
proteze. 
Za higieno protez moramo skr-
beti redno, najbolje je, če pro-
tezo takoj po jedi umijemo pod 
tekočo hladno vodo. Kadar umi-
vamo protezo pazimo, da nam 
ne pade iz rok, saj se lahko pri 
padcu prelomi in poškoduje. Na 
rob umivalnika lahko položimo 
brisačo, umivalnik pa nekoliko 
napolnimo z vodo in na ta način 
ublažimo morebiten padec. Pro-

tezo je priporočljivo vsaj enkrat 
dnevno očistiti z mehko zobno 
krtačko. Pri čiščenju lahko upora-
bimo tudi milnico, ne uporablja-
mo pa običajnih zobnih past. Te 
namreč vsebujejo grobe delce, 
ki sicer pomagajo odstranjevati 
zobne obloge z naravnih zob, a 
so pregrobi za umivanje proteze. 
Opraskana oziroma poškodovana 
površina proteze, je bolj dovzetna 
za nabiranje oblog in zabarvanja 
iz hrane. Izogibamo se tudi upo-
rabi drugih agresivnih sredstev 
in belil in vroče vode, saj tudi to 
lahko poškoduje zobno protezo. 
Skrbno očistimo čisto vse površi-
ne proteze, dosledno odstranimo 
tudi morebitne ostanke pritrdilne 
paste. Za dodaten učinek čiščenja 
občasno protezo očistimo tudi s 
čistilnimi tabletami. Uporabljamo 
jih v skladu z navodili proizvajal-
cev, pred uporabo pa protezo do-
bro splahnemo. Kadar proteze ne 
nosimo jo shranimo v posodo ali 
kozarec, v katerem imamo vodo. 
Pacienti, ki imajo proteze, se mo-
rajo redno udeleževati kontrol-
nih pregledov pri zobozdravniku. 

Zaradi anatomskih sprememb v 
ustni votlini in obrabe proteze se 
sčasoma spremeni njena funkcio-
nalnost in stabilnost. Pri pregledu 
lahko zobozdravnik ugotovi, da 
so potrebni določeni postopki za 
izboljšanje teh lastnosti. So pa za 
izboljšanje nosljivosti proteze na 
voljo tudi različne pritrdilne pa-
ste. Za njihovo uporabo se odlo-
čimo šele po pregledu in posvetu 
z zobozdravnikom. Pri uporabi 
pritrdilnih past se držimo navodil 
proizvajalca in vestno skrbimo za 
higieno proteze
Dosledna skrb za izvajanje ustne 
higiene prispeva k boljšemu 
ustnemu zdravju in prihranim 
marsikatero težavo in bolečino. 
To velja tudi pri posameznikih, ki 
imajo svoje manjkajoče zobe na-
domeščene s protezo. Upošteva-
nje nasvetov pri nosilcih protez 
namreč omogoča daljše in uspe-
šnejše nošenje protez in s tem 
višjo kvaliteto življenja. 

Martin Ranfl, dr.dent.med., spec., 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 

OE Murska Sobota

Duševne stiske in težave lahko v 
vsakem trenutku prizadenejo ko-
garkoli izmed nas. Obenem pa je 
lahko vsak izmed nas pomemben 
vir pomoči in podpore nekomu 
drugemu, ki se znajde v stiski. 
Mnogokrat morda oklevamo pri 
tem, kako naj pristopimo in po-
magamo, ko se kdo v naši bližini 
znajde v težavah. To je pogosto 

Psihološka prva pomoč – kako 
lahko prepoznamo, pristopimo 
in pomagamo osebi v stiski

povezano s tem, da se za nude-
nje pomoči ne počutimo dovolj 
kompetentne (ne vemo, kdaj in 
kako se odzvati, kako načeti po-
govor …).
Za premagovanje teh ovir se 
lahko spomnimo na situacije, ki 
zahtevajo veščine prve pomoči. 
Večina od nas ima opravljen te-
čaj iz prve pomoči, s katerim smo 

pridobili znanja in veščine, kako 
ukrepati v primeru blažje ali težje 
telesne poškodbe (npr. krvavitev, 
zlom) ali akutnega bolezenskega 
stanja (npr. srčni zastoj, duše-
nje). Čeprav nismo strokovnjaki, 
znamo zato osebi nuditi nujno 
medicinsko pomoč, dokler ni 
zagotovljena zdravniška oskrba. 
Podobno velja tudi za psihološko 
prvo pomoč. 
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Kaj je psihološka prva pomoč?

Psihološka prva pomoč je osnovna – laična pomoč, 
ki jo nudimo osebi z (razvijajočo se) duševno teža-
vo ali stisko, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali 
se stiska ne razreši. Znanja psihološke prve pomoči 
temeljijo na strokovnih smernicah, a so prilagojena 
splošni javnosti in ne potrebujejo posebnega pred-
znanja.

