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Županjin uvodnik 

V okviru praznovanja 22. občin-
skega praznika Občine Grad smo 
izvedli slavnostno sejo občinske-
ga sveta v Kovačevcih.   
Poleg vseh dogodkov in pra-
znovanj, ki so že za nami, pa 
sem posebej zadovoljna, da 
uresničujemo zadane projekte 
v proračunu in jih uspešno iz-
vajamo. Letos smo v proračunu 
namenili več sredstev za razvoj 

infrastrukture – predvsem na cestah, in to skoraj v vseh 
vaseh naše občine. Večja investicijska vzdrževalna dela 
na nekaterih cestah so se že končala, ostala pa so v 
teku. V tem glasilu boste lahko prebrali o vseh uspešno 
izvedenih prireditvah in tudi investicijah. 
Vsi skupaj bodimo ponosni na vse uspehe, dosežke in 
izvedena dela, saj je bilo vse skrbno načrtovano v okvi-
ru finančnih sredstev. Res je, da je potrebno še veliko 
tega postoriti, a vedeti moramo, da so finančna sredstva 
tista, ki nas omejujejo. Verjamem pa, da se z dobrim 
medsebojnim sodelovanjem lahko veliko ustvari za 
našo skupnost. 
Letos so naša društva zopet lahko izvedla svoja prazno-
vanja in prireditve brez omejitev. Tudi to je del razvoja 
občine in povezovanja ljudi. 
Vsak posameznik lahko s svojim znanjem, delom in 

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!
nesebično pomočjo gradi lepšo skupnost nas vseh. Na 
slavnostni seji smo podelili občinska priznanja posebej 
zaslužnim posameznikom, ki so s svojim delom pustili 
pečat v naši skupnosti, za kar se jim še enkrat zahva-
ljujem.
Poletnih dni se najbolj veselijo naši šolarji, ki brezskrb-
no preživljajo počitnice. Med šolskim letom so  skrbno 
nabirali znanje in izkušnje za življenje. Nekateri so bili 
posebej uspešni in so dosegli lepe rezultate, za kar jim 
iskreno čestitam. Počitnice so se iztekle in za vas so se 
zopet odprla šolska vrata. Nekateri boste postali dijaki, 
drugi študentje. Kamorkoli vas bo že vodila pot izobra-
ževanja, vam želim, da ste uspešni, vztrajni in ponosni 
na svoje korenine. Čez čas pa se le vrnite in s svojim 
znanjem in ustvarjalnostjo gradite lepšo prihodnost.
Beseda hvala je namenjena tudi vsem zaposlenim v 
režijskem obratu.
Prav tako se za sodelovanje zahvaljujem svetnici in sve-
tnikom občinskega sveta, vsem zaposlenim v občinski 
upravi, vsem članom vaških odborov in vsem občan-
kam in občanom, ki ustvarjate našo občino prijetno za 
življenje. 
Drage občanke, spoštovani občani, ob 22. občinskem 
prazniku vam iskreno čestitam in vam želim vse dobro!

Vaša županja 
Cvetka Ficko
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INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD

Datum izdaje: september 2022, Leto XXIII, številka 58

Glavna in odgovorna urednica: Mihaela Žökš. 

Uredniški odbor: Melita Ficko Sapač, Ivan Recek, 

Tadeja Rajbar, Zvonko Žekš.

Naslov uredništva: Občina Grad,

Grad 172, 9264 Grad

Telefon: 02/ 551 88 90

Spletna stran: www.obcina-grad.si

Elektronski naslov: info@obcina-grad.si

Naklada: 850 izvodov. 

Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik.

Fotografija na naslovnici: Sara Korošak

Informativno glasilo Občine Grad je vpisano v razvid medijev,  ki ga vodi 

Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 270. Glasilo ni na prodaj. 

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Grad. 

Uredništvo si pridržuje pravico do redakcijskega urejanja in krajšanja besedil,  

ki so predolga ali vsebujejo neprimerno in žaljivo vsebino. 

Beseda 
urednice

PRAZNOVALI SMO SKUPAJ … BODIMO HVALEŽNI. 
V glasilu ostajamo zvesti poro-
čanju o dogajanju v občini. Poleg 
informacij o delu občinske uprave, 
občinskega sveta, je tudi tokrat v 
glasilu mnogo zanimivih člankov 
in novosti iz vseh družbenih kro-
gov našega okolja.
Prav vsaka številka Informativnega 
glasila Občine Grad, ki jo pošljemo 
med vas, je skrbno pripravljena. 
Ustvarjanje glasila, ki ga v svoje 

roke prejmete vsi občani je prav vsakič posebna odgovor-
nost, ki jo člani uredniškega odbora opravljamo z največjo 
vnemo, saj se iskreno navdušujemo nad zgodbami, dosežki, 
odkritji in razvojem, ki ga beležite posamezniki, društva, za-
vodi in organizacije v naši lokalni skupnosti. 
Zato hvala vsem vam, ki ste navdih in nepogrešljiva pomoč 
pri ustvarjanju našega Informativnega glasila Občine Grad. 
Želim si, da bi tudi v prihodnje naše glasilo uresničevalo 
svoj namen in beležilo vse tiste pomembne, lepe, morda 
kdaj neprijetne in prelomne trenutke, ki včasih prehitro 
zbežijo mimo nas, vendarle pa je prav, da jih zapisujemo 
in z objavami ohranjamo te pomembne spomine. 
Vse to je kulturna dediščina našega kraja. 
Tudi tokratna številka vas bo zagotovo navdušila in prite-
gnila s svojo obsežno in bogato vsebino, ki letos obeležuje 
nekaj pomembnih dogodkov. 
Tako boste v številki vašega glasila, ki je pred vami, med 
drugim brali o občinskih nagrajencih in drugih, ki se tru-
dijo, da bi nam bilo tukaj lepo. Veliko jih je. Tudi tisti, ki jih 
je k nam pripeljala poklicna pot.

Avgust je v občini Grad tisti najbolj prazničen mesec leta, 
saj obeležujemo občinski praznik. 
To je dan, namenjen vam, drage občanke in občani. 
Vi ste tisti, ki s svojim vzdušjem, aktivnostmi, udejstvo-
vanjem, uspehi in priložnostmi dajete lokalni skupnosti 
življenje. Ob tem vam tudi iz uredništva Informativnega 
glasila Občine Grad namenjamo čestitko in predvsem za-
hvalo za vse, kar prispevate v domačem kraju. Tudi občin-
sko glasilo je zaradi vas tako obsežno, vsebinsko bogato 
in zanimivo. Odraža namreč utrip, ki ga skupaj ustvarjate. 
Nagrajencem, ki jim je bilo v sklopu občinskega praznika 
zasluženo namenjenih več iskrenih, bučnih in spoštljivih 
aplavzov, se iskreno zahvaljujemo za njihov prispevek v 
lokalnem okolju ter jim želimo vse dobro. 

Naj bo novo šolsko leto – tako za otroke kot odrasle – pri-
ložnost za druženja, nove dogodivščine in spoznanja ter 
nova znanja! Vsem šolarjem želim uspešen začetek novega 
šolskega leta.

SPOŠTOVANI BRALCI IN BRALKE  
INFORMATIVNEGA GLASILA OBČINE GRAD

Obenem pa naj bo šolsko leto tudi nam odraslim motiv za 
dobra dela, dober zgled in močno podporo, ki jo otroci od 
nas vsakodnevno potrebujejo. Srečno!

Dragi Prijatelji,
lovite jesenske sončne žarke, opazujte naravo in iščite do-
bro v ljudeh, dogodkih in priložnostih. Življenje bo lepše, 
uspešnejše in predvsem mirnejše.
Vedno delajmo dobro drug za drugega ter okolico, zaradi 
ljubezni. 
Naj bo vsak naš dan znanilec dobre energije, predvsem 
pa prijetno obdobje za pogumne vsakodnevne korake in 
hvaležnost za mir, ki nam je namenjen v domačem kraju.

Mihaela Žökš
odgovorna urednica 

VABLJENI K SOUSTVARJANJU OBČINSKEGA GLASILA

Vaše prispevke za decembrsko številko pričakujemo
najpozneje do 30. novembra 2022 na e–naslov:  

info@obcina-grad.si 
Z veseljem pričakujemo Vaše prispevke.

Uredniški odbor
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OSREDNJA PRIREDITEV OB 22. OBČINSKEM PRAZNIKU

Slavnostna seja ob praznovanju 22. občinskega praznika 
Občine Grad, je potekala v nedeljo, 7. avgusta 2022, v Ko-
vačevcih. 
Pod vtisi praznovanja občinskega praznika, občankam in 
občanom namenjamo čestitke, predvsem pa zahvalo za vsa 
udejstvovanja, sodelovanja in dobro počutje, ki ga ustvar-
jajo v domači občini. Naj praznično vzdušje s poudarkom 
na uspehih, dosežkih in novih izzivih prevladuje tudi v na-
daljevanju leta. 
Živeti v občini, ki napreduje, predvsem pa združuje ogro-
mno srčnih, predanih in aktivnih posameznikov ter skupin, 
je res včasih premalo cenjeno dejstvo, sploh glede na var-
nost, udobnost in prijetnost bivanja pri nas. Vsekakor je še 
veliko možnosti za napredek in izboljšave, zatorej bodite 
konstruktivni, proaktivni in sodelujte pri soustvarjanju do-
godkov, novih potreb in sodelovanj. Predvsem pa bodimo 
pozitivni in optimistični ter ponosni na to, kar imamo.
Letos smo praznovali še s kančkom več veselja, po dveh 
letih vnovič v živo, »v starem sijaju« kot pred epidemijo. 
Združeni vsi skupaj v veselju in radosti. 
Na osrednji občinski slovesnosti smo skupaj proslavili ra-
zvojne korake naše lokalne skupnosti, ki nam jih je uspelo 
prehoditi navkljub epidemiji in omejitvam zadnjih dveh let. 
Proslavili smo tudi uspešno delo društev in posameznikov, 
ki bogatijo naš vsakdan in ki širijo glas o ustvarjalnem delu 
in življenju v občini Grad. 
Letošnja osrednja prireditev ob občinskem prazniku Ob-
čine Grad je znova potrdila, da ste osrednji slavljenci pra-
znika občani, ki soustvarjate dogajanje in vzdušje v lokalni 
skupnosti. Vsakoletno obeležje občinskega praznika je sicer 
trenutek, ko se spomnimo mejnikov, posameznikov in sku-
pin, zaslužnih za posebne dosežke ter načrtujemo priho-
dnost, ki prinaša nove priložnosti, vendarle pa pomemben 
dan, ki nas poveže in opomni na to, kako pomembno je 

sodelovati in se v domačem kraju dobro počutiti.
Najpomembnejši členi vsake skupnosti so njeni člani, pri-
zadevni in delovni ljudje, ki s svojim delom bogatijo sebe 
in lokalno skupnost. 

Zbrani na slovesnosti 

Slavnostni govornik je bil g. dr. Aleksander Jevšek, minister za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko 
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Z željo, da bi tudi v prihodnje skupaj ustvarjali sodobno 
in odprto občino, se Vam zahvaljujemo za prizadevnost in 
sodelovanje. Le s skupnimi močmi, enotnostjo, razumeva-
njem in strpnostjo bomo kos novim nalogam in izzivom 
prihodnosti. 

Ponosni smo na to, da lahko soustvarjamo skupaj z vami 
in da imamo kaj praznovati. Bodimo ponosni, da smo tu 
doma in ponosni na to, kar imamo in kar delamo in sou-
stvarjamo. Predvsem pa se trudimo, da poleg materialnega 
gradimo tudi skupnost, ponosnih in razumnih ljudi, takih, 
širokih v dejanjih in v ljubečih pogledih.   
Občinski praznik je priložnost, da izkažemo čast tistim, ki 
so zaznamovali leta v občini. 

Nagrajeni so bili uspešni učenci OŠ Grad. 

Najuspešnejši dijaki 

Uspešna športnika 

Prisotne mamice z novorojenci v letu 2021

Zahvalo je prejela tudi ga. Štefka Bohar za kvačkanje grba.
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Občanke in občani, hvala za vse!Še enkrat iskrene čestitke vsem letošnjim občinskim na-
grajencem. 
S svojim delom v skupnosti nam kažete pot dobrote. Vaše 
veselo delo kaže luč tudi drugim. Z vašo držo in nasmehom 
pa pokažete tudi mladim generacijam, da to ni pot ki greni, 
pač pa daje edini pravi smisel potovanja. 
Spoštovani občani, povezana skupnost je predpogoj, če 
želimo odgovoriti na izzive prihodnjih dni. Skupaj smo 
močnejši, ko skupaj praznujemo in kadar si pomagamo 
– ostanimo upanja polni! Gradimo skupnost, našo občino 
v dobrem. 

Scenarij prireditve in povezovanje: Mihaela Žökš. Nastop: mlada 
glasbenica Julija Fajhtinger.  

Uspešni učenci OŠ Grad, ki se niso mogli udeležiti prireditve. 

Delovna ekipa. Najlepša hvala vaščanom vasi Kovačevcev za pripravo in izvedbo slavnostne seje. Hvala tudi aranžerju odra g. Ivanu Recku.   
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Uspešna dijaka. Rok Cör še tudi kot uspešni športnik.  

Slavnostno sejo občinskega sveta Občine Grad s podeli-
tvijo občinskih priznanj si lahko kadarkoli ogledate tudi 
na spletni strani Občine Grad in na kanalu YouTube: 22. 
občinski praznik Občine Grad; https://www.youtube.
com/watch?v=3Gzw_L5zXsA

 
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
Foto: Sara Korošak

OBČINSKI NAGRAJENCI OBČINE GRAD ZA LETO 2022
Plaketa Občine Grad: MARIJA ŠTESL

Za dolgoletno, izredno uspešno, ustvarjalno pedagoško 
delo in prispevek za ohranjanje kulturne dediščine ter 
prenašanje ljudskih običajev na mladi rod, za obogatitev 
javnega življenja ter podobe Občine Grad, prejme plaketo 
Občine Grad.

Ga. Marija Štesl (roj. 1960 v MS) je kot dolgoletna učiteljica 
slovenščine na OŠ Grad, s svojim čutečim odnosom, polna 
energije in pedagoškega zanosa zaznamovala dogajanje 
na širšem družbenem področju v občini Grad. 

Ga. Štesl je z znanjem, ustvarjalnostjo, dobrim sodelova-
njem in odnosom do lokalnega okolja  - občine, društev 
in lokalnih ponudnikov, s strokovnim delom in pozitivnim 
odnosom pustila neizbrisen pečat in opravila izjemno delo 
za javno korist ter za dobrobit lokalne skupnosti. Promovi-
rala je naš kraj, njegove ljudi ter našo kulturno dediščino.
Sadovi njenega dela po tolikih letih dokazujejo, da gre za 
izjemno delovno in ustvarjalno osebnost. 
Z vsem srcem se je razdajala mladim, kar je delo za skupno 
dobro in navdihujočo ustvarjalnost.
Bila je predana pedagoškemu poslanstvu. Da, učila je s 
srcem.
Osebno je prispevala k številnim uspešnim učencem, ki so 
svojo pot nadaljevali na srednjih šolah z najboljšo podlago 
pri predmetu slovenskega jezika in dosegali najboljše re-
zultate ter se vedno radi vračali v sodelovanje pri različnih 
projektih. 
Vsa leta je pripravljala in vodila različne proslave ter pri-
reditve za mlade in starejše občane, šolska tekmovanja, 
skrbela je za ohranjanje starih goričkih običajev, vse to v 
tesnem sodelovanju z vsemi občani, drugimi organizaci-
jami in društvi v občini. 
Vse do danes se je dejavno in z velikim kulturnim učinkom 
vključevala v lokalno kulturno življenje. 
Odraščala je na kmetiji, z mlajšo sestro in bratom. Ker je bila 
domačija na koncu vasi, nekoliko oddaljena od glavne poti, je 
bilo pri njih vedno veliko vaških otrok. Igrali so se skrivalnice, 
dekleta so šivala punčke iz cunj, fantje so izdelovali puške 
in loke, da so se potem lahko igrali indijance in kavboje. S 
svojim značajem je vsem tem otrokom že takrat bila neke 
vrste učiteljica. Dajala jim je navodila in vodila igre.
Po končani OŠ pa se je, tudi na mamino željo, odločila po-
stati učiteljica.
Tudi mama je namreč želela biti učiteljica, a včasih to 
ni bilo tako enostavno, saj je delo na kmetiji zahtevalo 
veliko pridnih rok. A njej je uspelo. V najkrajšem mo-
žnem času je končala Pedagoško akademijo v MB in se, 
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še preden je diplomirala, zaposlila na OŠ Beltinci, ki je 
bila takrat celodnevna OŠ. Poučevala je srbohrvaščino 
in likovno v prvi triadi.
Ker pa je bila njena osnovna smer slavistika, so ji seveda 
»obesili« vse krožke kulturnega področja. Spominja se, kako 
je bilo, ko je bila čisti začetnik, pa je morala z učenci prve-
ga in drugega razreda pripraviti igrico, s katero je potem 
gostovala po vseh vaseh takratne občine ob obisku dedka 
Mraza. Pravi, da je takrat doživela ognjeni krst.
V Beltincih je bila zelo srečna, a jo je vseeno mikalo pouče-
vanje slovenščine, zato se je naslednje leto odločila, da se 
prijavi na razpisano delovno mesto pri Gradu.
Tako jo je prvič pot pripeljala na Goričko in ko je videla, kako 
daleč je to, je že skoraj obupala, a si je vseeno rekla, da eno 
leto bo pa že zdržala. Kajti naslednje leto naj bi se sprostilo 
mesto slavista v Radencih in bi potem šla tja. 
Na prvi pedagoški konferenci pa je nato izvedela, da bo vo-
dila knjižnico, poučevala SLO, skrbela za ves mladinski tisk 
ter vodila literarni krožek, ki bo pošiljal prispevke v lokalne 
časopise in izdal letno dve glasili. Bilo je težko, a učenci so 
radi delali, zlahka jih je motivirala za pisanje in kmalu so 
presegli lokalni nivo.
S preseganjem šolskih okvirjev pa se je kazalo vedno več 
dela. Kmalu je prevzela tudi dramski in recitacijski krožek 
ter začela sodelovati ter pripravljati občinske prireditve. 
Na to, da bi menjala službo, ni več niti pomislila, saj se je z 
učenci, sodelavci in občani odlično ujela.
Ga. Marija je sicer vedno veljala za zahtevno in strogo 
učiteljico. Ko je že razmišljala, da bi mogoče kazalo malo 
popustiti, so ji njeni nekdanji učenci, ki so že zaključevali 
srednje šole, veseli razlagali, kako dobro podlago v znanju 
SLO jim je dala. Zato ...
Tako je torej ostala, sodelovala z ožjim in širšim okoljem, z 
učenci osvojila številna državna priznanja, vodila občinsko 
mladinsko dramsko skupino in prireditve za starejše obča-
ne, šolo in Občino Grad predstavljala v PIŠK ter v muzeju, 
pa v Mariboru in Ljubljani ...
Nikoli ni zavrnila nobene prošnje ali povabila. 
Tudi če je kdaj hotela tempo dela vsaj malo upočasniti, so 
prišli učenci in jo vprašali: »Učiteljica, imate kakšen zani-
miv razpis? Mi bi radi pisali in nastopali.«
In to ji je spet dalo nov zagon.
V posebno veselje ji je bilo delo s starejšimi občani, ki so ji 
omogočali zbiranje običajev.
Z učenci so jih zapisovali in jih nato predstavljali na odru 
in ..., ne boste verjeli, skoraj vsi učenci so hoteli nastopati. 
Ko je o tem pripovedovala na različnih srečanjih učiteljev 
SLO, so ji vsi kolegi zavidali.
Tako je pri Gradu službovala 41 let in pravi, da je bilo lepo 
in nepozabno.
Pa še njena želja: »Pri Gradu imam toliko nadarjenih in 
sposobnih bivših učencev, da kultura nikakor ne bi smela 
zaspati. Od vas pričakujem ustanovitev kakšne dramske 
skupine za odrasle, saj sem prepričana, da vam nihče ne 
bo kos. Jaz pa vam obljubljam, da vam bom priskočila na 
pomoč, če me boste potrebovali.«

Plaketa Občine Grad: MILAN ŠPILAK

Za vidne rezultate na področju razvoja gasilstva v Občini 
Grad in za vsestransko aktivnost pri razvoju vasi Grad. Za 
strokovno in uspešno delo v korist lokalne skupnosti ter 
za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in človeko-
ljubnih dejavnosti, prejme plaketo Občine GRAD. 

G. Milan Špilak (roj. 1959 v MB) je v gasilske vrste vstopil 
leta 1987 in od takrat dalje je sodeloval pri aktivnostih, 
ki jih je PGD Grad organiziralo oziroma so člani društva 
na njih sodelovali. Leta 1988 je opravil usposabljanje za 
operativnega gasilca ter pričel aktivno sodelovati pri vseh 
aktivnostih operativne gasilske enote. 
Življenjska pot je g. Milana vodila po različnih krajih od 
Maribora, Veščice, Otovec, Matjaševec in od leta 1985 do 
Grada. Kot mladeniča so ga po osnovni šoli zanimale raz-
lične stvari, navdušil pa se je za medičarstvo. Tako se je leta 
1973 oglasil pri mojstru Celecu v Murski Soboti in postal 
njegov »šegrt« - vajenec. Ta ga je vpeljal v vse skrivnosti 
medičarstva in svečarstva. Vajeniško dobo je zaključil z izo-
braževanjem na srednji živilski šoli v Mariboru ter pridobil 
poklic slaščičar – medičar – svečar. Tako je bil v letih 1980 
do 1991 samostojni obrtnik. V času medičarske obrti je spo-
znal veliko skrivnosti in doživel veliko dogodivščin. Rad je 
opravljal ta poklic, a ga je pot kot mnoge druge vodila na 
delo v sosednjo Avstrijo, kjer je ostal vse do upokojitve v 
letu 2021. Zaposlen je bil kot vodja logistike.     
G. Milana pa je vedno odlikovala izredna zavzetost pri naj-
različnejših dejavnostih, povezanih z gasilstvom, aktivno 
je sodeloval pri nabavi gasilskih vozil in opreme, organiza-
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S svojim aktivnim in zavzetim delom je Milan Špilak veliko 
prispeval k rasti in razvoju PGD Grad in GZ Grad. Vedno je 
bil pripravljen svoj prosti čas nameniti za pomoč sokraja-
nom ob nesreči. Milan se je skupaj s člani redno udeleže-
val delovnih akcij, ki jih je PGD Grad organiziralo skupaj 
z lokalno skupnostjo, od čistilnih akcij in vse do različnih 
kulturnih in športnih prireditev. 
Bil je pobudnik raznih prostovoljnih akcij. Leta 2006 je bil 
pobudnik za organizacijo 1. srečanja gasilskih veteranov 
in leta 2008, prav tako na njegovo pobudo, se je pri Gradu 
začel praznovati praznik Sv. Florijana, zavetnika gasilcev. 
S svojo osebnostjo, srčnostjo in dobroto pooseblja človeka, 
ki je lahko za zgled. 

Plaketa Občine Grad: FRANC DERVARIČ

Za vzorno sodelovanje in delovanje v življenjskem utripu 
občine Grad in za vidni prispevek, ki ga je pustil s svojim 
aktivnim delom z družbenim delovanjem v korist razvoja 
in ugleda občine. Za požrtvovalno delo na področju ga-
silstva, prejme plaketo Občine Grad.

Vsak posameznik v našem življenju pusti velik in unikaten 
pečat, pa naj si bo to na osebni ali poslovni poti. Gospod 
Franc Dervarič je za vas Kovačevci, kakor tudi za KS Grad 
in potem za Občino Grad, pustil velik pečat. Prav tako 
je dal velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in 
vsesplošnega vaškega udejstvovanja.
Že v mladostniških letih je bilo njegovo življenje razgiba-
no in odgovorno. G. Franc je bil rojen leta 1951 v Bodoncih. 
Po osnovni šoli je rad poprijel za različna dela, pri zidar-

ciji dogodkov, prireditev, tečajev. Vsa leta je svoje delo pri 
razvijanju dejavnosti na področju gasilstva v občini Grad 
opravljal prizadevno in požrtvovalno. 
Redno se je usposabljal in izobraževal ter tako dosegel ga-
silsko usposobljenost gasilski častnik II. stopnje. Ta čin mu 
je bil podeljen leta 2006. 
Celih 35 let je bil operativni gasilec in v tem času je opravil 
182 intervencij, od tega 2 v Podravju. V teh letih je aktivno 
sodeloval na vseh področjih gasilstva, tako v društvu kot 
na nivoju zveze.
Njegova zavzetost za gasilstvo je nedvoumno botrovala 
k napredku ne samo gasilstva v občini Grad, ampak tudi 
gasilstva v samem kraju. G. Milan je bil namreč leta 1999 
predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev takratne 
Gasilske zveze Občine Grad. 
Poleg temeljnega usposabljanja je g. Milan vedno posve-
čal velik poudarek tudi dodatnemu izobraževanju. Tako 
je v okviru gasilskega usposabljanja opravil več tečajev, in 
sicer za vodjo enot, za sodnika gasilskih in gasilsko-špor-
tnih disciplin, za nosilca izolirnega dihalnega aparata, za 
mentorja mladine, za uporabnika radijskih postaj, za teh-
ničnega reševalca.
V gasilskih vrstah so že kmalu prepoznali tudi njegove 
vodstvene sposobnosti. Opravljal različne organizacijske 
in operativne funkcije v PGD Grad, pa tudi v sami GZ Grad. 
Vse od administratorja GD, člana upravnega odbora GD, 
tajnika GD, administrator GZ, član predsedstva GZ, tajnik 
GZ, blagajnik GZ, gasilski poveljnik sektorja …

• V letih 1999 do 2008 je bil podpoveljnik GZ Grad. 
• Od 2008 do 2018 je bil poveljnik GZ Grad. 
• 20 let je bil poveljnik PGD Grad.
• Predsednik PGD Grad je od leta 2013, torej že 9 let opra-

vlja upravno vodenje društva.
• Od leta 2021 je predsednik GZ Grad.
• Od leta 2018 je namestnik predsednika komisije za 

mednarodno sodelovanje.
• Že 25 let je predsednik komisije za odlikovanja in pri-

znanja PGD Grad. 
Zaradi svoje nesebičnosti in požrtvovalnosti pri opravljanju 
gasilskega dela je prejel številna priznanja in nagrade:

• Dobitnik priznanja Gasilske zveze III. stopnje leta 2005.
• Leta 2007 je prejel državno gasilsko odlikovanje III. sto-

pnje.
• Leta 2010 je prejemnik Priznanja in Bronaste medalje 

Gasilske zveze dežele Burgenland – Avstrija.
• Leta 2010 dobitnik priznanja Gasilske zveze II. stopnje. 
• Leta 2012 prejemnik Zahvalne listine ob praznovanju 

90 let PGD Grad.
• Leta 2015 dobitnik priznanja Gasilske zveze I. stopnje. 
• Leta 2017 je prejel značko za dolgoletno delo - 30 let 

dela v gasilstvu.
• 6. marca 2022 je prejel značko za 30 let operativnega 

dela, prav tako plaketo gasilskega veterana. 
• Leta 2022 prejemnik Zahvalne listine ob praznovanju 

100 let PGD Grad in istega leta prejemnik listine o ča-
stnem članstvu.
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dobrega soseda, vaščana, ki si vzame čas za pomoč ter 
se znajde v vsaki situaciji.  
Svoje vaščane tudi spremlja na zadnjem slovesu kot go-
vorec na pogrebih. 
Opravljal je tudi dela hišnika mrliške vežice. 
Vsem se zahvaljuje za pripravljenost delati skupaj za 
skupno dobro. 

Plaketa Občine Grad: GREGOR MIHALIČ

Za aktivno družbeno delovanje v korist razvoja Občine 
Grad na področjih športa, gasilstva, lovstva in razvoja 
vasi Kruplivnik, prejme plaketo Občine Grad. 

Gospod Gregor Mihalič (roj. 1982 v MS) iz Kruplivnika je 
vsestransko aktiven in družbeno odgovoren na raznih 
področjih družbenega življenja. 
Prostovoljno, s pozitivno energijo in dobro voljo dela za 
dobrobit kraja in ljudi. 
Veliko prostega časa, znanja in tudi lastna sredstva vlaga 
v skupno dobro. 
Glede njegovega dela so vidni rezultati na številnih po-
dročjih.  
Po končani osnovni šoli pri Gradu se je vpisal na Srednjo 
kovinarsko, strojno in metalurško šolo Maribor, kjer si je 
pridobil poklic monter ogrevalnih naprav. Nato se je za-
poslil pri podjetju Blisk Montaža v Murski Soboti. V do-
mači vasi si je ustvaril družino. Trenutno pa je zaposlen 
na Javnem komunalnem podjetju Püngrad kot delovodja 
za področje vodooskrbe, kjer je odgovoren, da je oskrba z 
vodo nemotena. Delovne dobe ima 21 let. Hkrati opravlja 
zemeljska dela kot s.p. že 10 let.
Bil je prvi ustanovitelj ŠD Kruplivnik, s pomočjo g. Stanka 

skem mojstru se je izučil za zidarja in podobno, kot veliko 
mladih tedaj, iskal boljše priložnosti za življenje. Tako je 
v Avstriji, in sicer v Grazu, opravljal zidarska dela celih 10 
let. Med tem si je ustvaril družino v Kovačevcih in pustil 
delo v Avstriji ter začel pridno kmetovati. Je zelo aktiven 
in uspešen kmetovalec in hkrati človek z veliko mero po-
sluha za pomoč pomoči potrebnim.
G. Dervarič je bil več let član Krajevne skupnosti Grad in 
je že takrat kazal svojo aktivnost in predano delo za sku-
pno dobro. Spominja se, kako se je začela izgradnja cest 
ter modernizacija občinskih cest. Pokazala se je potreba 
po povečani moči elektrike, za kar so se vsi člani v KS Grad 
tudi intenzivno zavzemali. Tako jim je s skupnimi močmi 
uspelo, da se je okrepila moč elektrike po vseh sedmih 
vaseh KS Grad. Vsemu temu je sledila izgradnja cest, kjer 
moramo poudariti, da je ljudstvo v veliki meri samo po-
skrbelo za napredek v KS Grad. 90% truda, finančnih sred-
stev in pomoči so vložili občani sami. Veliko se je namreč 
moralo narediti v lastni režiji, ročno - potrebne je bilo tako 
rekoč ogromno delovne sile. Potem je veliko svojega tru-
da, časa in prevoženih kilometrov skupaj z vaščani vložil 
tudi v izgradnjo telefonskega omrežja.  
Tri mandate je bil občinski svetnik Občine Grad. Aktivno 
in zavzeto je deloval v različnih odborih. Sodeloval je pri 
številnih projektih in si prizadeval za razvoj občine in tudi 
prostovoljno delal za dobrobit lokalne skupnosti. Je tudi 
član v komisiji za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih 
nesrečah v Občini Grad. 
Leta 1978 je bil med ustanovnimi člani domačega gasil-
skega društva Kovačevci, kjer je pokazal svojo delavnost 
in sposobnosti. Redno se je usposabljal in izobraževal ter 
dosegel gasilsko usposobljenost in naziv gasilski nižji ča-
stnik. 
Od leta 1978 in vse do leta 1992 je opravljal funkcijo po-
veljnika PGD Kovačevci. 
Leta 1981 je napredoval v naziv gasilski nižji častnik I. 
stopnje. Sedaj je gasilski veteran in trenutno opravlja 
funkcijo predsednika nadzornega odbora PGD Kovačevci. 
Zaradi svoje nesebičnosti in požrtvovalnosti pri opravlja-
nju gasilskega dela je prejel številna
priznanja, nagrade, zahvale:

• Dobitnik Priznanja Gasilske zveze II. stopnje leta 1988. 
• Prejemnik Priznanja Gasilske zveze in značko za 10 let 

aktivnega dela leta 1988.
• Dobitnik Priznanja Gasilske zveze III. stopnje leta 

2008.
• Leta 1996 Priznanje za požrtvovalno delo v društvu. 
• Leta 2008 prejel Priznanje in značko za 30 let dela v 

gasilstvu.
• Prejel več Zahval domačega gasilskega društva ob raz-

ličnih praznovanjih.  
G. Franc Dervarič je bil tri mandate predsednik vaškega 
odbora Kovačevci. 
Vedno je bil in je še pripravljen priskočiti na pomoč pri 
različnih opravilih v vasi, pa naj gre za aktivnosti v različ-
nih društvih ali pa za pomoč sovaščanu. V vasi velja za 
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Kereca. Na začetku je celo vlagal lastna sredstva. S pomo-
čjo takratnega župana g. Daniela Kalamarja in s skupni-
mi močmi vaščanov je bilo narejeno nogometno igrišče 
in potrebni prostori skupaj s sanitarijami, ki jih upravlja 
športno društvo. 
G. Gregor deluje vestno in povezovalno. Že 10 let je pod-
predsednik ŠD ter aktiven član na igrišču. 
Od leta 2013 je poveljnik PGD Kruplivnik ter operativen 
član že 28 let. Njegovo požrtvovalno delo se kaže tudi v 
omenjenem društvu. 
Je tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Grad. 
Dela se ne izogiba niti v sami vaški skupnosti vasi Krupliv-
nik. Opravlja različna dela za dobrobit društev, vasi. Je zelo 
pozitivno naravnan za nadaljnje delo v vasi ali pa za kate-
rokoli društvo. Vse dela z veseljem in nobena naloga mu ni 
pretežka. Na njega se lahko obrne vsak, ki potrebuje pomoč.
10 let je član Lovske družine Radovci, član upravnega od-
bora in gospodar lovskega doma.
Je član odbora za šport in rekreacijo v Občini Grad. Deluje 
tudi v usmerjevalni skupini za pripravo energetskega kon-
cepta v Občini Grad. Izven občine je član Lovske družine 
Cankova in hkrati predsednik Nadzornega odbora.

Priznanje Občine Grad: JOŽEF VOLF

Za dolgoletno, prizadevno delo na področju gasilstva v 
vasi Vidonci in razvoja lokalne skupnosti, prejme priznanje 
Občine Grad.   

Gospod Jožef Volf se je rodil leta 1946 v Vidoncih. Na do-
mačiji si je ustvaril družino in 22 let delal kot pismonoša, 
nato pa vse do upokojitve delal v Avstriji. G. Jože je naredil 
mnogo dobrega za širšo lokalno skupnost. 

Že v rosnih mladih letih je vstopil v gasilske vrste in sicer 
leta 1959 kot 13 letni fant in od takrat se je redno uspo-
sabljal in izobraževal ter dosegel gasilsko usposobljenost 
nižji gasilski podčastnik. Ta čin mu je bil podeljen leta 
1968. 
Tako je 58 let gasilec, zvesti pripadnik v gasilskih vrstah 
PGD Vidonci. 10 let celo predsednik (Med leti 2008 – 
2018).  
Že od vsega začetka je tudi član Požarnega društva Vi-
donci in tako za polovico vasi pristojen za organizacijo 
pobiranja prispevkov ob večjih požarih. 
Vedno se je z vsem srcem zavzemal za razvoj gasilstva v 
Vidoncih, za obnovo in vzdrževanje gasilskega doma ter 
za nabavo opreme. Svoje znanje je rad prenašal na mlade 
in jih vzgajal. 
Z velikim veseljem se spominja, kako so s skupnimi mo-
čmi z vaščani naredili centralno ogrevanje, zamenjali 
okna, prekrili streho, uredili nadstrešek, naredili večja 
garažna vrata za prikolico, asfalt na parkirišču …  
Od leta 2018 je podpredsednik PGD Vidonci. 
Zaradi svoje nesebičnosti, požrtvovalnosti pri opravljanju 
gasilskega dela je prejel:

• Priznanje Gasilske zveze Grad I. stopnje leta 2003.
• Priznanje in značko za 40 let aktivnega dela leta 2003.
• Plaketa veteran leta 2009.
• Prejel več Zahval domačega gasilskega društva ob raz-

ličnih praznovanjih.
Ko se je društvo pomlajevalo v vodstvenih kadrih so nalo-
go predsednika društva vseeno prepustili enemu izmed 
najstarejših in dolgoletnih članov društva g. Jožefu Volf, ki 
se je še najbolj zavedal, kako težko je bilo spraviti društvo 
v današnji okvir delovanja, in kako ga bo še težje v dana-
šnjih razmerah v prostovoljnem gasilstvu, v tem okviru 
obdržati. S svojim delom je kazal zaupanje in bil nadvse 
odgovoren, kar je pri delovanju društva zelo pomembno. 
Z letom 2018 pa g. Jožef ponosno predal štafetno palico 
mlademu, zavzetemu gasilcu in tako se delo prednikov 
nadaljuje. 
G. Jožef si je vedno prizadeval za obnovo prostorov v ga-
silskem domu in za mrliško vežico v Vidoncih, kjer je celih 
20 let vzorno skrbel za mrliško vežico kot hišnik. Rad je 
tudi samoiniciativno prijel za delo in naredil, kakšno iz-
boljšavo pa naj se gre za gasilski dom ali vežico ali pa na 
splošno vas Vidonci.  
Nobena prireditev ni bila, da se je nebi udeležil in tudi 
sam pripomogel k njeni izvedbi. 
S svojo energijo se je vedno trudil za svoj kraj in krajane 
narediti največ. 
Bil je tudi humanitarni delavec, vaščani so se vedno radi 
zatekli k njemu po pomoč. 
Z vso srčnostjo je bil krvodajalec ter član KORK Grad. Leta 
2010 je prejel Bronasto plaketo prof. prim. dr. Edvarda Gla-
serja za 50-krat darovano kri.  
En mandat je bil član župnijskega pastoralnega sveta 
Župnije Grad za vas Vidonci. 
Za vse, kar so naredili, pravi, da gre velika zahvala vsem 
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njegovim predhodnikom, vsem članom PGD Vidonci, 
vsem svetnikom, vaškim predsednikom, vsem vaščanom, 
ki so ves čas delali za vas in za gasilstvo; nekateri od njih 
so že pokojni. Eden sam ne bi mogel nič. Vsem se zahva-
ljuje za pomoč in vsem mladim naslednikom želi, da še 
naprej vsi skupaj dobro delajo. 

Priznanje Občine Grad: JOŽEF KNAP 

Za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva in 
razvoja lokalne skupnosti, prejme priznanje Občine Grad.

Danes je malo ljudi, ki prostovoljno, brez plačila za svoje 
delo, pomagajo v prid lokalne skupnosti, domačih dru-
štev in organizacij. Eden od teh članov je g. Jožef Knap iz 
Dolnjih Slaveč (roj. 1960 v MS). 
Po izobrazbi je zidar in po nekaj letih dela doma se je 
zaposlil v sosednji Avstriji, kjer je delal vse do letošnje 
upokojitve. G. Jožef si je ustvaril družino v vasi Dolnji Sla-
veči. Kljub skrbi za družino ter napornem delu v sosednji 
državi je bil s srcem vedno pri svojih krajanih. S svojim 
pozitivnim odnosom je vedno rad priskočil na pomoč in 
prijel za kakršnokoli delo v vasi. Poseben, neizbrisen pečat 
je s svojim delom pustil v PGD Dolnji Slaveči. 
Leta 1979 je vstopil v gasilstvo in od takrat se je redno 
usposabljal in izobraževal ter dosegel gasilsko usposo-
bljenost gasilski častnik II. stopnje. Ta čin mu je bil po-
deljen leta 2016. 
Celih 43 let je operativni gasilec.  
S svojo delovno vnemo in odločnostjo je vzgojil številne 
operativne gasilce. Pod njegovim mentorstvom so tekmo-
valne enote dosegale zmagovalne rezultate na tekmova-

njih Gasilske zveze, na regijskih tekmovanjih in velikokrat 
tudi dobre rezultate na državnih tekmovanjih. 
G. Jožef je nekdanji poveljnik PGD Dolnji Slaveči, ki je to 
funkcijo zelo uspešno opravljal 15 let. Od leta 2018 pa je 
aktiven in pomaga društvu kot namestnik poveljnika. 
Od leta 2003 opravlja tudi naloge administratorja gasil-
skega društva, od marca 2022 je tudi predsednik komisije 
GD za odlikovanje in priznanja. 
Poleg tega je bil 14 let uspešen podpredsednik društva. V 
vseh teh letih skoraj ni bilo delovne akcije, pri kateri ne bi 
tudi sam poprijel za delo. Velikokrat pa se je izkazal tudi 
kot dober organizator raznih delovnih akcij ali gasilskih 
vaj. 
G. Jožef je v okviru gasilskega usposabljanja opravil tečaj 
za vodjo enote, tečaj za vodjo enot in tečaj za uporabnika 
radijskih postaj.
V znak zahvale za dolgoletno uspešno delo poveljnika, mu 
je ob 90. jubileju delovanja PGD Dolnji Slaveči bil pode-
ljen naziv »Častni poveljnik PGD Dolnji Slaveči«. 
G. Jožef se je vedno z vsem srcem zavzemal za razvoj ga-
silstva, za obnovo in vzdrževanje gasilskega doma ter za 
nabavo opreme. 
Delovno aktiven je bil tudi na Gasilski zvezi Grad. 
Pri tem je bil 5 let podpoveljnik in 5 let član nadzornega 
odbora Gasilske zveze Grad. Od leta 2013 je predsednik 
komisije Gasilske Zveze za odlikovanja in priznanja.

Zaradi svoje nesebičnosti, požrtvovalnosti pri opravlja-
nju gasilskega dela je prejel številna priznanja in na-
grade:

• Priznanje Gasilske zveze Grad III. stopnje leta 1989.
• Priznanje za 10 let aktivnega dela leta 1992.
• Gasilsko odlikovanje III. stopnje leta 1992 in 1997.
• Zahvalo gasilskega društva leta 1997.
• Priznanje Gasilske zveze Grad II. stopnje leta 2000.
• Priznanje Gasilske zveze Grad I. stopnje leta 2002.
• Priznanje za 20 leta aktivnega dela leta 2002.
• Značko za 30 let dela v operativi leta 2010.
• Značko za 30 let dela v gasilstvu leta 2011.
• Gasilsko odlikovanje I. stopnje leta 2012.
• Značko za 40 let dela v gasilstvu leta 2019.
• Značko za 40 let dela v operativi leta 2020.
• Listino o častnem članstvu leta 2022.
• 

V sklopu svojega aktivnega delovanja v gasilskem dru-
štvu pa ni nikoli pozabil na ostala društva v vasi. Vedno je 
pripravljen priskočiti na pomoč pri organizaciji gasilskih, 
športnih, kulturnih ter drugih dogodkih. Hvala vsem za 
vso pomoč. 