Prepoznava – pristop - pomoč

Znanja psihološke prve pomoči zajemajo tri ključne 
korake (v pomoč nam je lahko akronim PPP):
• Prepoznava – (pre)poznavanje znakov in simp-

tomov duševnih stisk in nujnih stanj, ki zahtevajo 
takojšnje ukrepanje.
Prvi korak pomeni, da smo pozorni na osebo pred 
nami. Osredotočimo se na informacije (tako ver-
balne kot neverbalne), ki nam jih sporoča oseba, 
ter na njene čustvene odzive. Na podlagi naše-
ga znanja o znakih in simptomih duševnih stisk 
potem presodimo, ali oseba izkazuje stisko in ali 
morda potrebuje pomoč.

• Pristop – kako pristopiti k osebi, ki je v stiski, in z 
njo vzpostaviti komunikacijo.
Ko prepoznamo, da je oseba v stiski, sledi nasle-
dnji korak – pristop. Pri tem je ključno, da z ose-
bo vzpostavimo ustrezno komunikacijo. Bolj kot 
iskanje »pravilnih besed« in dajanje nasvetov bo 
v pomoč, če bomo pozorno in aktivno poslušali, 
sprejemali vse občutke druge osebe, jo poskusili 
pomiriti ter ji pomagali pri izbiri najbolj primerne 
rešitve.

• Pomoč – poznavanje oblik pomoči, ki jih lahko 
nudi okolica in strokovne službe; spodbujanje 
osebe k uporabi strokovnih virov pomoči. 
Tretji korak predstavlja usmerjanje in spodbuja-
nje osebe k iskanju ustrezne (strokovne) pomoči. 
Zato je pomembno, da tudi sami dobro pozna-
mo vire pomoči in strokovne službe, ki obstajajo 
v naši okolici. Dobro je tudi vedeti, kakšno pomoč 
lahko oseba prejme pri posameznih strokovnja-
kih, da jo lahko primerno usmerimo. Hkrati pa ne 
pozabimo, da je včasih pomembna podpora že 
to, da smo osebi na voljo in da ji prisluhnemo.

Smernice iz psihološke prve pomoči

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 
smo v sklopu Programa MIRA, Nacionalnega pro-
grama za duševno zdravje, pripravili posodoblje-
ne smernice iz psihološke prve pomoči. Smernice 
so prilagojene splošni javnosti in nudijo konkretne 
informacije o tem, kako prepoznati osebo, ki je v 
duševni stiski, kako k njej pristopiti in ji pomagati v 
primerih:
• depresije,
• paničnega napada,
• samomorilnega vedenja,
• čezmerne rabe alkohola.

V sklopu programa Psihološka prva pomoč izvaja-
mo tudi izobraževanja za splošno javnost in različne 
strokovne skupine. Za več informacij o izobraževa-
nju in o prijavi se lahko obrnete na anja.zurga@nijz.
si in 041 454 875. 

Anja Žurga, univ. dipl. psih.,  
NIJZ OE Murska Sobota

Viri: 
https://www.zadusevnozdravje.si/pomagam-drugemu/psi-

holoska-prva-pomoc/
https://www.nijz.si/sl/psiholoska-prva-pomoc
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14. 11. praznujemo dan sladkorne bolezni. Sladkorna 
bolezen je nenalezljiva kronična bolezen. Pojavnost 
bolezni iz leta v leto narašča. Razlikujemo med slad-
korno boleznijo tipa 1 in tipa 2. Sladkorna bolezen 
tipa 1 se največkrat pojavi pri otrocih ali mlajših od-
raslih. Od 5 do 10 % vseh sladkornih bolnikov ima 
diagnosticirano sladkorno bolezen tipa 1. Za tip 1 je 
značilno, da telo ne tvori inzulina. Inzulin je hormon 
potreben za prenos sladkorja iz krvnega obtoka 
v notranjost celice. V primeru, ko telo ne proizva-
ja inzulina, se začne sladkor in z njim energija po-
trebna za opravljanje vsakodnevnih funkcij, kopičiti 
v krvi. Zato je za zdravje nujno dodajanje inzulina. 
Vzrok za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 je ve-
činoma nezdrav življenjski slog, kamor prištevamo 
nezdravo prehrano in pomankanje telesne dejavno-
sti ter genetska predispozicija. Prevladuje tip 2, ki se 
najpogosteje razvije pri odraslih. Vse pogostejša je 
pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 tudi pri otrocih. 
Pri sladkorni bolezni tipa 2 telo ne izdela dovoljšne 
količine inzulina, istočasno pa telo porablja inzulin 
neučinkovito, zato pride do povišane koncentracije 
sladkorja v krvnem obtoku. 
Če je sladkor v krvi dlje časa povišan, pride do nega-
tivnih zdravstvenih učinkov, kot so okvare organov. 
Na udaru so predvsem ledvice, oči ter žilni in živčni 
sistem. Zato mora biti prehrana sladkornih bolnikov 
dobro načrtovana in nadzorovana, kljub vsemu pa 
prehranske smernice za sladkorne bolnike ne od-
stopajo od priporočil za splošno populacijo. Slad-
korni bolniki morajo biti pozorni na skupno količino 
zaužitih ogljikovih hidratov, saj le-ta vpliva na spre-
membo koncentracije glukoze v krvi. 