 
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
Foto: Sara Korošak

Foto: M. Žökš



Občina Grad13   

Zmagovalci

OBČINSKI PRAZNIK 

OBČINSKI TURNIR OBČINE GRAD V MALEM NOGOMETU,  
25 LET ŠD VIDONCI

NAJSTAREJŠI OBČAN OBČINE GRAD PRAZNOVAL 101. ROJSTNI DAN
3. avgusta 2022 je 101. rojstni dan praznoval najstarejši 
občan Občine Grad Engelbert Recek iz Kruplivnika. Ob 
tej priložnosti smo ga obiskali z županjo Cvetko Ficko 
in mu pripravili presenečenje. G. Recek, ki uživa sadove 
svojega dela in živi s svojimi najdražjimi, se je pozornosti 
in obiska zelo razveselil. Še vedno je nasmejan, bistrega 
uma, zelo rad pa tudi prepeva in tudi ob svojem roj-
stnem dnevu je v domači hiši zadonela pesem. Zaigral 
nam je tudi na svoje orglice. Rad se spominja otroštva 
in mladosti, pa tudi drugih zanimivih dogodkov, saj je 
bil zelo aktiven v vasi in občini. 
Iskrene čestitke in zahvalo najstarejšemu občanu Obči-
ne Grad za njegovo dolgoletno pomoč pri razvoju vasi in 
gasilstva sta mu izrekla vaški predsednik g. Ciril Mihalič 
in predsednik PGD Kruplivnik, g. Silvester Dervarič. Čestitki se je 
pridružil tudi svetnik g. Stanislav Kerec, ki se srečanja ni mogel 
udeležiti.  Ob koncu smo vsi skupaj zarezali v praznično torto, 
nazdravili in skupaj še veselo zapeli.
Njegov moto še vedno ostaja: moli, delaj in bodi vesel.
Stari nas spominjajo, da je starost dar in da so stari povezovalni 
člen med raznimi rodovi, da mladim posredujejo izkustva življenja. 
V naši družbi pogosto prevladuje misel o starosti kot ‘nesrečnem’ 
obdobju življenja, v Svetem pismu pa starost pomeni blagoslov. 
Starost ni bolezen, ampak je privilegij. Osamljenost zna biti bo-
lezen, toda z dejavno ljubeznijo, z bližino in duhovno tolažbo jo 
lahko ozdravimo.
Ni mogoča prava človeška rast in vzgoja brez rodovitnega stika 
s starimi, kajti že sama njihova navzočnost je kot odprta knjiga, 
v kateri lahko mladi rodovi najdejo dragocene smernice za svojo 
življenjsko pot. 
Družba bo napredovala, če bo znala spoštovati znanje, modrost 
ostarelih. Mi predvsem potrebujemo ostarele, ki molijo, kajti sta-
rost nam je dana prav za to.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

6. avgust 2022 je bil dolgo pričakovan dan, ko so se dru-
štva Občine Grad po dveh letih ponovno pomerila v igra-
nju malega nogometa v športnem centru Vidonci, v sklopu 
občinskega praznika Občine Grad. 
Turnirja v malem nogometu se je udeležilo 8 ekip. V polfinalni 
del tekmovanja so se uvrstile naslednje ekipe: Lukaj Motovilci, 
ŠD Kovačevci, ŠRD Dolnji Slaveči in domača ekipa iz Vidoncev. 
Tekma za 3. mesto je bila odigrana med ekipama Lukaj Mo-
tovilci in ŠD Kovačevci. Ekipa iz Kovačevcev je osvojila tretje 
mesto. Finale pa je potekal med domačo ekipo in ekipo iz 
Dolnjih Slaveč. Ekipa iz Dolnjih Slaveč je zmagala z rezultatom 
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2:1 in tako so postali pokalni prvaki Občine 
Grad in obranili osvojen pokal izpred dveh let. 
Sašo Grah, igralec Dolnjih Slaveč,  je postal 
naj igralec občinskega turnirja. Celoten turnir 
je potekal v športno tekmovalnem vzdušju. 
Člani ŠD Vidonci se zahvaljujemo vsem eki-
pam za udeležbo na turnirju in želimo veliko 
športnih uspehov.
Pred finalno tekmo smo člani ŠD Vidonci 
tudi na kratko proslavili 25 let delovanja ŠD 
Vidonci - sicer je ta obletnica bila lansko leto, 
saj je bilo društvo ustanovljeno leta 1996. V 
kratkem govoru je bila predstavljena kro-
nika društva. V teh 25 letih smo v Vidoncih 
izgradili sodoben športni center, izvedeli ve-
liko prireditev, sodelovali z domačo občino, 
vsa leta pa tudi člani KMN Vidonci uspešno 
tekmujejo v občinski ligi malega nogometa 
občine Puconci. 
Predsednik društva g. Robert Kuzmič se je v 
nagovoru zahvalil vsem vaščanom in članom društva z že-
ljo, da naj bi društvo še naprej uspešno delovalo ter da naj 
bi se v delovanje društva aktivno vključilo čim več mladih.  
Prireditve se je udeležila tudi županja Občine Grad, ki je pozdra-
vila vse prisotne in pohvalila delovanje društva na športnem in 
infrastrukturnem področju ter zaželela še veliko uspešnih let. 
Po končanem turnirju smo najuspešnejšim ekipam podelili 
pokale, nato pa se je nadaljevala zabava dolgo v noč. Kot 

zanimivost smo izvedli tudi tombolo, kjer so posamezniki 
z malo več sreče prejeli lepe nagrade. 
Hvala vsem, ki ste v letih delovanja društva šli v korak z 
nami, nas podpirali s prostovoljnim delom, idejami, finanč-
nimi sredstvi in se udeleževali prireditev. 
Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem prireditve in vsem, 
ki so prispevali nagrade za tombolo.

Mitja Sapač
(Foto: Arhiv ŠD Vidonci)
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Zmagovalci

Sodelujoče ekipe (Foto: D. Ficko)

OBČINSKI PRAZNIK 

OBČINSKE VAŠKE IGRE 2022 

Na zadnjo julijsko nedeljo so se zbrale ekipe domače občine, 
da bi se pomerile v občinskih vaških igrah za prehodni pokal 
Občine Grad v izvedbi ŠD Kruplivnik. Poleg domače ekipe so 
sodelovale še naslednje ekipe: DŠKT Motovilci, ŠRD Dolnji 
Slaveči, ŠD Kovačevci, »Skouriš«, ŠD Radovci in Gračka vlada.  
Tekmovalci so se preizkusili v žaganju drv, v hoji s smučmi, 
prenašanju in prevažanju vode na različne načine, … Vreme 
je bilo tekmovalcem več kot naklonjeno, primanjkovalo pa 
ni niti smeha in dobre volje. Vse ekipe so v igre vložile vse 
svoje moči, a zmagovalna ekipa je lahko samo ena. Tokrat 
se je vi igrah najbolj izkazala ekipa DŠKT Motovilci sledili pa 
sta ji ekipi ŠD Kovačevci in ŠRD Dolnji Slaveči. 

Tadeja Rajbar (Foto: M. Žökš)
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NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA 
PREDMETNI STOPNJI, KI SO DOSEGLI INDIVIDUALNE USPEHE

NAJUSPEŠNEJŠI DIJAKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

OŠ GRAD
DAVID JANEZ FERKO,  9.r. (Dolnji Slaveči)

- Zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
nemškega jezika

EVA ŽEKŠ,  9.r. (Motovilci)
- Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 

logike
- Odličen uspeh

ZLATICA MAKOVEC, 9. razred (Dolnji Slaveči)
- Zahvala in nagrada pri aktivnem sodelovanju v »pe-

dagoški akciji« zveze delovnih invalidov Slovenije  
MELISA LENARČIČ, 9. razred (Grad)

- Odličen uspeh
KLARA KOVAČ, 9. razred (Grad)

- Odličen uspeh
NEO HORVAT,  8.r. (Vadarci)

- Zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
nemškega jezika

MARINA HORVAT, 4. letnik, (Dolnji Slaveči), Srednja zdra-
vstvena šola Murska Sobota

- Odličen uspeh
ZARJA ŠKAPER, 4. letnik, (Grad), Gimnazija Franca Mikloši-
ča Ljutomer, Umetniška gimnazija, smer gledališče in film

- Odločen uspeh v vseh štirih letih šolanja 
ŠPELA MAKARI, 4. letnik (Motovilci), Gimnazija in srednja 
šola za kemijo in farmacijo Ruše

- Odličen uspeh
- Bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje
- Pohvala za pomoč sošolcem

EVA ZADRAVEC, 4. letnik (Radovci), Biotehniška šola Ma-
ribor, veterinarski tehnik

- Odličen uspeh
TINE FUJS PERŠA, 4. letnik (Motovilci), Gimnazija Murska 
Sobota

- Odličen uspeh
- Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nem-

ščine
- Opravljena nemška jezikovna diploma 2. stopnje
- Bronasta Preglova plaketa iz znanja kemije
- Priznanje za literarni natečaj Spominska obeležja pri-

povedujejo

MAKS HORVAT, 8. razred (Grad)
- Nagrada na mednarodnem natečaju ZZB za spis »Lju-

bezen ne pozna meja«
SVEN ŠARKANJ, 7. razred (Dolnji Slaveči)

- 2. mesto na državnem literarnem natečaju KOBI
AN JAŠA ČASAR, 7. razred (Kruplivnik)

- 2. mesto na literarnem natečaju JSKD
- Zahvala in nagrada pri aktivnem sodelovanju v »pe-

dagoški akciji« zveze delovnih invalidov Slovenije  
TIAS TEMLIN, 7. razred (Vidonci)

- Zahvala in nagrada pri aktivnem sodelovanju v »pe-
dagoški akciji« zveze delovnih invalidov Slovenije  

POLONA LOVENJAK KOKOL, 7. razred (Vidonci)
- Zahvala in nagrada pri aktivnem sodelovanju v »pe-

dagoški akciji« zveze delovnih invalidov Slovenije  

OŠ KUZMA
ANEJA FUJS CELEC, 9. razred (Radovci)

- Odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole

SARA SHANIA GOMBOC, 4. letnik, (Dolnji Slaveči), Gimna-
zija Murska Sobota

- Odličen uspeh
MAJA BANFI, 3. letnik, (Motovilci), Gimnazija Franca Mi-
klošiča Ljutomer

- Odličen uspeh
ANEMARI SVETANIČ, 3. letnik (Grad), Srednja zdravstvena 
šola Murska Sobota

- Odličen uspeh
ROK CÖR, 2. letnik, (Kovačevci), Srednja poklicna in tehni-
ška šola Murska Sobota, poklic Mizar

- Odličen uspeh
- Prejemnik pohvale za najboljšega dijaka na šoli med 

mizarji v šolskem letu 2021/22
RENEJ FUJS, 1. letnik (Radovci), Gimnazija Murska Sobota

- 3. mesto na državnem srednješolskem tekmovanju v 
karateju
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O DELU OBČINSKEGA SVETA 
Sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 13. 1. 2022:
1. Občinski svet Občine Grad za štiriletni mandat ime-

nuje naslednje člane uredniškega odbora Informa-
tivnega glasila Občine Grad:
- ga. Mihaelo Žökš, Kovačevci 24, 9264 Grad - kot 

glavno urednico,
- ga. Melito Ficko Sapač, Vidonci 107, 9264 Grad – kot 

članico,
- g. Zvonka Žekša, Motovilci 25, 9264 Grad – kot čla-

na,
- ga. Tadejo Rajbar, Kruplivnik 3, 9264 Grad – kot 

članico,
- g. Ivana Recka, Dolnji Slaveči 94, 9264 Grad – kot 

člana.
2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s poročilom 

o delu Nadzornega odbora Občine Grad za leto 2020.
3. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s poroči-

lom Nadzornega odbora Občine Grad o opravljenih 
pregledih nad investicijami »Izgradnja parkirišča pri 
Gradu«, »Sanacija strehe na mrliški vežici v Vidoncih« 
in »Izgradnja Muzeja gasilstva v Kovačevcih«.

4. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s sklepom 
o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju ja-
nuar – marec 2022.

5. Občinski svet Občine Grad ne sprejme predlog Odlo-
ka o proračunu Občine Grad za leto 2022 s prilogami 
v prvi obravnavi. 

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota v prvi obravnavi.

7. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka 
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota v prvi obravnavi.

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letni program 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Grad za leto 2022.

9. Občinski svet Občine Grad sprejme letni program 
dela Občinskega sveta Občine Grad za leto 2022.

Sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 10. 2. 2022:
1. Občinski svet Občine Grad ne sprejme predlog Odlo-

ka o proračunu Občine Grad za leto 2022 s prilogami 
v prvi obravnavi (2. predlog). 

2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s poroči-
lom za leto 2021 pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba na domu.

Sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 31. 3. 2022:
1. Občinski svet Občine Grad sprejme sklep o podaljša-

nju začasnega financiranja Občine Grad za obdobje 
1. 4. 2022-30. 4. 2022.

2. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2022 s prilogami v 
prvi obravnavi. 

O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala od 1. 
4. 2022 do 15. 4. 2022. V času javne razprave je predlog 
proračuna objavljen na spletni strani Občine Grad in v 
prostorih Občine Grad v času uradnih ur. Pripombe in 
predlogi k proračunu Občine Grad za leto 2022 se v pisni 
obliki naslovijo na županjo Občine Grad do 15. 4. 2022.
3. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo OŠ 

Grad za leto 2021.
4. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ugotovlje-

ni delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Grad, in sicer se 
za delovno uspešnost nameni 5 % njegovo osnovne 
plače v obdobju 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.

5. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k izglasova-
nim sklepom 100. seje sveta zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota z dne 23. 2. 2022, v predloženi vsebini 
kot sledi:
- 2/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 

2021.
- 2/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu 

za leto 2021 znaša 2.683.175 EUR.
- 2/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega 

zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota in Statutom zavoda se kumulativni prese-
žek v višini 3.001.320 EUR nameni za:

 o pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja 
v višini 1.296.000 EUR

 o pokrivanje stroškov materiala, storitev in dela v 
višini 1.000.000 EUR

 o nerazporejeno v višini 705.320 EUR.
6. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k izglasova-

nim sklepom 100. seje sveta zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota z dne 23. 2. 2022, v predloženi vsebini 
kot sledi:
- 3/1: Sveta zavoda sprejme Program dela in finančni 

načrt (s kadrovskim načrtom) za leto 2022.
- 3/2: Svet zavoda na podlagi doseženih meril v skla-

du s Pravilnikom o merilih za zagotavljanje delov-
ne uspešnosti direktorjev v osebah javnega parava 
s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) do-
loči oceno delovne uspešnosti za leto 2021 za di-
rektorico Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. V višini 
100% vrednosti meril.

- 3/3: Svet zavoda odloča, da obseg sredstev za izpla-
čilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev 
plačne skupine B po KPJS znaša 3.848,38 EUR, kar 
predstavlja 5% letnih sredstev za osnovne plače 
javnih uslužbencev plačne skupine B v preteklem 
letu 2021.

- 3/4: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. 
se določi del plače za redno delovno uspešnost za 
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leto 2021 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti 
meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (KPJS) v višini 2.112,36 EUR.

- 3/5: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Re-
nati Gorjan, se določi del plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2021 glede na dosežene 100% 
vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v vi-
šini 1.736,12 EUR.

- 3/6: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača 
po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in 
po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.

7. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s načrtom 
nabav novih gasilskih vozil v Občini Grad.

Sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 28. 4. 2022:
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje/ne potrjuje 

amandma št. 1.
2. Občinski svet Občine Grad potrjuje/ne potrjuje 

amandma št. 2.
3. Občinski svet Občine Grad potrjuje/ne potrjuje 

amandma št. 3.
4. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 

o proračunu Občine Grad za leto 2022 s sprejetimi 
amandmaji ter prilogami.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa kulture v Občini Grad za leto 2022.

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa športa v Občini Grad za leto 2022.

7. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa turizma v Občini Grad za leto 2022.

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Grad za leto 2022.

9. Občinski svet Občine Grad potrjuje Program ukre-
pov finančnih pomoči za razvoj podjetništva v Občini 
Grad za leto 2022.

10. Občinski svet Občine Grad potrjuje zaključni račun 
proračuna Občine Grad za leto 2021.

11. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota v drugi obravnavi.

12. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota v drugi obravnavi.

13. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. v prvi obravnavi.

14. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje predložene-
ga elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov v Občini Grad za leto 
2022.

15. Občinski svet ne potrjuje novih cene zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podje-
tje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

16. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonomski 
ceni programa, ki je določena na efektivno uro od 
ponedeljka do sobote v višini 27,08 EUR, od tega je 
subvencija iz proračuna občine 15,86 EUR/uro, cena 
uporabnika 11,22 EUR ter ekonomski ceni programa 
za nedeljo in praznike v višini 31,78 EUR/uro, od tega 
je subvencija iz proračuna občine 18,21 EUR/uro, cena 
uporabnika 13,57 EUR/uro. Nova cena velja od 1. 4. 
2022 naprej.

17. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim 
poročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redar-
stva za leto 2021 in poročilom o realizaciji finančnega 
načrta Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 
2021.

18. Občinski svet Občine Grad daje pozitivno mnenje k 
imenovanju g. Viktorja Navotnika za ravnatelja OŠ 
Grad. Imenovani ima večletne delovne izkušnje z vo-
denjem in opravljanjem nalog ravnatelja na OŠ Grad 
ter šolo uspešno vodi.

Sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 30. 6. 2022:
1. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje člane 

Občinske volilne komisije Občine Grad:
- ga. Marjana Štrtak Kovač, Grad 68a, 9264 Grad - 

kot predsednico, 
- ga. Tatjana Sukič, Puconci 20a, 9201 Puconci – kot 

namestnico predsednice,
- ga. Ines Šišić, Radovci 16, 9264 Grad – kot članico,
- g. Tomi Klement, Grad 179, 9264 Grad – kot name-

stnika člana,
- g. Robert Šlemer, Kovačevci 38, 9264 Grad – kot 

člana,
- ga. Petra Pilaj, Vidonci 68, 9264 Grad – kot name-

stnico člana,
- g. Gabrijel Semler, Grad 32a, 9264 Grad – kot člana,
- g. Daniel Makari, Motovilci 38b, 9264 Grad – kot 

namestnika člana.
2. Občinski svet Občine Grad daje pozitivno mnenje k 

predlogu za imenovanje ga. Klaudije Šek Škafar za 
direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje naslednje preje-
mnike priznanj Občine Grad za leto 2022:

PLAKETA OBČINE GRAD: 
- ga. Marija Štesl, Tropovci 
- g. Milan Špilak, Grad 164 
- g. Franc Dervarič, Kovačevci 23 
- g. Gregor Mihalič, Kruplivnik 28 

PRIZNANJE OBČINE GRAD: 
- g. Jožef Volf, Vidonci 33  
- g. Jožef Knap, Dolnji Slaveči 143

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo 
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PRORAČUN OBČINE GRAD ZA LETO 2022

PRIHODKI 2.755.152,09
Dohodnina - občinski vir 1.725.135,00
Davki na nepremičnine 82.063,00
Davki na premičnine 58,00
Davek na dediščine in darila 2.010,00
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.702,00
Davki na posebne storitve 1.200,00
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 43.200,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 2.500,00
Prihodki od premoženja 170.200,00
Upravne takse in pristojbine 3.300,00
Globe in druge denarne kazni 3.500,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000,00
Drugi nedavčni prihodki 95.765,74
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 14.647,00
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 26.241,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 425.905,47
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 15.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 119.724,88
ODHODKI 3.226.471,82
OBČINSKI SVET 22.000,00
Sejnine-občinski svet 20.000,00
Sredstva za politične stranke 2.000,00
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 10.500,00

EUR

ZUKD Grad za leto 2021.
5. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k sklepu Sve-

ta zavoda ZUKD Grad, da se za izplačilo redne delov-
ne uspešnosti za leto 2021 direktorici Danijeli Krpič 
nameni 5 % letnih sredstev njene osnovne plače.

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje Program dela 
ZUKD Grad za leto 2022.

7. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z zaključ-
nim računom in poslovnim poročilom PIŠK Murska 
Sobota za leto 2021.

8. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k Programu 
dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim 
načrtom ter načrtom nabav za leto 2022.

9. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje predloženi ela-
borat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst ko-
munalnih odpadkov v Občini Grad za leto 2022.

10. Občinski svet ne potrjuje novih cen zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podje-

tje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
11. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog, da se 

zagotovi staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Murska 
Sobota, enak popust kot staršem otrok, ki obiskujejo 
vrtec pri OŠ Grad.

12. Občinski svet Občine Grad potrjuje osnutek Pisma o 
nameri o izdelavi projektne dokumentacije IDZ za iz-
vedbo kolesarske povezave v občinah Tišina, Cankova, 
Rogašovci, Grad in Kuzma, z dopolnitvami pri točki 4. 
III. člena, kjer se navedejo vse turistične znamenitosti 
v Občini Grad.

13. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k finančne-
mu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu 
OŠ Grad za leto 2022.

14. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog spre-
memb Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 
Grad po skrajšanem postopku.
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Stroški lokalnih volitev 10.500,00
ŽUPAN, PODŽUPAN 51.170,58
Bruto plača in stroški dela 47.400,58
Sredstva za delo neprofesionalnih funkcionarjev 3.770,00
NADZORNI ODBOR 3.500,00
Stroški nadzornega odbora 3.500,00
OBČINSKA UPRAVA 2.631.161,24
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000,00
Stroški plačilnega prometa 1.000,00
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.700,00
Celostna podoba občine 3.000,00
Stroški za strokovno pomoč 10.000,00
Operativni odhodki povezani z upravljanjem in vzdrževanjem premoženja 2.700,00
LOKALNA SAMOUPRAVA 290.923,48
Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS) 630,00
Medobčinska inšpekcija 16.000,00
Bruto plača in stroški dela uprave 182.038,48
Prispevki delodajalca-uprava 55,00
Materialni stroški uprave 44.800,00
Stroški prireditev in sprejemov 13.000,00
Stroški prireditve ob 100. obletnici PGD Grad 8.000,00
Stroški prireditve ob 90. obletnici PGD Dolnji Slaveči 3.000,00
Vzdrževanje zgradb in opreme 20.400,00
Nakup računalnikov in programske opreme 3.000,00
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 101.760,00
Sredstva za zaščito in reševanje 4.000,00
Sredstva za požarno varnost 35.000,00
Poraba sredstev požarne takse 6.000,00
Sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne PGD Dolnji Slaveči 28.600,00
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Kovačevci 5.760,00
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Kruplivnik 5.900,00
Sofinanciranje obnove Gasilskega doma Kovačevci 3.000,00
Sofinanciranje obnove Gasilskega doma Vidonci 7.500,00
Sofinanciranje obnove Gasilskega doma Dolnji Slaveči 3.000,00
Sofinanciranje obnove Gasilskega doma Radovci 3.000,00
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 8.582,62
Bruto plača in stroški dela JD 1.048,76
Izvajanje javnih del - OŠ Grad 2.233,86
Izvajanje javnih del - Splošna bolnišnica M. Sobota 4.000,00
Izvajanje javnih del - Krajinski park Goričko 300,00
Izvajanje javnih del - CSD 1.000,00
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 60.700,00
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Sofinanciranje obrambe pred točo 5.000,00
Financiranje stanovskih dejavnosti, zvez in društev 1.900,00
Komasacija v Motovilcih 18.000,00
Kompleksne subvencije v kmetijstvu 24.000,00
Stroški oskrbe zapuščenih živali 2.800,00
Vzdrževanje gozdnih cest 9.000,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.195.739,42
Vzdrževanje občinskih cest 139.515,33
Investicijsko vzdrževanje JP 697381 Rankova graba 20.500,00
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kovačevcih 76.428,74
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Radovcih 156.138,00
Izgradnja ograje pri pokopališču v Vidoncih 55.000,00
Cesta Kerecov breg Grad 23.240,45
Investicijsko vzdrževanje JP697841 Kuftov breg 95.000,00
Investicijsko vzdrževanje JP698011 Kukojca 78.505,90
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Vidoncih 47.000,00
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kruplivniku 162.106,00
Investicijsko vzdrževanje javnih poti na Dolnjih Slavečih 225.000,00
Investicijsko vzdrževanje JP Bajna 15.370,00
Sanacija mostu v Motovilcih 25.000,00
Investicijsko vzdrževanje LC 197022 Več.-Grad 30.000,00
Urejanje cestnega prometa 3.000,00
Izgradnja pločnika v Motovilcih 5.060,00
Javna razsvetljava 38.875,00
GOSPODARSTVO 27.701,00
Sofinanciranje dejavnosti RA Sinergije 1.418,00
Sofinanciranje delovanja LAS Goričko 2.633,00
Subvencioniranje obrestnih mer 150,00
Spodbujanje podjetništva v občini 20.000,00
Dejavnost turističnih društev 3.000,00
Sofinanciranje dejavnosti PTZ 500,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.500,00
Združena sredstva CEROP 6.500,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 62.080,00
Izdelava občinskega prostorskega načrta 21.570,00
Vzpostavitev zbirnega katastra GJI 12.000,00
Ureditev okolice 16.000,00
Praznična krasitev naselij 2.000,00
Upravljanje neprofitnih najemniških stanovanj 370,00
Urejanje občinskih zemljišč - geodetske storitve 5.000,00
Nakup zemljišč 5.140,00
ZDRAVSTVENO VARSTVO 10.300,00
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Sofinanciranje investicije v ZP Grad 10.000,00
Preventivni program spremljanja zdravstvenega stanja 300,00
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 87.539,00
Adaptacija cerkvenih objektov 1.000,00
Plečnik pri Gradu 5.000,00
Sredstva za dejavnost-PIŠK 13.000,00
Nakup knjižnega gradiva 5.009,00
Dejavnost kulturnih društev po razpisu 2.000,00
Delovanje na področju kulture OŠ Grad 1.000,00
Izdajanje občinskega glasila 7.000,00
Informiranje preko drugih časopisov ter radijskih in TV postaj 400,00
Sredstva za društva na podlagi posameznih vlog 2.000,00
ZOTKS 250,00
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 380,00
Sredstva za športne potrebe 23.000,00
Sredstva za investicije v športne objekte 6.000,00
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov – slačilnice NK Grad 17.500,00
Nakup mivke za igrišče NK Grad 4.000,00
IZOBRAŽEVANJE 648.711,72
Sredstva za vrtec Grad 216.000,00
Pokrivanje razlik do EC v vrtcih drugih občin 60.000,00
Izgradnja prizidka vrtca pri OŠ Grad 36.000,00
Sredstva za nakup igral, letovanje, jelkovanje 7.500,00
Sredstva za plače osnovnih šol-nadstandard 36.700,00
Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Grad 9.000,00
Ureditev sanitarij v nadstropni etaži OŠ Grad 43.000,00
Materialni stroški osnovnih šol 47.500,00
Materialni stroški OŠ IV Murska Sobota 1.458,07
Razširjena dejavnost osnovnih šol 2.000,00
Ureditev parkirišča pri OŠ Grad 97.428,00
Ureditev dovozne poti pri OŠ Grad 10.000,00
Amortizacija osnovnih šol 10.000,00
Glasbena šola Murska Sobota 3.625,65
Prevozi šolskih otrok 65.500,00
Stimulacije študentom-sofinanciranje študijskih programov 3.000,00
SOCIALNO VARSTVO 99.924,00
Delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike KEKEC 115,00
Pomoč staršem ob rojstvu otrok 6.000,00
Pomoč družini na domu 22.000,00
Oskrbni stroški v socialnih ustanovah 58.000,00
Sofinanciranje tedna starejših občanov 3.500,00
Pogrebni stroški socialno ogroženih 3.000,00
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Financiranje dejavnosti CSD 100,00
Izredna denarna pomoč socialno ogroženim 5.000,00
Varna hiša Pomurja 882,00
Materinski dom 827,00
Dotacije društvom izven občine 300,00
Mozaik - sofinanciranje socialnovarstvenih programov 200,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 6.000,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam 6.000,00
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 8.000,00
Proračunska rezerva 3.000,00
Splošna proračunska rezervacija 5.000,00
REŽIJSKI OBRAT 508.140,00
LOKALNA SAMOUPRAVA 137.801,96
Bruto plače in stroški dela-režijski obrat 88.101,96
Materialni stroški 13.700,00
Vzdrževanje komunalne opreme 29.000,00
Nakup komunalne opreme 6.000,00
Vzdrževanje avtopralnice 1.000,00
GOSPODARSTVO 600,00
Sofinanciranje LAS projektov 600,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15.100,00
Čistilna naprava Motovilci 8.100,00
Sofinanciranje malih čistilnih naprav 7.000,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 354.638,04
Vzdrževanje občinskega vodovoda 16.300,00
Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B 15.500,00
Izgradnja vodovodnih priključkov v Občini Grad 20.000,00
Subvencija omrežnine - vodooskrba 95.500,00
Nadgradnja vodohrana Motovilci 3.490,08
Nadgradnja vodovoda sistema B 156.830,96
Vzdrževanje pokopališč 35.000,00
Izgradnja nadstreška MV Motovilci 12.017,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 103.419,56
Odplačila kreditov poslovnim bankam 93.750,00
Odplačila kreditov - povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 9.669,56
PRORAČUNSKI PRESEŽEK -471.319,73
PRIMARNI PRESEŽEK -465.319,73
TEKOČI PRESEŽEK 406.193,14
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 574.739,29

Marjeta Geld, univ. dipl. ekon. 
direktorica občinske uprave
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VEČJI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V TEKU 
Občina Grad v letu 2022 nadaljuje vlaganja v gradnjo 
in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in javnih poti 
v vseh 7 naseljih, ki zajemajo preplastitve cest, sanacija 
plazov, obnovo mostov ter druga vzdrževalna dela. Prav 
tako se tekoče vzdržujejo posamezne gozdne ceste. Za te 
investicije je v občinskem proračunu letos na voljo nekaj 
čez 1 mio EUR.  

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V RADOVCIH

Zaključila so se asfalterska dela na cestah v Radovcih in 
sicer javne poti: JP 697671 Drvarič - Sabotinova cesta (dol-
žina 310 m), JP 697681 Lončarova graba (dolžine 600 m), 
JP 697731 Rogačova - Fartekova graba (dolžina 727 m), LC 
197131 Poznanovci – Radovci (dolžina 60 m). Skupna vre-
dnost del znaša 150.675,30 EUR, od tega vrednost dokonča-
nja del iz leta 2021 znaša 119.459,12 EUR, vrednost dodatnih 
del na JP 697731 Rogačova – Fartekova graba iz proračuna 
2022 pa 31.216,18 EUR. Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad 
– Cestno podjetje d.d.

UREDITEV MULD NA CESTI BAJNA PRI GRADU

Na javni poti JP 697511 Bajna so se v mesecu juliju uredile 
mulde in izogibališče. Vrednost del znaša 15.676,51 EUR. 
Izvajalec del je podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V KRUPLIVNIKU

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA DOLNJIH 
SLAVEČIH

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V VIDONCIH

Konec meseca julija so se začela vzdrževalna dela z asfalti-
ranjem javnih poti v Kruplivniku in sicer: JP 697821 Logar-
jev breg (dolžine 342 m), JP 697871 Žekšova cesta (dožine 
398 m), cesta proti Fujsu (dolžina 135 m) in lokalna cesta 
LC 197161 Kruplivnik-Kralešček (dolžine 150 m). Pogodbe-
na vrednost del znaša 151.073,34 EUR. Dokončanje del je 
predvideno do konec meseca oktobra 2022. Izvajalec del 
je podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

V začetku meseca julija so se začela dela na ureditvi javnih 
poti na Dolnjih Slavečih in sicer: JP 698091 Vratušov-Vido-
njov breg (dolžina 940 m), JP 697011 Kukojca (dolžina 600 m). 
Dokončanje del je predvideno do konec meseca septembra 
2022. Izvajalec del je podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

V Vidoncih se bodo začela dela z ureditvijo javne poti JP 
697431 Geričkin (dolžine 255 m), sanirala se bosta dva plaza 
na lokalni cesti 197181 Žekšov breg (skupne dolžine 110 m). 
Dela se bodo dokončala do konec leta 2022. Izvajalec del je 
podjetje Nograd d.o.o.

V teku so vzdrževalna dela na gozdnih cestah in sicer: mej-
na cesta Kovačevci-Vidonci, cesta pod Kukojco k.o. Grad, Ku-
kojca-ribnik, v odd. 14 Vidonci, v odsek 17c Vidonci in Veliki 
breg Radovci. Izvajalec del je Andrej Fujs s.p.

VZDRŽEVALNA DELA NA GOZDNIH CESTAH
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UREDITEV SANITARIJ V NADSTROPNI ETAŽI OŠ GRAD DELA NA POKOPALIŠČIH

Konec meseca junija 2022 se je začela ureditev sanitarij v 
nadstropni etaži OŠ Grad. Vrednost del je 39.624,53 EUR. 
Dela bodo dokončana pred začetkom novega šolskega leta. 
Izvajalec del je podjetje PG inženiring d.o.o. iz Kuzme.

V mrliški vežici Dolnji Slaveči zgoraj, v Radovcih in v Krupliv-
niku se je izvedlo povečanje moči električne energije. V vseh 
vežicah se je opravil servis klimatskih naprav. Prav tako je 
predvidena zasteklitev prostora pri mrliški vežici v Krupliv-
niku in posodobitev javne razsvetljave na vseh pokopališčih. 

GEOLOŠKE RAZISKAVE NA PLAZOVITEM OBMOČJU BELI 
KRIŽ – GRAD OB LOKALNI CESTI LC 197022 VEČESLAVCI - 
GRAD IN JP 698011 KUKOJCA
V mesecu avgustu je predviden podpis pogodbe za izde-
lavo geoloških raziskav na plazovitem območju Beli križ – 
Grad ob LC 197022 Večeslavci - Grad in JP 698011 Kukojca. 
Vrednost del znaša 39.192,50 EUR. Geološke raziskave se 
bodo vršile predvidoma do konec prihodnjega leta.

DELA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA

V zimskih mesecih so delavci režijskega obrata nadaljevali z 
izkopi jarkov in sicer letos v Radovcih na javni poti JP 697681 
Lončarova graba, JP 697671 Drvarič - Sabotinova cesta, lokal-
ni cesti LC 197111 Bodonci – Radovci.

IZGRADNJA NADSTREŠKA MRLIŠKE VEŽICE V MOTOVILCIH

V Motovilcih se je zgradil nadstrešek mrliške vežice. Vre-
dnost del je bila 12.017,00 EUR. Dela je izvajalo podjetje 
Kovač d.o.o.
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IZGRADNJA NADSTREŠNICE PRED VHODOM ZDRAVSTVENE 
POSTAJE GRAD
Občina Grad bo skupaj z Zdravstvenim domom Murska 
Sobota sofinancirala izgradnjo nadstrešnice pred vhodom 
zdravstvene postaje Grad. Pogodbena vrednost del znaša 
25.376,00 EUR. Dela se bodo predvidoma zaključila do ko-
nec meseca oktobra 2022.

SANACIJA MOSTU V MOTOVILCIH
Podpisana je pogodba za sanacijo mostu v Motovilcih pri 
rastlinski čistilni napravi. Vrednost del je 21.598,82 EUR. 
Dela se bodo dokončala predvidoma do konec meseca 
novembra 2022. Izvajalec del je podjetje Pomgrad – Ce-
stno podjetje d.d.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
V teku je izdelava naslednje projektne dokumentacije za 
izgradnjo:

- pločnika v Motovilcih,
- prizidka sanitarij na igrišču NK Grad,
- parkirišča pri OŠ Grad,
- prizidka vrtca pri OŠ Grad.

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: M. Žökš) 

SKRB ZA SPLOŠNE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Na podlagi javnega naročila je bila podeljena koncesija za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v 
Občini Grad. Koncesionar za obdobje 10 let je Aleksandra 
Vučkič Banfi s.p. iz Veščice.

Na področju gasilstva še naprej sofinanciramo nakup ga-
silskih vozil, prav tako bomo namenili sredstva za obnovo 
gasilskih domov v Vidoncih, Dolnjih Slavečih, Radovcih in 
Kovačevcih. 

Občina zagotavlja tudi pogoje za delovanje društev ter 
za različne razpise, s katerimi spodbujamo vključevanje 
občank in občanov v dejavnosti na območju občine, in si-
cer od kulture, turizma do športa. Na letni ravni se tako iz 
občinskega proračuna nameni 38.000 evrov. 

Za spodbujanje razvoja podjetništva v občini je bilo letos 
namenjenih 20.000,00 EUR, po izvedenem javnem razpisu 

je bilo razdeljenih 16.447,39 EUR, kar je razvidno v tabeli v 
nadaljevanju.

Odprt je še javni razpis za subvencije v kmetijstvo v vre-
dnosti 24.000,00 EUR. 
Še naprej subvencioniramo izgradnjo malih čistilnih na-
prav. 

Ob sprejetju proračuna za leto 2022 se je povečala tudi en-
kratna denarna pomoč novorojencem, ki po novem znaša 
400,00 EUR.
Občina Grad podeljuje tudi stimulacije študentom ob na-
predovanju v višji letnik ter ob dokončanju študija.

Letos smo že izvedli javne razpise za sofinanciranje dru-
štev na področju športa, kulture in turizma ter spodbujanje 
podjetništva.

ŠPORT
Prejemniki sredstev po javnem razpisu / proračunska postavka 05.04. Sredstva za športne 
potrebe

Višina odobrenih sred-
stev v EUR po razpisu

NOGOMETNI KLUB GRAD 15.776,33
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI 1.735,47
ŠPORTNO DRUŠTVO KRUPLIVNIK 1.061,43
NINO CELEC 1.000,00
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 984,01
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO DOLNJI SLAVEČI 603,76
ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI 560,51
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI 511,33
OSNOVNA ŠOLA GRAD 452,41
KLUB MALEGA NOGOMETA GRAD 314,75
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SKUPAJ 23.000,00
Prejemniki investicijskih sredstev / proračunska postavka 05.04.01. Sredstva za investicije 
v športne objekte 6.000,00

NOGOMETNI KLUB GRAD 3.000,00
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO DOLNJI SLAVEČI 3.000,00

KULTURA
Prejemniki sredstev po javnem razpisu / proračunska postavka 05.05.01. Dejavnost kul-
turnih društev po razpisu

Višina odobrenih sred-
stev v EUR

DŠKT »LUKAJ« MOTOVILCI 1.219,51
Društvo žena in deklet Kruplivnik 780,49
SKUPAJ 2.000,00

TURIZEM
Prejemniki sredstev po javnem razpisu / proračunska postavka 06.03.01. Dejavnosti turi-
stičnih društev

Višina odobrenih sred-
stev v EUR

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO TURIZMA OBČINE GRAD »SKOURIŠ« 1.548,39
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 1.451,61
SKUPAJ 3.000,00

PODJETNIŠTVO
Prejemniki sredstev po javnem razpisu / proračunska postavka 06.05. Spodbujanje podje-
tništva v občini

Višina odobrenih sred-
stev v EUR

Ukrep: spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
CIMEŠTER, d.o.o. 8.862,50
Gostilna Pizzeria Raj, Rajsar Ferencek Lidija s.p. 6.019,33
Video produkcija Zoki, Zvonko Žekš s.p. 1.565,56
SKUPAJ 16.447,39

Na področju gasilstva se je za leto 2022 na podlagi sklepa GZ Grad ter pogodb razdelilo posameznim gasilskim društvom 
in gasilski zvezi naslednja sredstva:

GASILSTVO
Prejemniki sredstev / proračunska postavka 07.01. Sredstva za požarno varnost Višina sredstev v EUR
Gasilska zveza Grad 18.380,00
PGD Grad 2.700,00
PGD Motovilci 2.950,00
PGD Dolnji Slaveči 2.850,00
PGD Vidonci 2.150,00
PGD Radovci 1.850,00
PGD Kovačevci 1.850,00
PGD Kruplivnik 2.270,00
SKUPAJ 35.000,00
Poraba sredstev požarne takse 6.000,00
PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtocisterne) 6.000,00
Sofinanciranje nakupa gasilske opreme 34.360,00
PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtocisterne) 28.600,00
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RAZVITJE GASILSKE OLIMPIJSKE ZASTAVE V GZ GRAD
Med 17. in 24. julijem 2022 je v Celju potekala Gasilska 
olimpijada Celje 2022. Sto dni pred pričetkom Gasil-
ske olimpijade – v petek, 8. aprila 2022 –  je Gasilska 
zveza Slovenije pripravila zgodovinsko spektakularen 
dogodek, kje so se zbrali gasilci iz celotne Slovenije in 
skupaj točno ob 18. uri izvedli prireditve z izobešanjem 
zastave Gasilske olimpijade Celje 2022 ter s tem tudi 
v sliki in besedi povezali celotno Slovenijo. Dogodku 
so se pridružili tudi članice in člani GZ Grad, ki so dvig 
olimpijske zastave izvedli pred gasilskim domom pri 
Gradu. Zbrane so nagovorili predsednik in poveljnik GZ 
Grad, ter županja Občine Grad.

PGD Kovačevci (za nakup gasilskega vozila) 5.760,00
PGD Kruplivnik (za nakup gasilskega vozila) 5.900,00
Sofinanciranje obnove gasilskega doma Kovačevci 3.000,00
Sofinanciranje obnove gasilskega doma Vidonci 7.500,00
Sofinanciranje obnove gasilskega doma Dolnji Slaveči 3.000,00
Sofinanciranje obnove gasilskega doma Radovci 3.000,00

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

URADNA PREDAJA GRBA V OBČINI GRAD 
Občina Grad je bila ena izmed prvih, ki so takoj finančno in 
moralno podprli projekt in tako tudi mene kot kvačkarico. 
Mihaela Žökš, strokovna sodelavka občinske uprave je takoj 
prepoznala, da projekt ohranja kulturno dediščino – ročna 
dela in tudi ker je projekt sovpadal z 30 obletnico naše 
domovine Slovenije je to bila lepa priložnost, da se da po-
sebna nota praznovanju države in občine. Z dobro besedo 
in navdušenjem za ohranjanje domovinskih vrednot – lju-
bezni do domovine je navdušila še županjo Cvetko Ficko in 
tako so projekt podprli. 
Grb je bil za Kulturni praznik 8. februarja 2022 že obešen v 
prostorih Občine Grad, tako da je viden vsakemu obisko-
valcu, ki vstopi v njene prostore. 

V času kvačkanja me je Mihaela Žökš trikrat obiskala in 
naredila posnetke kvačkanja grba in z njimi preko druž-
benih omrežij in občinskega časopisa seznanila občane 
o poteku akcije.  
Takoj ob prevzemu grba je županja ga. Cvetka Ficko kon-
taktirala z menoj in se mi zahvalila za ves trud, ki sem ga 
vložila v izdelavo grba. 
Zaradi karantene  korona virusa z moje strani in strani žu-
panje ge. Ficko je uradna predaja nastala nekoliko kasneje. 
Posnetki so nastali 22. marca 2022. 
Kvačkan grb v izdelavi  c2c tehnike je lep simbol Občine 
Grad, ki že ob vstopu na stopnišču pozdravi vsakega obi-
skovalca.

Štefka Bohar
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ZAHVALA ZA SODELOVANJE NA ČISTILNI AKCIJI
V soboto, 9. aprila 2022 bi v občini Grad potekala čistilna 
akcija, ki pa je bila zaradi slabe vremenske napovedi od-
povedana. 
Letošnja čistilna akcija ni potekala v skupinski obliki, kljub 
temu pa ste občani bili pozvani, da se ob lepšem vremenu 
lotite pobiranja smeti in od koordinatorjev prevzamete po-
treben material ter tako sami poskrbite za čisto in urejeno 
okolje. 

Že pred planirano soboto in v dneh, ki so sledili, se vas je 
tako zbralo kar lepo število občanov, ki ste poskrbeli za čisto 
okolico in pobrali smeti v svojem domačem kraju, za kar se 
vam iskreno zahvaljujemo. 
NAŠA SKUPNA AKCIJA JE USPELA IN POVEZALA VSE GE-
NERACIJE – MEDGENERACIJSKA DELAVNICA NA TERENU. 
Kljub temu, da običajno odpadke pobiramo tisti, ki ne smeti-
mo, želimo na ta način vedno znova osveščati in potrkati na 

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: M. Žökš) 
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vest tistih, ki to počnejo. Narava si zasluži biti čista in lepa. 
Veliko nam da, zato je prav, da z njo pazljivo ravnamo. 
A naj skrb za okolje ne bo le enkratni dogodek, temveč del 
našega vsakdana.
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Dragi udeleženci, kot ste mi povedali, da se zavezujete, da 
boste tudi med letom redno pobirali smeti in prav to je 
bistvo čistilne akcije – da ponotranjimo dejstvo, da smo 
mi sami odgovorni za čisto okolje.
Vsem, ki ste sodelovali v čistilni akciji se iskreno zahva-
ljujemo.
Ko združimo moči, je vse lažje. 