Priporočene vrednosti krvnega sladkorja na tešče je 
6,0 mmol/L ali manj, po jedi pa pod 10,0 mmol/L.
Med je naravno živilo, ki za uživanje ne potrebuje 
obdelave. Ne sme vsebovati dodanih snovi, kot so 
aditivi, je pa bogat s funkcionalnimi spojinami, kot so 
vitamini, minerali in antioksidanti, ki imajo ugodno 
delovanje na zdravstveno stanje posameznika. Med 
je v največji meri sestavljen iz enostavnih sladkorjev 
in vode. Vsebuje vitamine C in B kompleksa, minera-
le, beljakovine in protibakterijske snovi. Zaradi vseh 
naštetih lastnosti je njegova uporaba priporočljiva. 
Pozorni moramo biti na količine zaužitega medu. 
Za sladkorne bolnike se priporoča ena do dve jedilni 
žlici medu na dan v kombinaciji z drugimi živili. Naj-
bolj priporočljivo ga je kombinirati s polnozrnatimi 
izdelki. Prav tako je za diabetike priporočljivo, da iz-
birajo sortne medove, kot so gozdni, hojev, akacijev 

Uživanje medu pri sladkorni bolezni



28. 12. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

63OSTALO / OGLAS

in kostanjev med. V sestavi aka-
cijevega in kostanjevega medu je 
namreč večji delež fruktoze, ki v 
manjši meri dvigne koncentracijo 
sladkorja v krvi (imata nižji glike-
mični indeks). Ne smemo poza-
biti, da je med energijsko bogato 
živilo, sestavljeno iz ogljikovih hi-
dratov. Pri beleženju energijskega 
vnosa in vnosa ogljikovih hidratov 
smo pozorni na to, da ima jedilna 
žlica medu (približno 20 g medu) 
67 kcal oz. 281 kJ in približno 15 
g ogljikovih hidratov. Diabetiki se 
naj pred uživanjem medu, spre-
membo prehranskih navad ali 
vnosom novih živil v prehrano 
posvetujejo z zdravnikom ali dia-
betologom. 
Diabetikom se za slajenje svetu-
je, da posegajo naravnih sladilih, 
med katera sodi tudi med. Po-
membno je, da je predhodno na-
črtovanje vnosa sladkorja in temu 
primerna razporeditev drugih 
obrokov. Prednost uporabe medu 
za namen slajenja je le raznolikost 
in obogatitev okusa. Uživanje 
medu ima podoben vpliv na dvig 
krvnega sladkorja, kot uživanje 
namiznega sladkorja. 
Določeni elementi medu bi naj 
imeli ugodno delovanje na slad-
korno bolezen. Tukaj imamo v 
mislih hipoglikemično delovanje. 
Do tega pride zaradi upočasnje-
nega dviga koncentracije slad-
korja v krvi, kar ne obremenjuje 
krvožilnega sistema. Hkrati bi naj 
uživanje medu vplivalo na zniža-
no raven serumske glukoze na 
tešče. Vse to so lastnosti, ki so-
delujejo pri uravnavanju krvnega 
sladkorja. 
Kuharski nasvet: pripravimo aj-
dovo kašo z dušenimi jabolki in 
cimetom. Za slajenje uporabami 
med. 

Viri: 
Justinek D., Lilek N. 2020. Čebelji pridelki v prehrani sladkornih bolnikov. Čebelar-

ska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici, Slovenija: 1-7.   
Meo S. A., Ansari M. J., Sattar K., Chaudhary H. U., Hajjar W., Alasiri S. 2017. Honey 

and diabetes mellitus: Obstacles and challenges – Road to be repaired. Saudi 
Journal of Biological Sciences, 24: 1030-1033. 

Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2. 2020. Ur: 
Klavs J., Pongrac Barlovič D. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje. 

Sladkorna bolezen tipa 2. Pridobljeno iz: https://sladkorna.si/vrste-sladkorne-bo-
lezni/sladkorna-bolezen-tipa-2/ (avgust, 2022)

Ana Janžekovič,
svetovalka za varno hrano JSSČ
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Volilna komisija Občine Puconci je na 8. seji dne 5.12.2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Puconci na volitvah, dne 4. 12. 2022, ugotovila 
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Puconci.

I.