NIKOLI SE NE NAVELIČAJMO DELATI DOBRO. 
Hvala v imenu občine in v imenu narave.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

BLAGOSLOV MOTORJEV V KOVAČEVCIH
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V soboto, 23. aprila 2022, je potekal blagoslov motoristk, mo-
toristov in motorjev ob zvoniku v Kovačevcih. Organizator 
je bil g. Martin Žökš skupaj z društvom Moto klub Sobočki 
Nagibači. Udeležilo se ga je lepo število ljubiteljev motorjev. 
Blagoslov je opravil dolenski župnik, g. Vili Hribernik, ki nas je 
vse z blagoslovom in skupno molitvijo popeljal v novo moto-
ristično sezono. Zbrane sta nagovorila organizator g. Martin 
Žökš in županja Cvetka Ficko, ki je vsem zaželela srečne poti 
in izrazila željo, da se prihodnje leto spet srečamo. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

MLAJI SE PO OBČINI GRAD DVIGAJO VISOKO V NEBO
Po vaseh občine Grad so pred prvim majem pričeli posta-
vljati mlaje, simbol svobode in delavskih pravic, prav tako 
so zagoreli kresovi. 
Prostovoljna gasilska društva skupaj z ostalimi društvi in 
vaščani v naši občini ohranjajo tradicijo postavitve mlajev. 
Dogodek še vedno poveže krajane. 
Postavljanje mlaja sega daleč nazaj v zgodovino, še vedno pa 
ga povezujemo s praznikom dela, ki ga obeležujemo 1. maja. 
Ravno zaradi tega, se je največ mlajev postavilo ravno na dan 
pred tem praznikom. 

Kot vsako leto so se tudi letos po vaseh v občini Grad zbrali 
krajani in se s skupnimi močmi lotili postavljanja mlaja. Ne-
kateri so mlaj postavljali na star način, na roke s pomočjo 
lestev, nekateri pa so se odločili za lažjo obliko postavitve, in 
sicer za postavitev z dvigalom. Ne glede na to na kakšen način 
je mlaj prišel v pravilen položaj, je bilo vsem postavljavcem 
bistvenega pomena druženje vaščanov, kajti vsaj ob takšnih 
»vaških praznikih« se vsi skupaj zberejo, pokramljajo ter po-
skrbijo za prijetno ozračje, ki jih povezuje vse do naslednjega 
skupnega druženja.
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Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

KRESOVANJE NA DOLNJIH SLAVEČIH
Prvega maja smo na Dolnjih Slavečih ob nogometnem 
igrišču zakurili kres in se skupaj poveselili ob praznova-
nju praznika dela. Kresovanja na domačem igrišču so 
se udeležili mlajši in starejši vaščani in hvaležni smo, 
da nam je bilo vreme tokrat naklonjeno. Ko se je dan 
prevesil v noč smo prižgali kres. Ob tej priložnosti, bi se 
rada zahvalila vsem vaščanom, ki so navažali vejevje za 
ta dogodek. Prav lepo je bilo videti tudi naše najmlajše, 
ki so na ta večer uživali v igri na nogometnem igrišču. 
Naše športno rekreacijsko društvo si želi več takih po-
dobnih srečanj in upamo, da se vidimo ob tej priložnosti 
tudi naslednje leto.

Tadeja Kular
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FLORJANOVA NEDELJA PRI GRADU - SVETA MAŠA ZA ŽIVE IN 
RAJNE GASILCE GZ GRAD TER SREČANJE VETERANOV 
Gasilci PGD Grad so se na pobudo g. Milana Špi-
laka 3. maja 2008 zbrali in se s praporom udeležili 
sv. maše ob prazniku Sv. Florijana. Svečanosti se 
je udeležilo 18 gasilcev. Na željo ostalih društev v 
GZ Grad se je svečanosti naslednje leto 2009 ude-
ležilo vseh 7 PGD GZ Grad z nekaj čez 30 gasilci. 
Letos 8. maja 2022 je bilo tako organizirano že 13. 
srečanje, ki je bilo prvič združeno z 15. srečanjem 
gasilskih veteranov GZ Grad. 
Tudi 1. srečanje gasilskih veteranov, ki je bilo leta 
2006, je bila pobuda g. Milana Špilaka, takrat 
podpoveljnika GZ Grad. 

NAŠA DRUŠTVA

POHOD PO KOVAČEVCIH 

Končno smo se po dveh letih lahko spet družili na Kovače-
vskem pohodu in občudovali lepote Goričke narave. Pohod 
je že nekaj let vključen v izkaznico pohodnikov po Gorič-
kem in tako je bilo tudi letos. 
Pohodniki so prišli »OD TÜ, PA TAN«, in to v lepem številu, 
bilo nas je okrog 100 pohodnikov. Po poti nas je spremljala 
dobra volja, lepo vreme ter lahkoten korak. Na poti nas 
je srečal tudi kakšen klanec, na katerega smo se morali 
povzpeti, a ni bil velika težava, saj smo se s kakšnega tudi 
spustili. Nekje na polovici poti smo se okrepčali na vmesni 

postaji, na koncu poti je pohodnike pričakala okusna topla 
malica, za katero so se potrudili naši domači kuharji.
Tudi s takšnim malim dejanjem, kot je naš pohod, je ČLO-
VEK spet dokazal, da je zvest naravi in se vedno znova vrača 
v njeno družbo.
Pohodniki, veseli vas bomo tudi prihodnje leto. 
Se vidimo!

Tamara Šlemer
(Foto: M. Žökš) 
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TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE GRAD 
Gasilci smo aktivni skozi celo leto, naj bodo to intervencije, 
izobraževanja, vaje, in ne nazadnje razna druženja. Sestavni 
del urjenja so tudi gasilska tekmovanja, ki jih skozi celo leto ne 
manjka. Letošnje leto je zopet izbirno, to pomeni, da mora biti 
tekmovanje gasilske zveze organizirano v skladu z razpisom 
Gasilske zveze Slovenije. Vsake 4 leta pa so na vrsti še ti. mokre 
vaje. Prav zaradi tega je bilo potrebno v organizacijo, še bolj 
pa v pripravo terena, vložiti nekoliko več truda.
Tekmovanje je potekalo 21. 5. 2022 v organizaciji Prostovoljne-
ga gasilskega društva Kruplivnik. Člani in članice so nastopili 
v taktični mokri vaji, vaji razvrščanja, opraviti pa so morali še 
teoretični test. 
Mladinci so poleg teoretičnega testa opravili še mokro vajo 
s hidrantom ter vajo razvrščanja. Pionirji so se pomerili 
v vaji z vedrovko, vaji razvrščanja za pionirje in štafeti s 
prenosom vode.
Pri pionirjih so sodelovale štiri enote. Največ znanja so po-
kazali pionirji PGD Vidonci, drugi so bili PGD Dolnji Slaveči, 
tretje mesto pa so zasedli pionirji PGD Motovilci. 

V kategoriji mladinci so prvo mesto zasedli PGD Dolnji 
Slaveči pred ekipo PGD Motovilci. Tudi pri članicah A sta 
sodelovali dve enoti. Dekleta iz Vidoncev so bila tokrat bolj-
ša od ekipe iz Motovilcev. 
V kategoriji člani A je sodelovalo 8 enot. Prvo mesto je pri-
padlo gasilcem iz Dolnjih Slaveč, drugo in tretje mesto pa 
je romalo v Motovilce. 
Vse naštete enote bodo zastopale našo gasilsko zvezo in 
seveda občino Grad tudi na regijskem tekmovanju, ki bo 
potekalo v nedeljo, 18. 9. 2022, v Murski Soboti. Najboljše 
enote v vsaki kategoriji se uvrstijo naprej na državno tek-
movanje. Kot je v naši občini že nekako v navadi, upam in 
verjamem, da bomo imeli tudi tokrat svoje predstavnike 
na državnem tekmovanju prihodnje leto.

Poveljnik gasilske zveze Grad
Klemen Flisar
(Foto: Z. Žekš)

NAŠA DRUŠTVA

Zmagovalci, člani A PGD Dolnji Slaveči 

Mladinci in pionirji PGD Dolnji Slaveči Pionirji in članice A PGD Vidonci 

Tekmovanje v organizaciji PGD Kruplivnik 

Po svečani sv. maši so se gasilci zbrali v gasilskem domu 
PGD Grad, kjer so jih pozdravili županja Cvetka Ficko, 
poveljnik GZ Klemen Flisar in predsednik GZ Milan Špi-
lak. Po spominskem skupnem slikanju so vsi udeleženci 
prejeli še spominska darila. Ob dobri kapljici in hrani so 
se udeleženci še dolgo spominjali nekdanjih dni. Domov 

so odšli z lepimi spomini in željo, da se naslednje leto 
spet srečajo.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: Z. Žekš)
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GASILCI PGD KRUPLIVNIK PREVZELI NOVO GASILSKO VOZILO  

Vse pogosteje narava kroji usodo ljudem, vse pogostejše so 
raznovrstne naravne nesreče. Ljudje si želimo pomoči in so-
lidarnosti sočloveka, bistvenega pomena pa so pri teh do-
godkih naši gasilci. 

Prostovoljno gasilsko društvo Kruplivnik se s svojim obsto-
jem ponaša že čez 80 let. V teh letih so si ustvarili in nabavili 
marsikaj nujno potrebnega za obstoj PGD Kruplivnik, zdaj pa 
se jim je uresničila še dolgoletna želja po nujno potrebnem 
novem gasilskem vozilu. 
Vozilo že služi svojemu namenu, slavnostni prevzem z bla-
goslovom le-tega pa smo obeležili v soboto, 21. maja 2022. 
Da je v slogi moč, ste dokazali vsi vi, dragi občani in občanke 
Občine Grad, ki ste s svojimi darovi nesebično pripomogli, da 
je dolgoletna želja končno uresničena. 
V imenu PGD Kruplivnik se še enkrat vsem darovalcem iskre-
no zahvaljujem. 

Tadeja Rajbar
(Foto: Z. Žekš)



Občina Grad39   

NAŠA DRUŠTVA 

20 LET DŽD KRUPLIVNIK  

Članice Društva žena in deklet Kruplivnik se letos ponašamo 
z 20 let obstoja. Dogodek smo seveda v sodelovanju z Občino 
Grad tudi slavnostno obeležile.

V nedeljo, 29. maja 2022, je bila v kulturni dvorani pri Gradu 
obeležena omenjena obletnica s slavnostnim programom. 
Slavje se je podvojilo, dogodek je namreč obogatila še članica 
društva, ga. Štefka Bohar, z izidom in predstavitvijo svojega 
novega avtorskega dela z naslovom »Cesar se pelje«. 
Za dobro voljo je poskrbela še moška vokalna skupina Aeter-
num, vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni in pa 
mladi vaščani iz Kruplivnika, ki so se predstavljali s svojimi 
inštrumenti in deklamacijo. 

Društvo žena in deklet Kruplivnik je s strani Občine Grad pre-
jelo občinsko priznanje ob 20. letnici delovanja, predsednica 
društva pa se je prav tako s podeljenimi zahvalnimi listinami 
zahvalila vsaki članici in vsem, ki so kakorkoli v teh 20 letih 
društvu pomagali na takšen ali drugačen način. 
Dogodek smo zaključili s pogostijo in druženjem v gasilskem 
domu pri Gradu. 

Predsednica Zlata Farič prejema iz rok županje občinsko priznanje 
ob 20. letnici delovanja 

Podelitev zahvalnih plaket članicam DŽD Kruplivnik. Podelitev sta 
opravile Mihaela Žökš strokovna sodelavka za družbene dejavnosti 
na Občini Grad in predsednica DŽD Kruplivnik Zlata Farič.   
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V imenu DŽD se še enkrat iskreno zahvaljujem posebej Občini Grad, županji ge. Cvetki Ficko, vsem njenim sodelavcem, po-
sebej Mihaeli Žökš, vaškemu odboru Kruplivnik, ŠD Kruplivnik, PGD Kruplivnik ter vsem omenjenim in neomenjenim, ki ste 
kakorkoli pripomogli k obstoju društva.

Tadeja Rajbar
(Foto: Z. Žekš)

90 LET PGD DOLNJI SLAVEČI IN SLOVESNI PREVZEM NOVE 
GASILSKE AVTOCISTERNE 

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Slaveči smo v 
soboto, 4. junija 2022, pripravili svečanost ob 90. obletnici de-
lovanja društva in hkrati slavnostni prevzem nove avtocisterne. 
Ob tem visokem jubileju smo se člani PGD Dolnji Slaveči zbra-
li že v petek, 3. junija 2022, in se spomnili vseh preminulih 
članov. V spomin na njih smo na pokopališču položili venec 

in prižgali sveče. Nato smo se zbrali v gasilskem domu, kjer je 
potekala slavnostna seja, na kateri so zaslužnim članom bila 
podeljena priznanja in odlikovanja. 
V soboto, 4. junija, je v popoldanskih urah potekala osrednja 
slovesnost z gasilsko parado. Parade se je udeležilo veliko šte-
vilo gasilcev iz malo manj kot 20 društev. 

Botri avtocisterne z županjo 
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Slavnostni del prireditve je potekal v nabito polnem šotoru 
pred gasilskim domom na Dolnjih Slavečih. 
Slovesnost so počastili tudi številni častni gostje, in sicer: 
županja Občine Grad, ga. Cvetka Ficko, gasilski regijski pod-
poveljnik za Pomurje, tovariš Andrej Trstenjak, predsednik in 
poveljnik Gasilske zveze Grad, tovariš Milan Špilak in Klemen 
Flisar, člana Občinskega sveta gospod Silvo Šarkanj in Janez 
Ferko ter predstavnika Zavarovalnice Triglav, gospod Anton 
Sobočan in Edvard Gomboc.

Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik PGD Dolnji Slaveči, 
tovariš Andrej Grah, z glasbenimi vložki je dogajanje pope-
strila gasilska mladina. 

Kot je ob gasilskih obletnicah običaj, smo se ozrli v preteklost 
društva, vse od nastanka, prelomnic v razvoju in pridobitvah v 
društvu, se spomnili najbolj zaslužnih članov, kar smo strnili 
in predstavili v kroniki društva. 
Da so naši predhodniki delali dobro in pustili dediščino, s kate-
ro trenutni člani delajo uspešno in razvojno naravnano, da je 
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Slaveči eden od vidnejših 
stebrov v sistemu zaščite in reševanja v naši občini, je bilo 
razbrati tudi iz govorov in čestitk gostov.
Pri razvoju in delovanju društva s svojim trudom izstopajo 
tudi nekateri posamezniki. 

Tako smo ob tem svečanem dogodku nekdanjemu dolgole-
tnemu poveljniku PGD Dolnji Slaveči, tovarišu Jožefu Knapu, 
podelili naziv častni poveljnik PGD Dolnji Slaveči.
Ob tem visokem jubileju je PGD Dolnji Slaveči odlikovala tudi 
Gasilska zveza Slovenije, in sicer z odlikovanjem gasilska pla-
menica 1. stopnje. 
Iz rok županje pa je društvo prejelo Občinsko Priznanje Obči-
ne Grad, na katerega smo prav tako ponosni.
Slovesnost pa ni bila namenjena samo praznovanju 90. oble-
tnice delovanja društva, temveč tudi svečanemu prevzemu 
in blagoslovu nove avtocisterne. 
Na naše povabilo se je odzvalo kar sedem botrov s svojimi so-
progami in sicer: Marjan Žohar s soprogo Majdo, Vinko Lapoša 

Društvo je prejelo Občinsko Priznanje Občine Grad ob 90. letnici 
delovanja. 

Gasilska zveza Slovenije je PGD Dolnji Slaveči odlikovala z 
odlikovanjem gasilska plamenica 1. stopnje.

PGD Dolnji Slaveči je podelilo tovarišu Jožefu Knapu nekdanjemu, 
dolgoletnemu poveljniku, naziv častni poveljnik PGD Dolnji Slaveči.
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s soprogo Slavico, Drago Kranjec s soprogo Manuelo, Danilo 
Čurman s soprogo Tatjano, Alojz Ferko s soprogo Mirjano, 
Miran Krpič s soprogo Olgo in Darko Koželj s soprogo Cvetko. 
Uvodoma sta predsednik in poveljnik PGD Dolnji Slaveči na-
menila nekaj podatkov o novi avtocisterni. Gre za vozilo Sca-
nia P360 XT, s 360 konjskimi močmi, pogonom na vsa kolesa 
in rezervoarjem za 6000 litrov vode. Vodo potiska črpalka 

Rosenbauer NH25,  z možnostjo delovanja na nizkem in vi-
sokem tlaku. V vozilu je nameščena vsa pripadajoča oprema 
za gašenje; hitro napadalni navijak, cevi, ročniki, posebne cevi 
in armature za travniške in gozdne požare, oprema za gašenje 
s peno, oprema za gašenje dimniških požarov, dihalni aparati, 
reševalne žage, lestve, elektro agregat, potopna črpalka, vodni 
sesalec ter ostala ročna orodja.  Poleg tega je vozilo opremlje-
no z vlečnim vitlom moči 8000 kg, napravo za pranje cestišč 
ter daljinsko voden svetlobni stolp. 
Vrednost vozila z dokupljeno opremo je 237.000 EUR, od tega 
sofinanciranje Občine Grad 143.000  EUR, razdeljeno na 5 let. 
Sofinanciranje Uprave Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje 27.000 EUR, požarna taksa 16.000 EUR, prostovolj-
ni prispevki po vaseh občine Grad 10.000 EUR, prostovoljni 
prispevki vaščanov Dolnjih Slaveč 11.000 EUR. Ostalo lastna 
sredstva in sredstva donatorjev. 
Da je nabavo avtocisterne bilo možno financirati in premosti-
ti 5 letno sofinanciranje s strani Občine Grad, je društvo bilo 
primorano najeti kredit. Kljub temu, da gre za sodobno vozilo, 
si želimo in upamo, da bi ga čim manj uporabljali ob morebi-

Blagoslov vozila 

tnih nesrečah. V kolikor pa pride do požara oziroma nesreče, 
pa je vozilo namenjeno, da po najboljših močeh rešujemo in 
pomagamo vsem v naši občini in bližnji okolici.

Preden je bilo vozilo svečano predano svojemu namenu, sta 
duhovnik g. Marko Magdič in duhovnica evangeličanske cer-
kvene občine, gospa Simona Prosič Filip, blagoslovila vozilo. 
Sledil je težko pričakovan trenutek predaje ključev novega 
vozila. Ključe je svečano predala županja Občine Grad, go-
spa Cvetka Ficko, prejel pa jih je častni poveljnik, tovariš Jožef 
Knap, ki je le-te predal glavnemu strojniku vozila.
Po svečanem delu prireditve so zbrane dolgo v noč zabavale 
članice ansambla Chicas.
Ob tej priložnosti se posebej zahvaljujemo Občini Grad, za 
sofinanciranje nabave nove avtocisterne in hkrati general-
nemu sponzorju prireditve. 
Posebej velika hvala vsem botram in botrom, ki ste nas neiz-
merno počastili. Hvala tudi gasilkam in gasilcem, ki ste nas 
v velikem številu počastili ob tem svečanem dogodku. Prav 
tako velika hvala občankam in občanom ter donatorjem za 
prostovoljne prispevke. Še posebej velika hvala vaščankam in 
vaščanom Dolnji Slaveči, kakor tudi velika hvala vsem ostalim, 
ki ste kakorkoli pripomogli pri nabavi avtocisterne in izvedbi 
svečane prireditve.

Stanko Recek 
(Foto: Z. Žekš) 

Častni poveljnik, tovariš Jožef Knap predaja ključe glavnemu 
strojniku vozila.

JUNIJ, 2022
KRONIKA PGD DOLNJI SLAVEČI OB 90. LETNICI DELOVANJA 
DRUŠTVA
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Slaveči je začelo svojo pot 
leta 1932. Natančneje 23. maja 1932, so na pobudo takratnega 
ravnatelja Zvonimirja Černeka, Franca Saba in Franca Možinarja 
ustanovili gasilsko društvo. Dogovor, da obiščejo vse hiše v vasi 
z namenom pridobiti čim več članov, je bil uspešen, saj jim je 
uspelo pridobiti 14 novih članov. To so bili: Forjanič Franc, Knap 
Franc, Dervarič Franc, Hajdinjak Štefan, Recek Franc, Ferko Jo-
žef, Gomboc Anton,  Rajbar Anton, Šalamon Karel, Sijarto Jožef, 

Sabo Alojz, Žohar Franc, Frumen Ludvik in Potočnik Franc. 
Kljub težkim časom so se z veliko vnemo podali novim izzivom 
naproti. Tako so že naslednje leto kupili prvo ročno brizgalno 
in zgradili orodjarno. Orodjarno so potem leta 1934 razširili in 
dogradili gasilski dom. 
Vmes je bila druga svetovna vojna in časi po njej so bili težki. 
Vendar je člane društva želja po razvoju gnala naprej. Tako je 
društvo na parceli Ivana Gomboca s pomočjo krajanov leta 



Občina Grad43   

NAŠA DRUŠTVA 

1949 začelo graditi zadružni dom. Za potrebe gašenja na dru-
gem koncu vasi je društvo leta 1953 nabavilo še drugo ročno 
brizgalno in leta 1954 zgradilo tudi orodjarno na Klanfarovem 
bregu.
Ker je prvotno grajen gasilski dom dotrajal, so ga leta 1961 poru-
šili in se preselili v vaški dom oziroma kot se je takrat imenoval 
zadružni dom. V tistih časih je prišla tudi pri gasilcih potreba 
po motorizaciji. Tako je  istega leta društvo nabavilo svojo prvo 
motorno brizgalno znamke Savica, ki je še danes shranjena v 
gasilskem domu. 
Društvo je prirejalo in se udeleževalo gasilskih  svečanosti. Zato 
se je leta 1969 v našem društvu nabavil tudi prvi prapor.
Svet se je razvijal in tudi pri gasilcih je bila potrebna moderni-
zacija opreme. Tako se je leta 1973 nabavila sodobna motorna 
brizgalna znamke Ziegler, k njej pa tudi prikolica za prevoz, ki 
so jo vlekli s traktorjem.
Za takratni velik razvoj društva v 60-ih in 70-ih letih smo hva-
ležni pokojnemu Alojzu Recku. 
Način prevoza gasilske opreme s prikolico in traktorjem je v 
dobrem desetletju postal zastarel. V društvu je nastala potreba 
po nabavi orodnega vozila za prevoz moštva in opreme. Zalo-
gaj je bil velik, vendar je gasilcem, skupaj s pomočjo vaščanov, 
krajevne skupnosti in gasilske zveze leta 1984 uspelo nabaviti 
rabljeno orodno vozilo znamke TAM. Istega leta pa so zgradili 
še garažo za vozilo, manjše skladišče in sanitarije. 
V 80-ih letih so bile gasilske veselice pretežen vir financiranja 
gasilskih društev. Prav tako pa je gasilski dom bil vedno središče 
vaškega dogajanja. K temu se je pojavila potreba in želja po 
veliki sodobni gasilski dvorani. Za pridobitev potrebnih sred-
stev za gradnjo, je društvo skupaj s pomočjo vaščanov leta 1988 
organiziralo veliko prireditev, Borovo gostüvanje. Prireditev je 
uspela preko vseh pričakovanj in velika želja po sodobni dvo-
rani je postajala resničnost. Zgradili smo dvorano, jo opremili 
z mizami in klopmi, prav tako smo opremili kuhinjo z vsem 
potrebnim. 
Z leti pa smo dvorano opremili še s centralnim ogrevanjem.
Kmalu so prišla 90-ta leta. Streha na starem delu gasilskega 
doma je bila potrebna obnove, kar je bilo tudi s pomočjo članov 
in vaščanov storjeno. Za gasilski dom se spodobi, da ima tudi 
stolp. Tako je leta 1993 s pomočjo sponzorjev bil zgrajen stolp, 
na katerega bila premeščena tudi sirena za alarmiranje.
V drugi polovici 90-ih let se je pojavila potreba po sodobnej-
šem gasilskem vozilu, s sodobnejšo opremo za gašenje in re-
ševanje. Tako je s pomočjo vaščanov takratne skupne občine 
Grad-Kuzma in s pomočjo našega gasilskega prijatelja Darka 
Koželja leta 1997 uspelo društvu nabaviti novo gasilsko vozilo, 
Mercedes Sprinter, opremljen z visokotlačno črpalko, 400 litri 
vode, dvema dihalnima aparatoma in ostalo pripadajočo opre-
mo. Omenjeno vozilo je bilo takrat zelo sodobno in inovativno 
v okolici.
Z novonastalo samostojno Slovenijo je bila tudi želja po novem 
praporu s slovenskimi simboli. Tako smo leta 1999 nabavili in 
razvili nov slovenski gasilski prapor.
Konec 90-ih let je v društvu močno naraslo število članov, ta-
krat so bile aktivne 4 tekmovalne ekipe, ki so v bližnji okolici žele 

zmagovalne naslove, prav tako pa tudi zadovoljive rezultate na 
državnih tekmovanjih.
V začetku novega tisočletja se je pojavila težava s pomanjka-
njem pitne vode, posledično pa tudi požarne vode.  Tako smo 
začeli razmišljati o nabavi avtocisterne, ki bi služila za prevoz 
požarne vode kakor tudi pitne vode. S strani gasilskih prijateljev 
iz Velenja nam je bila ponujena priložnost za nakup rabljene 
avtocisterne, ki smo jo v svoje garaže pripeljali leta 2002. Na-
bavljena avtocisterna Mercedes 1213 letnik 1980 in kapaciteto 
vode 5500 litrov je kljub svojemu šibkemu motorju dostavila 
v naša gospodinjstva veliko pitne vode.
Za zelo velik razvoj in napredek društva, v 90-ih letih in začetku 
novega tisočletja smo hvaležni, takratnemu predsedniku Kar-
lu Recku, poveljniku Marjanu Žoharju, mentorju tekmovalnih 
ekip  Jožefu Knapu, blagajniku Leopoldu Mariču in tajniku, žal 
že pokojnemu Jožefu Pozveku.
Kot doma pri hiši tako tudi pri gasilskem domu je vedno po-
trebno kako popravilo ali prenova. Tako je bila leta 2008 zgra-
jena nova sodobna pretočna greznica. Finančna sredstva za 
gradnjo pa so bila pridobljena s prireditvijo maškarade.
Društvo se je vedno trudilo biti opremljeno v skladu s predpisi 
in potrebami za uspešno delo na intervencijah. Tako je začetek 
leta 2015 bila sprejeta odločitev, da je potrebno zamenjati ta-
krat že zastarelo motorno brizgalno. Tako smo spet organizirali 
maškarado in s pomočjo GZ Grad pridobili sredstva za nakup 
nove motorne brizgalne Rosenbauer Fox 3. Hkrati pa smo v 
gasilsko dvorano nabavili še nov točilni pult.
Konec leta 2015 so se v društvu začela prva razmišljanja o na-
bavi nove sodobne avtocisterne. Do takrat so za marsikoga bile 
to le sanje, takrat pa smo začeli z resnimi načrtovanji. Naposled 
nam uspelo prepričati županjo in Občinski svet, ki je leta 2018 
sprejel proračun za 5-letno sofinanciranje nabave nove avtoci-
sterne. Tako so v začetku leta 2019 stekli formalni postopki za 
nakup avtocisterne, hkrati pa je stekla tudi gradnja garaže za 
novo vozilo. Decembra 2019 smo ponosno v garažo zapeljali 
novo avtocisterno.
Potem je prišel čas z virusom Covid, kar je upočasnilo delo v 
društvu, kar pa ni veljalo za gasilske intervencije, saj smo že 
naslednje leto z novo avtocisterno zelo uspešno posredovali 
na kar 6 požarih in nekaj preostalih intervencijah.
Skozi vso zgodovino kakor tudi sedaj društvo zelo tesno sode-
luje in dobiva podporo vaščanov. Ob taki podpori se trudimo, 
da jim stojimo tudi mi ob strani, pa ne samo ob intervencijah, 
ampak  tudi drugače. Tako smo lansko leto z lastnimi sredstvi 
nabavili defibrilator, ki je javno dostopen na garaži gasilskega 
doma. Prav tako pa je lansko leto Uprava za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije na gasilski dom zmontirala novo, daljinsko 
vodeno sireno za javno alarmiranje. Sedaj pred današnjo sveča-
nostjo pa je bila na novo prebarvana fasada gasilskega doma.
V kratkem pregledu delovanja PGD Dolnji Slaveči so bili izpo-
stavljeni samo nekateri dogodki, ki pričajo o našem nesebič-
nem in požrtvovalnem delu. 90 let delovanja PGD Dolnji Slave-
či nosi pečat dela prostovoljcev več generacij slavečkih gasilcev. 
Hvala vsem za vložen trud.

Stanko Recek
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BINKOŠTNI POHOD PO DOLNJIH SLAVEČIH 

KRVODAJALSKA AKCIJA

TEKMOVANJE V KUHANJU 
MOTOVILSKEGA BOGRAČA 

Lepo sončno nedeljo, 19. junija 2022, je po Dolnjih Slavečih 
potekal tradicionalni Binkoštni pohod, ki smo se ga člani 
društva po dveh letih premora zelo veselili, da ga bomo 
lahko spet izpeljali.

Krajevna organizacija RK je 6. 6. 2022 že dvanajstič orga-
nizirala terensko krvodajalsko akcijo, ki je bila izvedena v 
osnovni šoli Grad. Pri organizaciji nam je pomagala občina 
in seveda zaposleni v osnovni šoli. Letos se je za to pleme-
nito dejanje odločilo 68 občanov in občank, od tega jih je 

Organizirana je bila približno desetkilometrska krožna pot 
z začetnim in končnim ciljem v gasilskem domu na Dolnjih 
Slavečih ter vmesnim postankom, kjer so se lahko poho-
dniki okrepčali s pijačo in prigrizki. Pohoda se je udeležilo 
okrog 60 pohodnikov, tukaj pa velja poudariti, da je bilo od 
tega 75 odstotkov avstrijskih udeležencev. Kljub lepemu 
vremenu smo bili žalostni in hkrati razočarani, da se v veliki 
večini pohodniki iz domačih društev pohoda niso udeležili. 
Na koncu smo se ob dobri družbi nadihali svežega zraka 
in na končnem cilju v gasilskem domu okrepčali s hrano 
in pijačo. 
Veseli smo, da smo lahko letošnji pohod uspešno izpeljali, 
v upanju, da se spet ponovno vidimo naslednje leto.

Tadeja Kular

9 zbralo pogum prvič za darovanje te dragocene tekočine. 
Vsi, ki potrebujejo kri, se ne morejo osebno zahvaliti vsem 
darovalcem, se pa organizatorji iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki z dajanjem krvi rešujete življenja. En velik HVALA vsem!
Organiziranje krvodajalskih akcij bo še naprej naša prio-
ritetna naloga. 
Vsi člani KORK GRAD pa tudi večkrat na leto delimo pre-
hrambene pakete vsem, ki so take pomoči potrebni. Za-
hvalila bi se delavcem režijskega obrata, ki nam pakete 
pripeljejo iz Murske Sobote. 
Upam, da bomo  z našim delom še naprej lahko pomagali 
vsem, ki bodo pomoč potrebovali.

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi.
(Tone Pavček)

Predsednica KORK Grad
Darinka Bauer 

DŠKT LUKAJ Motovilci je v soboto, 25. 6. 2022, priredilo 
že 7. tekmovanje v kuhanju motovilskega bograča. Na 
vročo soboto se je na tekmovanje prijavilo 7 ekip, ki so 
svoje znanje in spretnosti morale pokazati skozi celo 
popoldne. 

ZMAGOVALCI, EKIPA PGD MOTOVILCI 



Občina Grad45   

NAŠA DRUŠTVA 

IZLET DRUŠTVA »SKOURIŠ« 
Člani Društva za promocijo in razvoj turizma Občine Grad 
»SKOURIŠ« smo se 11. junija 2022  odpravili na izlet. Naša 

prva postojanka je bila velenjski grad. Po ogledu gradu smo 
se odpravili na ogled velenjskega jezera. Nato nas je pot 

vodila v Žalec, kjer smo poizkušali piva 
na fontani piv. Po degustaciji piva je sle-
dilo kosilo v Zg. Kungoti. V Svečini smo 
si ogledali vinsko klet Dreisiebner, kjer 
smo tudi opravili degustacijo vin in si z 
razgledne ploščadi ogledali znamenito 
srce med vinogradi. V poznih večernih 
urah je sledil povratek poln lepih doži-
vetij nazaj na naše Goričko.

Daniel Huber
(Foto: M. Ficko) 

3-članska komisija je ocenjevala kvaliteto, okus bograča, 
prav tako pa tudi vzdušje ekip, spretnost pri igrah in samo 
okrasitev stojnic. Najboljši bograč je skuhala ekipa PGD Mo-
tovilci, drugo mesto je zasedel bograč, ki ga je skuhala ekipa 
BAR PUTAR in tretje mesto bograč ekipe MISTER MONKEY. 
Med celotnim tekmovanjem je potekala tudi modelarska 

 EKIPA MISTER MONKEYEKIPA BAR PUTAR GRAČKA VLADA 

razstava letal, ki jo je predstavilo modelarsko društvo ČUK 
iz Škofje Loke. 
Vsem tekmovalcem želimo čestitati za vložen trud in voljo 
in se vidimo spet naslednje leto. 

Andrej Čerpnjak 
(Foto: Z. Žekš)
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POHOD PO VIDONCIH  

NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL VASI MOTOVILCI  

25. junij je Dan državnosti in dan, ko poteka tradicionalni 
pohod po vasi Vidonci, katerega organizator je ŠD Vidon-
ci. Pohoda se je letos udeležilo 80 pohodnikov od blizu in 
daleč. Pohod je vključen v knjižico pohodov po Goričkem.
Zjutraj smo se zbrali v športnem centru. Sledil je kratek 
kulturni program, nato pa smo se odpravili na osemkilo-
metrski pohod po vasi. Pot nas je vodila po vaških zaselkih 
do gasilskega doma, kjer smo se okrepčali s hrano in pija-

V soboto, 2. 7. 2022, je potekalo 22. nočno gasilsko tekmo-
vanje za pokal vasi Motovilci.
Tekmovanja se je udeležilo 14 moških ekip članov A in 3 
ekipe članic A.  

čo. Pohod smo zaključili v športnem centru, kjer je sledila 
malica - ribe na žaru.
Pohodniki smo med potjo poskrbeli za rekreacijo, se naužili 
svežega zraka, uživali v lepotah Goričkega in sklepali nova 
poznanstva in prijateljstva. 

Melita Ficko Sapač
(Foto: Arhiv ŠD Vidonci) 

Tekmovalne ekipe so se pomerile med seboj v suhi izvedbi 
vaje z motorno brizgalno in v vaji razvrščanja.  
Med člani A je slavila desetina članov A iz Dolnjih Slaveč, 
v ženski konkurenci  pa so prehodni pokal prejele članice 
PGD Bodonci. 

Super zabava s Polkaholiki 
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NK GRAD V SEZONI 2021/2022

in se uvrstila v novoustanovljeno 1. Pomursko nogometno 
ligo, ki šteje 12 ekip.
So pa člani NK Grad zasedli 1. mesto na lestvici fair play. 
Zaradi pomanjkanja igralcev v minuli sezoni NK Grad ni 
nastopal z mladinsko ekipo, tekmovale pa so ekipe U-15, 
U-13, U-9 in najmlajši cicibani U-7. Pod vodstvom trenerjev 
Bojana Horvata in Nikija Buček Hubra so dosegali zavidljive 
rezultate. Tudi v zimskem času so pridno trenirali v telova-
dnici OŠ Grad. Pri organizaciji treningov, tekem in prevozih 
na le-te, so pomagali starši otrok, za kar jim velja zahvala. 

Gasilsko tekmovanje v Motovilcih je štelo tudi za Pomursko 
letno ligo, kjer pa je največ točk dosegla ekipa članov A iz 
PGD Motovilci.
Po tekmovanje je sledila prava gasilska zabava s skupina-
ma Polkaholiki in BluePlanet.
Upravni odbor PGD Motovilci se ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljuje vsem, ki ste priskočili na pomoč in pripomogli, 
da je dogodek zopet več kot odlično uspel.

Valerija Horvat
(Z. Žekš)

V NK Grad smo v sezoni 2021/22, kljub bojazni zaradi covida 
19 delovali po planu, v jesenskem delu sezone še z nekaj 
ukrepi, a s prisotnostjo gledalcev na tekmah. 
Članska ekipa, sicer številčno okrnjena, je tekmovala v 
Pomurski nogometni ligi. Po uspešnem štartu v sezono 
in nato nekoliko slabših rezultatih od pričakovanih, je po 
7 kolih trenerja Janka Irgoliča zamenjal Tomaž Čarni. Po 
koncu jesenskega dela tekmovanja je bila ekipa NK Grad 
na 4. mestu lestvice in se uvrstila med ekipe, ki so se borile 
za prvaka lige. Po končanem prvenstvu je zasedla 7. mesto 

Zmagovalci člani A PGD Dolnji Slaveči 

Veselje ob prevzemu pokala

Ekipa v kuhinji pod budnim očesom Bineta Volčiča 

Zaključek uspešne sezone mlajših kategorij NK Grad. Druženje s starši na igrišču »Pod gradom«. 
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Poleg treningov in tekmovanj so v klubu potekale tudi dru-
ge aktivnosti. Pred sezono je bil organiziran turnir 3 ekip. 
Sodelovale so NK Grad, NK Tromejnik in NK Kema Puconci. 
Potekala so vzdrževalna dela na igrišču in ob njem. Po kon-
čani sezoni je bil organiziran piknik mlajših kategorij in 
staršev. Odigrana je bila tekma med mamicami in dečki, 
zmagali so naši mladi upi.  Po krajši pavzi se bodo nadalje-
vale priprave ekip na novo sezono, predvidena je sanacija 
igralne površine igrišča »Pod gradom«, prizidek pri obsto-
ječem objektu garderob in čistilna naprava. 
Želimo si, da tudi v bodoče NK Grad s pomočjo lokalne sku-
pnosti, sponzorjev in simpatizerjev uspešno deluje, vzgaja 
mlade nogometaše in tekmuje v ligah. 

Silvester Železen 
(Foto: Arhiv NK Grad) 

Člani NK Grad 

100 LET PGD GRAD

je vodil poveljnik Damjan Ficko, ki je predal tudi raport 
predstavniku GZS Martinu Ficku, podpoveljniku Regijskega 
poveljstva za Pomurje. 

Sledil je slavnostni in kulturni del s podelitvijo plaket in 
zahval, ki jih je podelil Milan Špilak, predsednik GZ in PGD 
Grad ter izmenjava daril. 

Gasilci PGD Grad smo 16. 7. 2022 slovesno proslavili 100 let 
ustanovitve gasilskega društva. Po skrbnih pripravah se je 
slovesnost začela v sredo, 13. 7. 2022, z obiskom večerne 
sv. maše za vse preminule in žive člane ter njihove svojce 
PGD Grad. 
Po končani sv. maši je sledilo skupinsko slikanje v cerkvi 
pred oltarjem. Sledila je slavnostna seja društva v gasil-
skem domu. Slavnostna seja se je začela  z minuto molka 
za vse preminule člane društva. Na slavnostni seji sta bila 
prisotna tudi Klemen Flisar, poveljnik GZ Grad in Mihaela 
Žökš, predstavnica Občine Grad in odgovorna urednica 
zbornika 100 let PGD Grad. Po kratkih nagovorih sta pred-
sednik in poveljnik GZ Grad podelila priznanja in odlikova-
nja GZ Grad. Predsednik PGD Grad Milan Špilak pa je vsem 
zaslužnim podelil priznanja in zahvale PGD Grad. Sledilo 
je skupinsko slikanje in skromna pogostitev.
Slavnostna prireditev je bila v soboto 16. 7. 2022 ob 17. uri 
na nogometnem igrišču NK Grad s svečanim mimohodom 
17 gasilskih društev in praporov. 
Slavnostni ešalon, v katerem so bili tudi gostje iz Porabja, 
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Domači gasilci so s pomočjo vaščanov poskrbeli za okusno 
hrano in pijačo. 
Hvala vsem za pomoč pri izvedbi prireditve, posebej Ob-
čini Grad, ki je bila generalni sponzor prireditve ter vsem 
donatorjem, ki jih je bilo kar 75. Hvala tudi vsem, ki tukaj 
niso posebej omenjeni, pa so pomagali. Na koncu nam pa 
ostane samo še želja, da se bo delo PGD in članov tudi v 
bodoče tako aktivno nadaljevalo, da bo čim manj nesreč. 
Gasilci pa  bomo vedno pripravljeni pomagati na vseh po-
dročjih po svojih zmožnostih.

Milan Špilak
Predsednik GZ in PGD Grad

(Foto: ND VIDEOSTUDIO)

NAŠA DRUŠTVA 

PGD Grad je ob tej priložnosti prejelo državno priznanje 
za »POSEBNE ZASLUGE«. 
Iz rok županje pa je društvo prejelo Občinsko Priznanje 
Občine Grad, na katerega smo prav tako ponosni.
Slovesni govorniki na prireditvi so bili županja Občine Grad 
Cvetka Ficko, poslanec državnega zbora Damjan Zrim, po-
veljnik GZ Grad Klemen Flisar in Martin Ficko, predstavnik 
GZS in podpoveljnik Regijskega poveljstva za Pomurje. 
Vsak prejemnik odlikovanja pa je istočasno prejel tudi 
Zbornik ob 100 letnici PGD Grad, ki ga je skrbno pripravila 
in uredila Mihaela Žökš – odgovorna urednica. 
Svečana prireditev se je zaključila s pogostitvijo gostov in 
vseh 17 gasilskih društev v šotoru ob igrišču. Za glasbeni 
del je skrbel DY in skupina Modrijani, ki so napolnili šotor 
do zadnjega kotička. 
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DOGAJANJE V VULKANIJI

NOVE PRIDOBITVE V VULKANIJI

njimi je bilo tudi osem pohodnikov iz sosednje Hrvaške, ki 
so bili navdušeni nad našo vulkansko pokrajino, zato bodo 
naslednje leto prišli še v večjem številu.

Zavod se je letos udeležil tudi nekaj sejmov in promocijskih 
dogodkov. Marca smo se predstavljali na 32. sejmu zelenega 
in aktivnega turizma Alpe – Adria v Ljubljani, aprila pa na 6. 
sejmu aktivnosti in oddiha v naravi Naturo v Gornji Radgoni. 
Na obeh sejmih je bil prisoten tudi krtek Oli. Konec maja smo 
se predstavili tudi na Slovenski turistični borzi SIW on Tour 
2022. Pri Rotundi v Selu smo tujim turističnim agentom pred-
stavili doživetja na Goričkem v izvedbi ge. Zvezdane Zgodbe z 
Goričkega, kjer smo jih z Olijem povabili tudi v našo Vulkanijo.
Do konca letošnjega leta  načrtujemo še kar nekaj prire-
ditev in dogodkov, s katerimi bomo popestrili dogajanje v 
naši občini. Vabljeni!
 