1. Na lokalnih volitvah dne 4. 12. 2022 je imelo pravico voliti 5.001 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 2.526 volivcev ali 50,51 % vseh volivcev. Od tega:

– 2.516 volivcev je glasovalo na voliščih,
– 10 volivcev je glasovalo predčasno,
– 0 volivcev  je glasovalo po pošti.

II.

Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Branko Ritlop 1.236 49,05

2 Uroš Kamenšek 1.284 50,95

III.

Volilna komisija Občine Puconci je dne 7. 12. 2022 na 3. dopisni seji potrdila, da je za župana Občine Pucon-
ci v drugem krogu izvoljen kandidat Uroš Kamenšek.

Št. zadeve: 041–0004/2022
Puconci, dne 7. december 2022

Predsednik Volilne komisije Občine Puconci 
Tilen Matiš, mag. prav.

Poročilo 
o izidu volitev za župana Občine Puconci

Poročilo 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Puconci

Volilna komisija Občine Puconci je na 6. seji dne 24. 11. 2022 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve 
članov Občinskega sveta Občine Puconci.

I.

1. Na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 5.003 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 2.984 volivcev ali 59,64 % vseh volivcev. Od tega:

– 2.957 volivcev je glasovalo na voliščih,
– 27 volivcev je glasovalo predčasno,
– 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:



28. 12. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

65VOLITVE

Št. liste Ime liste Št. glasov % glasov

1 GIBANJE SVOBODA 481 16,62

2 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 506 17,48

3 NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA 91 3,14

4 LISTA ZA SPREMEMBE 223 7,71

5 SRČNI PUCONCI 242 8,36

6 NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 44 1,52

7 DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 210 7,26

8 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 441 15,24

9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 656 22,67

SKUPAJ 2.894 100,00

III.

Listam kandidatov so glede na dobljeno število glasov v volilni enoti pripadli naslednji mandati:

Število mandatov Izžrebana številka Ime liste

3 1 GIBANJE SVOBODA

3 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

0 3 NEODVISNA STRANKA POMURJA

1 4 LISTA ZA SPREMEMBE

1 5 SRČNI PUCONCI

0 6 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 7 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2 8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4 9 SOCIALNI DEMOKRATI

15 SKUPAJ 

IV.

Na podlagi 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če so bili upoštevani prefe-
renčni glasovi pri posameznih listah. Na podlagi preferenčnih glasov so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Zap. št. Ime in priimek Št. liste Ime liste

1 Martina Černi, roj. 16. 3. 1988, Dolina 17 1 GIBANJE SVOBODA

2 Denis Vrečič, roj. 22. 5. 1988, Dankovci 34b 1 GIBANJE SVOBODA

3 Uroš Kamenšek, roj. 26. 9. 1983, Bodonci 13 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4 Tanja Marič, roj. 26. 3. 1968, Beznovci 48 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5 Ludvik Novak, roj. 2. 10. 1954, Bodonci 130a 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6 Štefan Sočič, roj. 12. 3. 1977, Puconci 83 4 LISTA ZA SPREMEMBE

7 Sanja Zelko, roj. 4. 5. 1990, Poznanovci 45a 5 SRČNI PUCONCI

8 Jožef Rituper, roj. 12. 5. 1959, Pečarovci 21 7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

9 Jožef Ficko, roj. 12. 1. 1961, Brezovci 5 8 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

10 Melita Bokan, roj. 23. 3. 1977, Mačkovci 45c 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

11 Danica Kardoš, roj. 26. 10. 1974, Pečarovci 14 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

12 Drago Franko, roj. 6. 9. 1963, Puconci 254 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
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V.

Člani Občinskega sveta Občine Puconci, izvoljeni na volitvah 20. 11. 2022, so:

Zap.št. Ime in priimek, roj., naslov Št. 
liste

Ime liste

1 Martina Černi, roj. 16. 3. 1988, Dolina 17 1 GIBANJE SVOBODA

2 Mihael Šlihthuber, roj. 29. 8. 1985, Puconci 149 1 GIBANJE SVOBODA

3 Denis Vrečič, roj. 22. 5. 1988, Dankovci 34b 1 GIBANJE SVOBODA

4 Uroš Kamenšek, roj. 26. 9. 1983, Bodonci 13 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5 Tanja Marič, roj. 26. 3. 1968, Beznovci 48 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6 Ludvik Novak, roj. 2. 10. 1954, Bodonci 130a 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7 Štefan Sočič, roj. 12. 3. 1977, Puconci 83 4 LISTA ZA SPREMEMBE

8 Sanja Zelko, roj. 4. 5. 1990, Poznanovci 45a 5 SRČNI PUCONCI

9 Jožef Rituper, roj. 12. 5. 1959, Pečarovci 21 7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

10 Jožef Ficko, roj. 12. 1. 1961, Brezovci 5 8 SDS – SLOVENS-KA DEMOKRATSKA STRANKA

11 Melita Bokan, roj. 23. 3. 1977, Mačkovci 45c 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12 Branko Ritlop, roj. 20. 2. 1970, Lemerje 26 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

13 Danica Kardoš, roj. 26. 10. 1974, Pečarovci 14 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

14 Drago Franko, roj. 6. 9. 1963, Puconci 254 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

15 Majda Cipot, roj. 3. 3. 1967, Predanovci 10 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Št. 041–0004/2022
Puconci, dne 24. novembra 2022

Predsednik Volilne komisije Občine Puconci
Tilen Matiš, mag. prav.