Tadeja Krauthaker, 
strok. sodelavka ZUKD Grad

(Foto: arhiv ZUKD Grad)

na izobraževalen in doživet način predstavlja naravne 
vrednote Goričkega, predvsem gorički vulkan, vulkanske 
kamnine, geologijo in naravo na območju Krajinskega 
parka Goričko. V Doživljajskem parku Vulkanija smo vgra-
dili novo opremo v prostoru, ki ga imenujemo geohazard. 
Nova oprema so klopi z naslonjali za celotno skupino obi-
skovalcev, ki naenkrat vstopi v vulkanski svet, police za 
VR očala, 30 kosov virtualnih očal ter sistem za zagon 
filma. V okviru projekta je bil posodobljen in spremenjen 
v 3D okolje film o supervulkanih in njihovih posledicah, 
ki obiskovalcem skozi virtualno izkušnjo predstavi vul-
kanske dogodke v preteklosti. Z novim 3D filmom in VR 
očali obiskovalci še bolj doživeto spoznajo supervulkane 
in posledice, ki jih vulkani povzročijo. Operacija je vre-
dna 46.377,28 eur, od tega so upravičeni stroški v višini 
38.014,16 eur. Projekt bo sofinanciran s strani Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike 
Slovenije v višini 32.312,04 eur (85 % delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov), zavod pa je zagotovil lastna sred-

Doživljajski park Vulkanija vsako leto izvede in se udele-
ži kar nekaj prireditev in sejmov. V lanskem letu je zaradi 
korone odpadlo kar nekaj tradicionalnih prireditev, kot je 
Olijev pohod, Velka maša in tudi Olijev božični sejem. Je pa 
bil zato začetek letošnjega leta bolj obetaven. Prvi dogo-
dek, ki smo ga letos izvedli v Vulkaniji, je bilo pustovanje 
s krtkom Olijem. 

Na pustno soboto in na pustni torek smo na trgu Vulkanije 
zaplesali s krtkom Olijem, se posladkali s sladkim presene-
čenjem ter si izdelali pustno masko. Pestro je bilo tudi na 
velikonočno soboto in na velikonočni ponedeljek. Oli je v 
okolici Vulkanije skril remenke, ki so jih obiskovalci iskali in 
tiste, ki so jih našli, odnesli domov. Z Olijem so tudi zaplesa-
li in se s cestnim turističnim vlakom zapeljali po vulkanski 
pokrajini. Po dveh letih premora smo letos ponovno izve-
dli Olijev pohod po vulkanski pokrajini. Pohod je potekal v 
soboto, 21. maja. Na samem štartu pohoda nam je pona-
gajal dež, a ga je hitro nadomestilo sonce. 35 pohodnikov 
je spoznalo naš vulkanski krater in slišalo legende. Med 

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad si je v letu 
2022 zadal kar nekaj novih ciljev za izboljšanje turistične 
infrastrukture v Doživljajskem parku Vulkanija. 

Kot partner v operaciji »Začuti utrip območja LAS Go-
ričko« smo obogatili doživetje na poti skozi vulkansko 
podzemlje. Z operacijo smo prispevali k izboljšanju in 
dopolnitvi interpretacije naravne in kulturne dediščine, 
kar Doživljajski park Vulkanija v veliki meri zagotavlja, saj 

Razlaga v kamnolomu na pohodu po Olijevi vulkanski poti

Novo virtualno doživetje z virtualnimi očali  

Predstavitev Vulkanije tujim turističnim agentom
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KONCERTI NA GRADU GRAD

KO SE DAN POSLAVLJA, KO GA NI IN KO SE RODI
Sodelovali so lahko osnovnošolci v kategoriji I in mladostniki 
ter odrasli v kategoriji II. Tema natečaja se je navezovala na 
večer, noč in jutro na Goričkem, ko goričko krajino obsije 
posebna svetloba zahajajočega/vzhajajočega sonca ali lune. 
Fotografi so bili povabljeni na fotolov za posnetki krajine, 
rastlin, živali in kmečkih ter drugih opravil. 
Poslane fotografije je ocenila strokovna žirija. Avtorji naj-
bolje ocenjenih fotografij so priznanja in nagrade prejeli 
17. junija na gradu Grad. Vsem fotografom se zahvaljujemo 
za sodelovanje, sponzorjem in donatorjem pa za praktične 
nagrade. Po dvajset najboljših fotografij iz obeh kategorij je 
do konca leta na ogled na arkadnem hodniku gradu Grad 
na Goričkem. 
Vabljeni k ogledu. 

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

22. maja sta sestri Valeria in Anja Kučan pripravili prvo 
Glasbeno matinejo na gradu Grad na Goričkem. Valeria 
je uspešno zaključila študij saksofona v Grazu in se jeseni 
odpravlja na Konservatorij Lyon v Franciji, Anja pa je učite-
ljica klavirja in korepetitorka na Konservatoriju za glasbo 
in balet v Mariboru. Zaigrali sta skladbe skladateljev A. 
Ginastere, G. Preinfalka, J.S. Bacha in A. Piazzolle. Skladbe 
sta izvajali solistično in kot duo. Občinstvo je v nastopu 
talentiranih sester uživalo.
Prvega junija je več kot 150 učenk in učencev s petjem 
preplavilo grajsko dvorišče. V  tako imenovanem Zboro-
vskem bumu, ki ga je organiziral Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti Murska Sobota v sodelovanju z JZ KP Gorič-

JZ KP Goričko je aprila razpisal 14. fotografski natečaj za 
NAJ fotografijo Goričko 2022 na temo KO SE DAN POSLA-
VLJA, KO GA NI IN KO SE RODI. 

stva v višini 14.065,24 eur. Zavod je projekt zaključil 25. 
junija, ko smo javnosti prvič predstavili novo doživetje z 
virtualnimi očali.

Zavod je v prvi polovici leta vlagal v obnovo že obstoječe 
infrastrukture, prav tako pa je nabavil nekaj nove opreme. 
Prenovljena je bila notranjost geološkega muzeja in bazeni 
v usnjarskem delu. V muzeju smo aprila postavili virtualni 
geo-peskovnik, na katerem lahko obiskovalci iz peska sesta-
vijo svoj vulkan, ki virtualno izbruhne. Na voljo pa je tudi 
nekaj drugih izobraževalnih in zabavnih vsebin virtualnega 
peskovnika. V avli Vulkanije smo vgradili nove oblazinjene 
klopi za obiskovalce, nabavili smetarnik in v celoti preno-
vili klopi na podzemnem vlaku z novim tapeciranjem. V 
izvajanju in načrtovanju imamo še veliko idejnih zasnov, s 
katerimi bomo letos obogatili obisk našega parka. Kmalu 
nas bo pred vhodom pričakal tudi čisto nov krtek Oli ter 
urejen trg s tablami in zastavami. V prihodnje pa imamo 
še več smelih načrtov, s katerimi želimo obogatiti ponudbo 
za družine in aktivne obiskovalce.

Razstava krasi hodnik drugega nadstropja gradu.

Valeria in Anja Kučan

Prenovljen podzemni vlak v Vulkaniji 

Vabljeni, da počitnice preživite z Olijem, saj vas v vulkan-
skem podzemlju čakajo nova doživetja z virtualnimi očali 
in geo-peskovnikom.

Danijela Krpič, 
direktorica ZUKD Grad

(Foto: arhiv ZUKD Grad)
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ko in Občino Grad v okviru območne revije, so nastopili 
otroški in mladinski pevski zbori iz DOŠ Prosenjakovci, OŠ 
Grad, OŠ Bogojina, OŠ Puconci, OŠ Sveti Jurij, OŠ Tišina 
in OŠ Gornji Petrovci pod vodstvom treh zborovodkinj, 
Mojce Györek, Alenke Brulc Šiplič in Valerije Šömen ter 
Olge Kous, ki jih je spremljala na klavirju. Nastop je po-
vezovala Vida Toš.
Zborovski bum je bil v takem obsegu prvič in prisotni 
poslušalci so bili navdušeni ob petju otrok, ki so stali na 
grajskih arkadah in se je pesem razlegala po celotnem 
grajskem dvorišču. Verjamemo, da so uživali tudi nasto-
pajoči.
Oddelek za petje Glasbene šole v Murski Soboti pod 
mentorstvom Gabriele Bratina že vrsto let gostuje v kon-
certnem salonu gradu Grad z zaključnim koncertom ob 
koncu šolskega leta. Letošnji nastop 17. junija je bil prav 
poseben, saj so nastopili pevci, ki so na letošnjih tekmo-
vanjih prejeli številne nagrade in priznanja. Miša Frumen 
in Maja Gabor sta opravili zaključni izpit.
Vsem pevkam in pevcem ter mentorici se zahvaljujemo 
za čudovit večer in čestitamo za vse dosežke.

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

Zborovski bum na gradu Grad

Zaključni koncert oddelka za petje Glasbene šole Murska Sobota

Prekmurje v srcu - umetniška inštalacija v grajskem parku

PREKMURJE V SRCU – UMETNIŠKA INŠTALACIJA V GRAJSKEM PARKU

LIFE NATURAVIVA, BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA

Prekmurje je najbolj večkulturni del Slovenije, kjer so se v 
zgodovini z večinsko slovensko kulturo prepletali madžar-
ski, hrvaški in avstrijski vplivi. Pokrajino so v svoji pestrosti 
zaznamovali pripadniki različnih ver: katoliki, protestanti, 
baptisti, Judi in tudi etnična skupina Romov. Ne gre le za 
najbolj večkulturni del države, ampak tudi za del, kjer pre-
bivalstvo različnih narodnosti in ver že stoletja živi v soži-
tju. Slovenski prebivalci Prekmurja so bili skozi tisočletno 
zgodovino pod močnim vplivom madžarizacije, a je kljub 
temu velika večina prebivalstva ohranila prekmurski jezik 
in slovensko narodno identiteto. Učenci OŠ Grad in OŠ Ti-
šina so pod mentorstvom učitelja Izidorja Zadravca izdelali 
lončene izdelke z motivi ob stoti obletnici Prekmurja – Pre-
kmurje v srcu. Inštalacija izdelkov je na deblu odmrlega 
drevesa v grajskem parku gradu Grad na Goričkem.
Vabljeni k ogledu. 

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

Je projekt, s katerim želimo v JZ KP 
Goričko čim širši javnosti predstaviti 
biotsko pestrost Slovenije. Trudimo se 

predvsem z razkrivanjem in predstavljanjem biodiverzi-
tete Krajinskega parka Goričko. 

Ena izmed projektnih nalog je naravoslovna aktivnost za 
vrtčevske in osnovnošolske skupine. Na zabaven, poučen 
in igriv način smo jim pokazali in predstavili raznoliko 

goričko pestrost. Ustvarili smo različne izdelke in tako s 
skupnimi močmi obogatili naše znanje. Ena izmed de-
lavnic je bila tudi velikonočna delavnica z barvanjem pir-
hov z naravnimi barvili in dekoracijami. V prvomajskih 
počitnicah smo za obiskovalce gradu pripravili poslikavo 
obraza na temo narave in goričke biodiverzitete. Izvedli 
smo predavanje na temo Bober – ekološki inženir, kjer 
smo izvedeli veliko o živali, ki se v zadnjih letih vrača na-
zaj na Goričko. Ker ga pogosto dojemamo kot uničevalca 
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narave in včasih tudi preganjamo, sta nam predavatelja 
predstavila to problematiko in pokazala, da je bober bolj 
koristen in dobrodošel, kot smo morda mislili. Na sporedu 
so bila tudi potopisna predavanja, s pomočjo katerih so 
nam zunanji predavatelji orisali svoja doživetja, pokrajino 
in ljudi.
 V poletnih mesecih smo pod goričkimi zvezdami prirejali 
kina na prostem. Ob prvih petkih v mesecu smo se ob 
večerih zbrali na grajskem dvorišču in na velikem platnu 
predvajali dokumentarne, naravoslovne in poljudne filme 
o naravi in biodiverziteti.

V maju in juniju smo izvedli tri izlete za deležnike Kra-
jinskega parka Goričko. Skupaj z udeleženci iz občinskih 
uprav, turističnih zavodov, kmetijsko-gozdarskega zavoda 
MS, razvojnega centra in lokalnih društev smo na prvem 
izletu obiskali Medvedgrad – središče za obiskovalce v Na-
ravnem parku Medvednica na sosednjem Hrvaškem, da bi 
spoznali koncept njihove interpretacije gradu in narave. 
Drugi izlet nas je vodil v Logarsko dolino, kjer smo si ob 
zelo zanimivem in poučnem vodenju ogledali Naj pot leta 
2021. Ob povratku smo se ustavili še v Muzeju lesarstva in 
gozdarstva v gradu Vrbovec. Zadnji, tretji izlet, pa je bil v 
Krajinski park Ljubljansko barje in Notranjski regijski park. 
V parku Rakova Jelša so nam predstavili mokrotne trav-
nike, kjer vzpostavljajo novo tematsko pot. Na Notranj-
skem smo se ustavili ob novo nastajajočem sodobnem 
multimedijskem centru za obiskovalce in se sprehodili po 
delu poti Drvošec. Tako smo se uspešno družili, spoznavali 
delo partnerjev in s pomočjo mreženja ostalih parkov in 
drugih udeležencev izvedenih izletov začrtali uspešno 
sodelovanje še vnaprej.
V našem grajskem parku vas pričakuje zunanja razsta-
va, na kateri je predstavljena biodiverziteta Krajinskega 
parka Goričko z naslovom: Goričko. Znate ka? Lejpo je. 
Fotografije na velikih panojih ponujajo potovanje po 
Goričkem na malo drugačen način. Obiskovalci v sliki in 
besedi spoznavajo najznačilnejše prebivalce in krajinske 
značilnosti Goričkega. Spoznavajo pa tudi tiste, ki so veli-
kokrat očem skrite. Med slednje štejejo redke in ogrožene 
vrste ter vrste, ki se v naravi pojavljajo le v določenem 
delu leta. Razstava je postavljena v senci stoletnih dreves 
največjega grajskega poslopja daleč naokoli. Vabimo vas, 
da si razstavo ogledate in se prepričate, kako bogato je 
Goričko. Rejsan je bogato in lejpo! 

O vseh aktivnostih, ki še prihajajo, boste obveščeni na 
naši spletni strani www.park-goricko.org in na naših so-
cialnih omrežjih, podrobne informacije o projektu LIFE 
NATURAVIVA pa lahko najdete na spletni strani www.
naturaviva.si. 
 

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

Grajski kino pod zvezdami

Obiskali smo Medvedgrad na sosednjem Hrvaškem

Na izletu v Notranjskem regijskem parku

Razstava o biodiverziteti Goričkega v senci stoletnih dreves Razstava 
o biodiverziteti Goričkega v senci stoletnih dreves
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V PROJEKTU LIFE FOR SEEDS ZAČELI S POBIRANJEM SEMEN
V začetku julija smo v sklopu projekta 
Life for seeds (Ohranjanje prioritetnih 
travniških habitatnih tipov v Sloveni-
ji z vzpostavitvijo semenske banke 
in obnovo in situ) začeli na vrstno 
pestrih suhih travnikih habitatnega 
tipa 6210 (*) pobirati semenski mate-

rial z namenom obnove vrstno revnejših travnikov istega 
habitatnega tipa. Semensko mešanico pobiramo z za to 
posebej prilagojenim krtačnim strojem, ki sta ga razvila 
Kmetijski inštitut Slovenije in Fakulteta za strojništvo v 
Ljubljani. Krtačni stroj je pripet na BCS kosilnico, s čimer 
smo želeli zagotoviti uspešnejši pobeg travniškim drob-
nim živalim in hkrati pobrati čim več semenskega mate-
riala. Pobrana semena s travniškimi bilkami prenesemo 
v ustrezna skladišča, kjer semena presejemo od bilk in 
jih posušimo. Pobran semenski material bomo posejali 
na travnike jeseni.

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

POHOD TRIDEŽELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
15. maja je v organizaciji JZ KP Goričko ob slovensko ma-
džarski meji v občini Šalovci potekal pohod Trideželnega 
parka Goričko-Raab-Örség.
Ob graničarskem muzeju v Čepincih se nas je zbralo čez 
30 pohodnikov, ki smo po pozdravnem nagovoru direk-
torice JZ KP Goričko,  Generalne konzulke RS v Monoštru 
in predstavnice Občine Šalovci zakorakali proti mejnemu 
prehodu v Čepincih. Pot smo nadaljevali skozi gozd po stari 
graničarski poti do mejnega kamna 115, ki označuje naj-
severnejšo točko Slovenije. Po krajšem postanku smo pot 
nadaljevali mimo karavle do Budincev, kjer je v okviru pro-
jekta Gorička krajina nastala nova označena Pot cvetočih 
travnikov. Po predstavitvi tematske poti smo pot nadalje-
vali proti naši začetni in hkrati končni točki, graničarske-
mu muzeju v Čepincih, kjer smo z ogledom muzeja Varuhi 
meje in manjšo pogostitvijo pohod zaključili.
Ob lepem vremenu smo v senci goričkih gozdov prehodili 
9 km poti. V sodelovanju z Občino Šalovci smo izvedli po-

Pohod v organizaciji JZ KP Goričko

hod, ki ponuja številne pomnike na pretekle čase, ko so še 
v karavlah prebivali graničarji, ki so hodili po graničarskih 
poteh, danes pa le-te privabljajo na nekoč strogo varovano 
obmejno območje številne pohodnike od blizu in daleč. 
 

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

KRAJINSKI PARK GORIČKO NA POGAČARJEVEM TRGU V LJUBLJANI
JZ KP Goričko je 18. junija skupaj z ostalimi ponudniki iz 
Pomurja in Porabja predstavljal svojo dejavnost na dogod-
ku (Do)živimo v Pomurju, katera je potekala v organizaciji 
Pomurske televizije AS na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.
Že od jutranjih ur je na stojnicah dišalo po raznovrstnih 
lokalnih produktih in kulinaričnih dobrotah kot so langaš, 
bograč, dödoli in bujta repa, za katere so poskrbele turi-
stične kmetije, gostilne, vinotoči in vinarji.

»Meštri« različnih tradicionalnih obrti so pripravili in raz-
stavili svoje glinene in lesene izdelke, ročno izdelane košare 
ter okrašene pisanice.
Za dobro voljo in vzdušje so poskrbeli številni prleški in 
prekmurski pevski zbori, folkloristi in ansambli. 

Tudi JZ KP Goričko je skupaj z ostalimi turistično-informa-
cijskimi centri, termami, zavodi in društvi obiskovalcem 
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RAZSTAVA REMENK MOJSTROV Z GORIČKEGA
Okraševanje barvanih jajc z različnimi vzorci so posamezni 
izdelovalci v Prekmurju izpopolnili do te mere, da so posta-
la pravi zakladi ljudske umetnosti - prekmurske remenke. 
Te ne nastajajo le za veliko noč, temveč so prevzele tudi 
vlogo prepoznavnega spominka iz Prekmurja. Dejavnost 
je vpisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine pod 
imenom Izdelovanje prekmurskih remenk. Kot nosilci so 
vpisani Elizabeta Urisk (1942-2020) iz Dobrovnika in Eva 
Tivadar iz Kamovcev pri izdelovanju prekmurskih remenk 
v tehniki batik, Herman Rajsar od Grada ter Bernardka in 
Milan Merklin iz Motovilcev pa kot izdelovalci škrabanih 
remenk.
Dragocene zaklade ljudske umetnosti teh štirih mojstrov 
si lahko na gradu Grad ogledate celo leto. 
Herman Rajsar od Grada

Že tri generacije je stara tradicija izdelovanja remenk dru-
žine Rajsar. Herman Rajsar od Grada na Goričkem se je te 
ljudske umetelnosti naučil od očeta, ta pa od Roma iz Če-
ške, ki se je preselil na Pertočo. Herman Rajsar je desetletja 
izdeloval remenke, zato so ga domačini klicali remenkaš. 
Največ je okrasil kokošjih jajc, nekaj pa tudi gosjih, račjih in 
nojevih. Znan pa je bil po svojih »seksi remenkah«. Njegovi 
izdelki z oznako Izdelek domače obrti so romali po celi Slo-
veniji in v tujino. Barvanje je pri hiši prevzela njegova žena 
Cecilija. Hermanove remenke so krasili pisani zaviti darilni 

Herman Rajsar na gradu Grad 8. 4. 2006

ter mimoidočim predstavil razna doživetja in bogato dedi-
ščino na zavarovanem območju ter v največjem grajskem 
poslopju na Slovenskem. Vsi sodelujoči so tako pred vrati 
poletnih počitnic in dopustov predstavitev na trgu zaklju-
čili s povabilom, da  gostje Pomurje obiščejo, doživijo in 
začutijo.

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

Glasba in ples v slovenski prestolnici

trakovi, napeljani skozi odprtino, skozi katero je bilo jajce 
izpihano. Mojster remenk ne izdeluje več. Zbirka njegovih 
izdelkov, ki je na ogled na gradu Grad, je zato še večjega 
pomena, ker priča o preteklem delu izjemnega ljudskega 
mojstra, doma iz Pörge.
Bernardka Merklin iz Motovilcev

Verjetno ga ni občana, ki ne pozna izjemno natančno izde-
lanih remenk Bernardke Merklin iz Motovilcev. Bernardka 
je remenke v tehniki praskanja začela izdelovati okrog leta 
1985. Izdelovanja se je naučila od sovaščana Jožeta Rajsarja, 
ki je remenke izdeloval pred veliko nočjo in jih prodajal oko-
ličanom. Ko je izdelovanje zaradi bolezni opustil, je znanje 
prenesel na Bernardko; ta izdeluje prekmurske remenke z 
večbarvnimi pasovi, ki jih delno prekrivajo črno pobarvane 
ploskve ali širši pasovi. Na črno površino praska cvetlične ali 
rastlinske motive (klasje, grozdje). Izdeluje tudi enobarvne 
remenke in remenke s trojno barvno podlago v plasteh, pri 
katerih se barve pri praskanju ornamenta prelijejo. Pridobila 
je certifikat Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. Pri izdelova-
nju remenk pomaga tudi njen mož Milan, ki pri večbarvnih 
jajcih spraska rozete. Svoj izrazit avtorski pečat naredi pri 
enobarvnih jajcih, na katere spraska natančne geometrične 
vzorce, Bernardka pa doda vzorce z motivi cvetlic in živali.  
Velikonočne voščilnice iz zbirke Pomurskega muzeja Mur-
ska Sobota 
Voščilnice z velikonočnimi motivi: okrašena jajca, zajčki, 
piščančki, verski motivi, ki jih hranijo v zbirki Pomurskega 
muzeja, izvirajo iz slovenskega, madžarskega, hrvaškega 
in nemško govorečega območja.