Poročilo 
o izidu volitev za člana občinskega sveta  

predstavnika romske skupnosti

Posebna volilna komisija Občine Puconci je na svoji 3. seji, dne 20. novembra 2022, na podlagi zapisnikov 
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana občinskega sveta – predstavnika 
romske skupnosti na volitvah 20. 11. 2022, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člana občinskega 
sveta – predstavnika romske skupnosti.

I.

Na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti 208 volivcev – pripadnikov romske skupnosti, 
vpisanih v posebne volilne imenike. Glasovalo je 105 volivcev ali 50,98% vseh volivcev. Oddanih je bilo 101 
veljavnih glasovnic.

II.

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

1. Dario Baranja 56 glasov  ali  55,45%
2. Mišel Martinec 45 glasov ali 44,55%
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III.

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

Dario BARANJA, rojen, 21. 8. 1986, stanujoč Zenkovci 6d, 9265 Bodonci.

Številka : 041-0005/2022
Datum : 21. 11. 2022

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

Volilna komisija Občine Puconci na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) izdaja

Poročilo 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti  

v Občini Puconci na lokalnih volitvah 2022

I.

Volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci so bile izvedene v nedeljo, 20. novembra 
2022, na 23 voliščih.

II.
Volilna komisija Občine Puconci je na seji, dne 24. novembra 2022, ugotovila naslednji izid glasovanja za 
volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Puconci (izvoljeni kandidati so označeni odebeljeno):

KRAJEVNA SKUPNOST VANEČA

VOLILNA ENOTA 01 – Vaneča
Oddanih gl.: 255
Neveljavnih gl.: 7
Veljavnih gl.: 248

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Robert Šebjanič 148 59,44

2 Dušan Lazar 129 51,81

3 Jožef Škraban 77 30,92

4 Suzana Tanšek 69 27,71
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠALAMENCI

VOLILNA ENOTA 01 – Šalamenci
Oddanih gl.: 150
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 148

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Andrej Šadl 91 61,49

2 Peter Horvat 86 58,11

3 Štefan Šantavec 66 44,59

4 Danilo Janasik 54 36,49

KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA

VOLILNA ENOTA 01 – Dolina
Oddanih gl.: 100
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 96

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Andreas Černi 68 70,10

2 Mateja Vlaj 38 39,18

3 Damijan Miklavič 34 35,05

KRAJEVNA SKUPNOST BODONCI

Oddanih gl.: 374
Neveljavnih gl.: 17
Veljavnih gl.: 357

VOLILNA ENOTA 01 – Bodonci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Vlado Vlaj 166 67,21

2 Marjan Jurhar 157 63,56

3 Milan Svetanič 148 59,92

4 Mateja Horvat 143 57,89

VOLILNA ENOTA 02 – Vadarci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Drago Tanacek 86 78,18

2 Jožef Rac 75 68,18

3 Zdenka Bokan 72 65,45
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KRAJEVNA SKUPNOST BOKRAČI

VOLILNA ENOTA 01 – Bokrači
Oddanih gl.: 27
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 0

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Gerda Ambruš Lukavac 17 70,83

2 Nika Poljanšek 13 54,17

3 Jasmina Török 11 45,83

KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI

Oddanih gl.: 402
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 398

VOLILNA ENOTA 01 – Brezovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Alojz Bagar 106 75,18

2 Štefan Panker 98 69,50

3 Anita Fajs 78 55,32

VOLILNA ENOTA 02 – Lemerje

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Branko Ritlop 89 59,33

2 Andrej Rogač 73 48,67

3 Tina Mašič 55 36,67

VOLILNA ENOTA 03 – Predanovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Johan Zrim 70 69,31

2 Majda Cipot 63 62,38

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

VOLILNA ENOTA 01 – Gorica
Oddanih gl.: 123
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 122

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Branko Drvarič 87 71,31

2 Miran Gašparić 87 71,31

3 Tanja Horvat Časar 82 67,21
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KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI

Oddanih gl.: 807
Neveljavnih gl.: 49
Veljavnih gl.: 758

VOLILNA ENOTA 01 – Dankovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Denis Vrečič 59 85,51

2 Luka Kopunovič 27 39,13

VOLILNA ENOTA 02 – Kuštanovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Dušan Zakoč 47 65,28

2 Kristjan Serec 33 45,83

VOLILNA ENOTA 03 – Mačkovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Melita Bokan 60 63,16

2 David Bohar 57 60,00

VOLILNA ENOTA 04 – Moščanci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Majda Horvat 77 100

VOLILNA ENOTA 05 – Otovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Simon Špilak 77 71,96

2 Nejc Časar 52 48,60

VOLILNA ENOTA 06 – Pečarovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Jožef Rituper 119 62,30

2 Marino Hack 94 49,21

3 Valentina Šinko 57 29,84

VOLILNA ENOTA 07 – Poznanovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Dušan Ferencek 52 66,67

2 Janko Celec 47 60,26
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VOLILNA ENOTA 08 – Prosečka Vas

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Franc Fujs 43 62,32

2 Borut Andrejek 30 43,38

KRAJEVNA SKUPNOST PUCONCI

VOLILNA ENOTA 01 – Puconci
Oddanih gl.: 323
Neveljavnih gl.: 13
Veljavnih gl.: 310

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Andrej Nadai 189 60,97

2 Jure Nemec 179 57,74

3 Rudolf Kuhar 176 56,77

4 Matjaž Pučko 173 55,81

5 Andreja Urbančič 165 53,23

6 Jožef Vogrinčič 148 47,74

7 Jožef Časar 63 20,32

KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI

Oddanih gl.: 421
Neveljavnih gl.: 9
Veljavnih gl.: 412

VOLILNA ENOTA 01 – Beznovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Goran Maček 73 80,22

2 Davorin Bernjak 67 73,63

3 Božidar Benkič 13 14,29

VOLILNA ENOTA 02 – Puževci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Nataša Kuzma Koltaj 76 88,37

2 Monika Krančič 59 68,60

VOLILNA ENOTA 03 – Strukovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Milovan Jakovljević 63 64,29

2 Viktor Vučak 59 60,20
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VOLILNA ENOTA 04 – Zenkovci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Štefan Pozvek 102 74,45

2 Leja Kuzmič 56 40,88

3 Tadeja Forjanič 50 36,50

Št. 041-0004/2022
Puconci, dne 24. novembra 2022

Predsednik Volilne komisije Občine Puconci
Tilen Matiš, mag. prav.

Poročilo 
o izidu naknadnih volitev za člana Sveta KS Mačkovci

Volilna komisija Občine Puconci je na 9. seji dne 20. 12. 2022 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve 
člana Sveta Krajevne skupnosti Mačkovci.

I.

Na naknadnih volitvah dne 18. 12. 2022 je imelo pravico voliti 220 volivcev, vpisanih v volilni imenik.
Glasovalo je 34 volivcev ali 15,45 % od vseh volivcev. Od tega:
a) 34 volivcev je glasovalo na volišču,
b) 0 volivcev je glasovali predčasno,
c) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

Oddanih je bilo 34 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.

II.

Kandidat za člana Sveta KS Mačkovci je prejel naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 04 – Moščanci

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Denis Horvat 32 100

III.

Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H, 83/2012-ZVL-I, 68/17-ZLV-J in 93/20 odl. US) ugotovila, da je za člana 
Sveta KS Mačkovci izvoljen:
Denis Horvat, roj. 16. 1. 1984, Moščanci 50

Št. 041-0004/2022
Puconci, dne 20. decembra 2022

Predsednik Volilne komisije Občine Puconci 
Tilen Matiš, mag.prav. 
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GIBANJE SVOBODA
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1. Martina Černi 1 1 4 1 11 0 2 1 3 4 1 1 1 1 4 2 0 38

2. Mihael Šlihthuber 2 2 2 13 1 0 20

3. Simona Obal 1 2 18 5 1 0 27

4. Denis Vrečič 1 36 1 1 6 3 1 5 3 0 57

5. Tanja Küzmič 7 1 1 1 0 10

6. Primož Hodošček 2 1 11 1 2 0 17

7. Boštjan Zelko 2 4 5 0 11

8. Urška Temlin 2 7 4 0 13

9. Marjan Horvat 1 0 1

10. Irena Kraner 0 0

SKUPAJ 4 6 0 5 37 14 9 1 22 6 1 0 13 1 11 7 27 1 6 6 3 9 4 1 0 194

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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1. Sonja Fartek 3 1 1 1 4 1 1 0 12

2. Uroš Kamenšek 3 30 3 0 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 0 55

3. Tanja Marič 45 6 1 4 3 2 2 7 0 70

4. Ludvik Novak 59 1 2 1 8 2 1 4 1 6 4 2 1 2 1 0 95

5. Zdenka Fujs 1 1 1 1 1 1 0 6

6. Borut Andrejek 3 1 1 1 1 3 7 4 17 4 1 2 0 45

7. Tanja Horvat Časar 10 1 0 11

9. Irena Horvat 0 0

10. Karel Žekš 1 7 1 0 9

11. Zdenka Škrilec 2 0 2

12. Andrej Horvat 6 7 0 13

13. Štefan Panker 2 1 4 0 7

14. Aleksander Duh 8 0 8

15. Bojan Lončar 1 6 0 7

SKUPAJ 50 102 1 10 1 12 13 3 5 1 13 17 21 5 4 20 14 4 1 2 17 5 14 5 0 340

Preferenčni glasovi po voliščih  
na lokalnih volitvah 20. 11. 2022
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NEODVISNA STRANKA POMURJA   
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1. Peter Vrečič 1 0 1 2 16 0 20

2. Mateja Plečko 0 0

3. Tomaž Knaus 1 7 1 0 9

4. Sandra Sinic 2 0 2

5. Boštjan Gomboši 2 1 0 3

6. Martina Korpič 2 0 2

7. Sebastjan Osojnik 1 0 1

8. Jasmina Habjanič 2 1 0 3

9. Tomaž Pleteršnik 1 2 0 3

10. Katarina Kuronja 1 0 1

11. Vladimir Smodiš 0 0

SKUPAJ 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 26 4 0 0 44

LISTA ZA SPREMEMBE
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1. Andrej Horvat 1 1 20 1 1 7 0 31

2. Milena Kuhar 12 0 12

3. Štefan Sočič 3 26 5 0 34

4. Elizabeta Kous 1 1 2 2 3 1 3 0 13

5. Andreas Černi 1 1 0 2

6. Irena Šiftar 5 0 5

7. Aleš Štaleker 6 1 0 7

8. Jožica Goričanec 5 0 5

9. Marjan Car 4 0 4

10. Anja Kučan 1 4 1 1 2 1 0 10

11. Aleš Vereš 1 3 2 5 3 0 14

12. Monika Panić 9 4 0 13

13. Denis Horvat 5 0 5

14. Anita Andreč 1 1 0 2

15. Dragoslav Miličević 1 3 6 1 0 11

SKUPAJ 5 2 0 4 2 10 7 6 4 3 6 20 1 0 3 6 26 0 7 11 7 30 6 2 0 168
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DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
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1. Jožef Rituper 2 1 1 38 2 1 0 45

2. Vijola Bertalanič 1 3 15 2 2 2 1 2 1 7 0 36

3. Jožef Časar 1 3 3 1 3 0 11

4. Cvetka Lulik 2 0 2

5. Boris Brglez 4 0 4

6. Ibolka Rituper 2 0 2

7. Nejc Časar 0 1 1 4 1 1 1 0 9

8. Jasmina Perša 0 0

9. Karel Kuzmič 1 9 0 10

10. Frančiška Vütek 1 0 1

11. Stanko Sever 1 0 1

12. Blanka Benkič 0 0

13. Janez Gjergjek 3 0 3

14. Majda Horvat 3 1 0 4

15. Olga Hakl 5 0 5

SKUPAJ 1 8 1 17 0 0 3 2 3 1 9 4 40 0 2 6 6 11 4 7 1 7 0 0 0 133

SRČNI PUCONCI
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1. Sanja Zelko 3 2 1 4 1 1 40 4 4 2 2 3 0 67

2. Štefan Harkai 3 2 2 21 1 3 0 32

3. Tamara Škraban 1 7 1 0 9

4. Sandi Kropec 10 1 0 11

5. Alja Benkič 0 2 1 14 3 0 20

6. Domen Godina 0 0

7. Špela Maligec Fajs 2 2 1 1 0 6

8. Benjamin Kovačič 2 0 2

9. Jasmina Lovenjak 2 1 0 3

10. Alen Balaž 0 0

11. Damjan Zelko 0 0

12. Sandra Kisilak 8 0 8

SKUPAJ 5 0 0 3 0 0 14 2 10 0 0 9 1 40 7 0 26 2 7 3 16 6 7 0 0 158

NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
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1. Andrej Šadl 0 3 7 0 10

2. Andreja Hodošček 4 0 4

3. Dušan Zelko 3 0 3

SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 7 0 0 4 0 0 17
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SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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1. Jožef Ficko 2 19 2 6 2 10 2 4 3 0 50

2. Melita Bokan 2 1 28 1 7 1 2 6 1 0 49

3. Štefan Pozvek 1 20 0 21

4. Gerda Ambruš 
Lukavac

6 1 1 0 8

5. Marino Hack 1 1 15 6 1 0 24

6. Natalija Ferko  
Grebenar

8 1 1 1 0 11

7. Tomaž Poredoš 2 1 1 8 1 0 13

8. Katarina Štefanec 1 1 1 19 2 5 0 29

9. Božidar Benkič 3 0 3

10. Suzana Tanšek 2 1 2 0 5

11. Darko Kološa 3 0 3

12. Marjan Šandor 7 24 3 1 2 1 0 38

13. Boštjan Tompa 4 1 0 5

14. Franc Fujs 2 18 0 20

15. Zdenka Zrinski 2 1 15 0 18

SKUPAJ 5 11 6 23 7 6 7 24 1 32 9 8 17 2 19 20 28 7 0 21 4 11 27 2 0 297

SOCIALNI DEMOKRATI
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1. Branko Ritlop 7 3 1 21 6 2 1 2 1 2 0 46

2. Danica Kardoš 1 1 1 1 1 2 3 44 3 4 1 1 3 3 0 69

3. Drago Franko 1 3 4 64 1 1 4 0 78

4. Majda Cipot 1 9 1 2 0 13

5. Danilo Janasik 1 29 1 0 31

6. Monika Krančič 1 1 25 3 0 30

7. Milovan Jakovljević 1 14 0 15

8. Danica Kopunovič 5 4 5 1 0 15

9. Kristjan Serec 3 1 1 16 1 1 4 1 4 2 0 34

10. Boštjan Zver 1 1 1 9 1 1 1 0 15

11. Anita Fajs 6 1 1 0 8

12. Goran Šukar 30 2 2 5 1 1 0 41

13. Ervin Ficko 1 1 23 1 0 26

14. Simona Jug 5 1 0 6

15. Silvio Sinic 8 0 8

SKUPAJ 1 32 3 16 6 5 12 17 29 15 13 3 44 3 18 0 75 27 20 35 31 15 9 6 0 435

Skupaj po vaseh 71 164 11 78 53 48 66 55 75 58 51 63 144 51 66 59 205 52 45 92 79 109 75 16 0 1786
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Spoštovani občani in občanke, 

ob izteku leta 2022 se vam zahvaljujemo  
za dosledno ločevanje odpadkov v upanju, 

da nam boste tudi v prihodnje pomagali ustvarjati  
zdravo okolje. 

Želimo vam prijetne praznike, v letu 2023 pa veliko zdravja, 
sreče in osebnega zadovoljstva. 
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AVTOR: 
ŠTEFAN 
VUČAK

PANOGA 
KMETIJSTVA

ŽUŽELKA, KI 
DAJE MED

OBČAN BORIS VESELKO
MOST V 

BENETKAH
OSEBNI 

DOHODEK

NAŠ 
KOŠARKAR 

(LUKA)

PREBIVALKA 
OB REKI AVON

OBSOJEN NA 
ROBIJO

ŠOLA ZA 
VOZNIKE

KOŠARK. KLUB

ALUMINIJ

POŠKODBA 
TKIVA

AMPER

ARPAD IVANIČ

V SPODNJO RAZPREDELNICO VPIŠITE OŠTEVILČENE ČRKE S PRAVILNO REŠENE KRIŽANKE IN DOBITE
SRČNO ŽELJO UREDNIŠKEGA ODBORA OBČANA OB NOVEM LETU.

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

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

 

OLIMPIJSKE 
IGRE

17

PREBIVALKA 
VASI VANEČA

15 13

OZNAKA ZA 
TONO

ANA LIPIČ
EVGEN 

MURTIČ
ČERNE PETER

KATASTERSKI 
DOHODEK

10 5

ADRIA AVIO 
PROMET

NIKALNICA

ORGANIZ. 
ENOTA

PETER 
ČEFERIN

UPRAVLJALEC 
BRODA

2 12

MOŠKO IME

21

DENARNA 
ENOTA V 
JAPONSKI

VRSTA 
ENERGIJE

9

1

DONKO BELA

Č(OL)NI

11 18

LJUBLJAN. 
BANKA

OZNAKA ZA 
ŠPANIJO

UPRAVNA 
ENOTA

OZNAKA ZA 
BENETKE

IVAN BENKO
OZNAKA ZA 

AKTINIJ

PREBIVALEC 
VASI 

DANKOVCI

4

OBČAN OZNAKA ZA LITIJ

14

VAS BLIZU 
OBČINE 

PUCONCI

7 19 16

8

AMPER

3

PRAZNIK 
SVETEGA VIDA

NARODNO 
OSVOBOD. 

BORBA

REKA V 
ANGLIJI

20

KRAJEVNI 
ODBOR

6
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PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN

Cenjene soustvarjalke, soustvarjalci!

Naslednja, 104. številka Občana, bo ugledala luč sveta ob velikonočnih praznikih.

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 ponedeljka, 
20. marca 2023, 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 aprilsko 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. Ivan Kos, Gederovci 20, 9251 Tišina
2. Renata Hanc, Bodonci 20, 9265 Bodonci
3. Marjeta Banfi, Gorica 60 a, 9201 Puconci

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve tokratne križanke nam pošljite do  
17. marca 2023 na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci,  
s pripisom »KRIŽANKA«.