Remenke Bernardke in Milana Merklin odlikujejo izjemno natančni 
in podrobni vzorci
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Najstarejša voščilnica je bila poslana aprila 1901 iz Budim-
pešte, trije primerki so iz obdobja med obema vojnama, 
večina pa jih je iz časa po drugi svetovni vojni in vse do 
danes. Najpogostejša motivika so velikonočna jajca, bodisi 
kot samostojni motiv ali združena z drugimi prazničnimi 
elementi (cvetje, piščančki). Na fotografijah so predstavljene 
tako tradicionalne pisanice (okrašene z batik metodo – po-
slikava z voskom, praskanke) kot tudi sodobnejše izvedbe. 
Všečne in zanimive so ilustrirane voščilnice z upodobitvami 
otrok med igro ter zajčkov in piščančkov v različnih vlogah: 
barvajo pisanice, se sprehajajo v oblačilih, igrajo.
Motivi vrst Natura 2000 na remenkah
V JZ KP Goričko v okviru projekta LIFE Naturaviva iščemo 
načine, kako opozoriti na vrste, ki v naši bližini izginjajo. 
Razstavo prekmurskih remenk smo tako dopolnili z izdelki, 
narejenimi s praskanjem motivov redkih in ogroženih vrst 
živali in batik tehniko. Vabimo vas, da si razstavo ogledate 
– ali prepoznate živali na remenkah? 
 

 Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko
Remenka, izdelava v tehniki batik z motivom vrste Natura 2000, 
kukuja. Izdelava Eva Tivadar

GORIČKO DRÜJŠTVO ZA LEPŠE VÜTRO

3. aprila je Goričko drüjštvo za lepše vütro organiziralo pohod 
»Vsi smo zmagovalci« ob 12. obletnici izdajanja Izkaznice po-
hodnika/pohodnice po Goričkem.
Letošnji pohod se je pričel pred gradom Grad in ga je vodil 
Adolf Pen, dober poznavalec skrivnostnih poti po Goričkem. 
Po spustu v Pörgo so se pohodniki dvignili na Popovšček (369 
m nmv), strm hrib nad gračkim pokopališčem, ki je nastal v 
času delovanja vulkanov. Po kratki predstavitvi so pohodniki 
nadaljevali pot po slemenu. Sledil je spust v dolino Gračkega 
potoka (283 m nmv) in ponovno dvig na Majčev breg (363 m 
nmv). Smer pohoda se je tukaj zasukala proti jugu in naprej 
vodila po slemenu čez Rajbarjev (359 m nmv), Šandorjev in 
Kranjčev breg (341 m nmv). Na Kranjčevem bregu je bil posta-
nek v vrtu Lovra Vehovarja v gozdu in poduk o zdravilni moči, 
ki jo daje narava v zeliščih in sokovih.
Spust v Pörgo je peljal po Pomurski planinski pešpoti do go-
stilne Raj, kjer je pohodnike pričakala enolončnica in so bila 
podeljena priznanja in »bočkori« izkaznici najzvestejšim po-

Udeleženci pohoda Vsi smo zmagovalci

hodnikom v letu 2021. V letu 2022 je vanjo vpisanih 33 poho-
dov, medtem ko bo 34. pohod v avgustu vodil na izvir Mure. 
8.  aprila 2022 je Goričko drüjštvo za lepše vütro v sodelova-
nju z JZ KP Goričko organiziralo prikaz in delavnico pletenja 
okrasnih izdelkov iz slame. Prikaz, razlago in navodila je vodila 
Monika Vehovar, ki se je spretnosti naučila od svojih staršev v 
Lipovcih. Udeleženci so se preizkusili v izdelavi osnovne kite 
iz slame in nastali so lepi izdelki. So se pa vsi strinjali, da je, 
kot za vsako ročno spretnost, potrebno izjemno veliko vaje.

Pletenje s slamo je značilno predvsem za ravninski del Pre-
kmurja. Dejavnost pletarstva ne obsega le pletenje izdelkov. 
Najprej je potrebno poskrbeti za surovino. To pomeni, da ple-
tar poleg delavnice potrebuje še njivo in seme za setev rži. Za 
pletenje se uporablja ržena slama, ker ima rž daljša stebla 
kot pšenica. Rž je potrebno žeti še zeleno in posušiti. Ko je 
ržena slama suha, se jo nareže in shrani. Pred pletenjem jo 
je potrebno namočiti. Iz slame nastajajo različni izdelki, od 
okrasja do uporabnih izdelkov. 
 

Besedilo in slika: Javni zavod Krajinski park Goričko

Delavnica pletenja s slamo
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KRIŽEV POT V NARAVI 

KRISTUSOVO OZNANILO PA SEGA ČEZ TA SVET

Če pogledamo v zgodovino človeštva, vidimo, da ima človek 
samo en cilj – da si malo olajša in podaljša življenje. Toda 
človek s svojimi močmi smrti ne more premagati.
V postnem času smo bili kristjani povabljeni k molitvi kri-
ževega pota in premišljevanju o Jezusovem trpljenju. V 
času, ko smo s strahom spremljali dogajanje v Ukrajini, je 
nastalo besedilo križevega pota z naslovom »Križev pot za 
Ukrajino« in tako smo se v grački župniji na cvetno nedeljo 
popoldne odločili, da uporabimo to besedilo za naš tradici-
onalni križev pot v naravi. Zbrali smo se v župnijski cerkvi, 

Po marcu 2020, ko se je javno življenje za nekaj čas usta-
vilo, smo tudi v Cerkvi delili usodo s celotnim svetom. Za 
določeno obdobje se je prekinil stik med duhovnikom in 
občestvom. Preko medijev je sicer bilo možno spremljati 
evharistična bogoslužja, vendar omejena nova izkušnja je 
pripeljala do spoznanja, da je spremljanje liturgije na dalja-
vo zgolj pobožnost, ne more pa nadomestiti svete maše v 
poznani obliki. Dejavni kristjani so sporočali, da brez nedelje 
ne morejo živeti. Način življenja, ki se ga skozi leta uresniču-
je, ni zaradi tradicije, ampak zaradi notranje potrebe. 

Sveta evharistija je zakrament ljubezni. V tej skrivnosti je 
vir in vrhunec vsega krščanskega življenja. Obhajanje evha-
ristične daritve je v celoti naravnano na globoko zedinjenje 
vernikov s Kristusom po obhajilu. Prejeti obhajilo pomeni 
prejeti Kristusa samega, ki se je daroval za nas. 
Cerkve smo občasno odpirali za osebno molitev, pozneje 
je bilo možno na koncu svete maše pristopiti k svetemu 
obhajilu in blagoslovu. Ko so se epidemiološke razmere 
poslabšale, smo zopet omejevali stike. 
Verni so se razmeram prilagajali in ko je bila možnost, se je 
uresničevala globoka želja vernih – biti s Kristusom – biti 
pri sveti maši. 
Petrov naslednik nas je v negotovih časih učil, kako naj 
odkrijemo Jezusa v evharistiji. Če smo ga v resnici našli v 
evharistiji, potem ga bomo tudi v naših bratih in sestrah, 

posebej še v ubogih. »Iz pristnega sodelovanja pri evhari-
stiji izhaja volja po dejanskem sodelovanju pri izgradnji 
bolj pravične in bratske družbe«  
Evharistija v našem poslanstvu ne zagotavlja samo notranje 
moči, ampak tudi načrt. Je način življenja, ki od Jezusa prehaja 
h kristjanu ter se preko njegovega pričevanja razširja med 
ljudmi in v njihovi kulturi. Da bi se to uresničilo, je potrebno, 
da vsak vernik v osebnem in občestvenem premišljevanju 
sprejme vrednote, ki jih evharistija izraža. 
Velika noč 2022 je bila končno doživeta v duhu pričakovanj. 
Po dveh letih ponovno obredi velikega tedna, obisk Božjega 
groba, blagoslov velikonočnih jedil, velikonočna procesija …
Ustaviti se ob sporočilu Velike noči – o vstajenju in novem 
življenju - je tako zelo pomembno. V sodobnem času razmi-
šljamo skoraj samo zemeljsko in tem se izgublja čut za pre-
sežno. Kristusovo oznanilo pa sega čez ta svet. On ni le dobri 
učitelj, ki kaže pot življenja sredi sveta. On je priča nesmrtno-
sti. S svojim vstajenjem je postal stalno znamenje, kateremu 
bodo nasprotovali od vseh programov, ki niso sposobni voditi 
človeka onkraj meja smrti (Janez Pavel II. 1985, 5). Pogosto ob-
čudujemo velike dosežke današnjih znanstvenikov. Kristus v 
svojem zemeljskem delovanju ni blagroval raznovrstnih ve-
ljakov sveta, ampak tiste, ki so bili močni v ponižnosti in so se 
zavedali, da je Bog edini, kateremu je vredno služiti.
Praznovali smo praznik Velika maša in ustavimo se še pri 
Marijini vlogi v odrešenjski zgodovini. Pomislimo na ljube-
čo in učinkovito prisotnost Gospodove Matere. 
Zaupajmo se Mariji v vsej polnosti. Tako bomo razsvetljeni s 
Kristusovo lepoto. Odprti delovanju Svetega Duha lahko posta-
nemo trdni apostoli, sposobni širiti okrog sebe ogenj ljubezni in 
luč resnice. V Marijini šoli bomo odkrili, kaj Kristus zahteva od 
nas, naučili se bomo postaviti Njega na prvo mesto v svojem 
življenju ter k Njemu usmeriti naše misli in dejanja.
Naj nam ne bo težko uresničevati družinsko in osebno moli-
tev. Molitev bo obnovila in utrdila vezi med družinskimi člani. 
Tako bomo lažje rasli v veri, vztrajali v ljubezni in se veselili v 
upanju. Po Njej se bomo srečali s Kristusom, ki more izpolniti 
najgloblja pričakovanja človeškega razuma in srca. 

Marko Magdič, župnik Župnije Grad

Božji grob pri Sv. Juriju v Rogašovci. Eden izmed večjih v naši okolici.
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nato pa nas je pot vodila po okoliški stranski cesti, ob kateri 
so bile postavljene postaje križevega pota. Molitev je vodil 
domači župnik g. Marko Magdič. Z branjem smo sodelovali 
ostali udeleženci, križev pot je spremljalo tudi petje.
 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: M. Žökš)

ŠMARNICE 2022 V KRUPLIVNIKU  

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA PRI GRADU  

V Cerkvi je mesec maj posvečen Devici Mariji in šmarnični pobožnosti. Kot 
zacvetijo travniki, tako so kapelice in oltarji okrašeni s cvetjem, kar odraža 
hvaležnost in priprošnjo za Marijino varstvo. Po vaseh so tudi letos bile 
organizirane šmarnične pobožnosti, ki so sestavljene iz branja šmarnične 
zgodbe in molitve ter pesmi k Devici Mariji. Tako so se po naših vaseh ob 
križih, v kapelah zbirali otroci skupaj s svojimi starši in starimi starši. V Kru-
plivniku je organizacijo prevzela ga. Štefka Bohar. Že pred začetkom meseca 
maja pa sta z go. Marijo Zelko uredile križ. Okoli korpusa sta oblikovale lepe 
kite iz zelenja ter umetnega cvetja.   
Namreč na vsakem pokopališču v občini stoji križ, ki je znamenje odrešenja. 
Vsak križ je dvignjen nad grobovi in ograjo, da se vidi tudi po okolici. Zadnji 
dan šmarnic sem jih obiskala. Otroci so z mano podelili svoja občutja o 
prebiranju šmarničnih zgodbic.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: M. Žökš)

Na binkoštno nedeljo, 5. junija 2022, je 13 veroučencev pr-
vič sprejelo Jezusa v podobi posvečene hostije. Letošnje 
prvo sveto obhajilo je bilo sporočilno glede razmerja med 
dečki in deklicami. Kakor na dan prvih Binkošti, ko so bili 
v dvorani zadnje večerje zbrani dvanajsteri z Marijo, smo 
tudi v naši cerkvi spremljali, kako se je dvanajst dečkov in 

ena deklica odprlo Božjemu prihodu. Intenzivna priprava 
na omenjeni praznik je letos potekala v Kančevcih. Vse pri-
prave je vodila katehistinja Marijana Talian.  

Marko Magdič, župnik Župnije Grad
(Foto: Z. Žekš)
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SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

ZAKRAMENT SVETE BIRME   

Na velikonočni ponedeljek 18. aprila 2022, je bilo v naši 
župnijski cerkvi prav slovesno. Pred Marijino podobo so 
se srečali zakonski jubilanti. Navzočih je bilo 18 parov, ki 
so praznovali okroglo obletnico skupnega življenja. Štirje 
pari so slovesnost obogatili s praznovanjem zlate poroke. 
Jubilanti so obnovili zakonske obljube in se zahvalili Bogu 

Vsak človek se sreča z življenjskimi prelomnicami in vsakemu 
kristjanu predstavlja eno izmed prelomnic tudi zakrament sv. 
birme. Birmanci smo se na prejem zakramenta pripravljali s 
štiridnevnico, pri kateri smo sodelovali s petjem in branjem 
beril ter prošenj. Murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf je 
imel srečanje z nami že v torek pred slovesnostjo, ko je preveril 
naše osnovno versko znanje. 

za vse prejete darove. Vsak par je ob tej priložnosti prejel 
rožni venec. 
Po maši je sledila pogostitev in družabno srečanje v Žu-
pnijskem domu.  

Marko Magdič, župnik Župnije Grad
(Foto: M. Žökš)

Cela župnija se je pripravljala na ta praznik – nekateri z moli-
tvijo, drugi pa z okraševanjem cerkve ter zunanjosti. Tako nas 
je v nedeljo, 12. junija 2022, devetindvajset birmancev preje-
lo darove Sv. Duha. Birmoval nas je dekan g. Ivan Kranjec ob 
somaševanju domačega župnika Marka Magdiča. Vsakega 
birmanca je spremljal tudi boter, ki bo svojemu varovancu 
zgled in opora v duhovni rasti.

Eva Žekš 
(Foto: Z. Žekš)
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ZLATA POROKA ZAKONCEV ROGAN IZ VIDONCEV 
Obletnica poroke pomeni praznovanje  ljubezni, zaupanja 
in partnerstva. 
Zlato poroko – 50 let skupnega življenja, sta v mesecu ja-
nuarju praznovala Kristina (rojena Šinko v vasi Grad) in 
Anton Rogan iz Vidoncev. Svoj jubilej sta proslavila skupaj 
s svojimi najdražjimi v družinskem krogu.

ZLATA POROKA ZAKONCEV DERVARIČ IZ KOVAČEVEC 
Mož in žena v zakonu doživita vse: od smeha do solz, od 
grenkih do najlepših trenutkov v življenju. Eden teh je vse-
kakor dan, ko sta se poročila in si zaobljubila ljubezen in 
zvestobo do konca svojih dni. Vsako poročno leto je zgodba 
zase – zgodba, ki govori o povezanosti in skupni moči, da 
zrasteta in se dvigneta nad prepreke, ki jih nosi življenje, da 
ustvarita toplo gnezdo za svoje otroke, za svoje vnuke, da v 
spoštovanju, ljubezni, tudi potrpljenju, dočakata dan, kot 
je bil ta, ko sta zakonca Dervarič praznovala zlato poroko. 
Dan zlate poroke napoči samo enkrat v življenju – je edin-
stven in neponovljiv, je dogodek, ki je odlična priložnost, da 
se družina združi in proslavi poroko »zlatega para«. 
Naše druženje bo tako priložnost, da se skupaj z zakon-
cema Francem in Dragico posebej ozremo na skupaj pre-
hojeno pot – od dne, ko so se njune oči prvič srečale do 
današnjega dne, ko se s ponosom spominjata skupnega 
življenja.
Pred 50 leti, natančneje 12. februarja 1972, sta Dragica in 
Franc Dervarič kronala ljubezen s poroko v župnijski cerkvi 
Marije Vnebovzete pri Gradu. Sledila sta poročnim oblju-
bam in si ostala zvesta v dobrem in slabem, se spoštovala 
in si pomagala, zato je njuna zveza čvrsta že polnih pet-
deset let. 
Franc je bil rojen leta 1951 v Bodoncih, žena Dragica, dekli-
ško Žökš, pa leta 1951 v Kovačevci.
Oba sta po osnovni šoli rada poprijela za različna dela. 
Franc se je pri zidarskem mojstru izučil za zidarja in podob-
no, kot veliko mladih tedaj, iskal boljše priložnosti za življe-
nje, tako je leta 1968 odšel delat v sosednjo Avstrijo najprej 
v tovarno, potem pa je začel opravljati zidarska dela. 
Dragica pa je hodila skupaj z drugimi dekleti iz vasi in bli-
žnje okolice prav tako na delo v Avstrijo in sicer kot šivilja. 
To delo je opravljala 4 leta nato pa ostala doma na kmetiji. 
Franc se je po odsluženem vojaškem roku med leti 1970 in 
1971 v Zagrebu vrnil nazaj na delo v Avstrijo in sicer v Graz 
in tam opravljal zidarska dela celih 10 let. 
Zgodba njune ljubezni se je začela leta 1969, ko je Franc 
prišel vmes domov na dopust. Pot je oba pripeljala h Gradu 
na praznik Velke meše in zagledala sta se v gostilni Kreft. 
Od takrat naprej so dogodki hitro sledili in tako sta se 1972 
poročila. Skupno življenje sta začela na nevestinem domu 
v Kovačevci. Franc je bil vse do leta 1980 zaposlen v Avstriji 
nato pa se je posvetil kmetovanju. Ob vsem delu na kmeti-
ji pa je Franc naredil mnogo dobrega tudi za širšo lokalno 

skupnost. Tako je bil med ustanovnimi člani PGD Kovačevci, 
nekaj let potem tudi poveljnik. Opravljal je funkcije v takra-
tni Krajevni skupnosti, nato v občinskem svetu. Vzorno je 
skrbel tudi za mrliško vežico in bil govornik na pogrebih. 
Vedno pa je še rad priskočil na pomoč vsakemu vaščanu 
pri različnih opravilih.  
V zakonu sta se jima rodila dva otroka, hčerka Danijela in 
sin Dejan. Vedno sta se trudila, da bi bila dobra vzornika za 
popotnico v življenje. V petdesetih letih skupnega zakon-
skega življenja pa se je njun rod povečal še za tri vnuke in 
eno vnukinjo. Vse življenje ju spremljajo delavnost, skro-
mnost, spoštovanje. 
Zlatoporočenca Franc in Dragica, še na mnoga zdrava in 
srčna leta. 
  

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Anton in Kristina sta se spoznala leta 1969. Med njima je pre-
skočila iskra ljubezni in začela sta stopati po isti življenjski 
poti. Poročila sta se leta 1972, in sicer ob prazniku svetih treh 
kraljev je potekal civilni obred, pred Bogom pa sta si obljubila 
večno zvestobo 9. januarja v cerkvi pri Gradu. Poročno slavje 
je potekalo dva dni na nevestini in ženinovi domačiji. 
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SV. MAŠA PRI KULARJEVEM KRIŽU V VIDONCIH
V  nedeljo, 10. julija 2022, smo se zbrali pri oltarju v največji 
katedrali, v naravi, da bi se zahvalili dragemu Bogu za vse 
in hkrati prosili potrebnih milosti. 
Sveto mašo pri Kularjevem križu v Vidoncih je daroval g. Vili 
Hribernik, župnik v Dolencih. Že v uvodu je naglasil velik 
pomen pravilnega sožitja z naravo in da preko narave lahko 
vidimo, kako velik in dober je Gospod. Vsi zbrani smo bili 
povabljeni, da se izročimo v božje varstvo, da bi bili zdravi, da 

Pot ju je vodila v Nemčijo, kjer sta si poiskala službo in si 
ustvarila svoj skupni dom. Leta 1976 se jima je rodil sin, ki 
s svojo partnerko sedaj živi v Nemčiji. Večkrat letno – ob 
praznikih in v času dopustov sta se vračala v rodni kraj, bila 
v pomoč staršem in začela graditi hišo na Antonovi doma-
čiji. Po 41 letih sta se vrnila v domovino, kjer lepo skrbita za 
svoj hišo in njeno okolico. V svojem prostem času pa rada 
potujeta in spoznavata nove kraje. 
Z zakoncema Rogan je bilo prijetno pokramljati in ob koncu 
razgovora sem ju vprašala, kakšen pa je »recept za skupno 
življenje«. Pravita, da univerzalnega recepta ni, so pa po-
trebni ljubezen, spoštovanje in zaupanje med zakoncema. 
Zlatoporočencema Antonu in Kristini želimo vse dobro, 
veliko sreče, zdravja in veselja.
  

Melita Ficko Sapač

bi imeli dovolj zdrave hrane in bi tako na zemlji srečno živeli. 
A ob tem ne smemo pozabiti na večno domovino, ker to 
bomo zapustili prej ali slej in vse to kar danes občudujemo 
in obdelujemo in od česa živimo bo minilo. Zato rabimo 
nekaj več, nekaj boljšega, da bomo obvladovali in prema-
govali te ovire in te meje. 
Z vero moramo presegati težave in z Božjo močjo in božjim 
oznanilom vse naša omejenosti in kljub temu, da prosimo 
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BISERNOMAŠNIK PATER BERNARD - VIKTOR JAUK
Župnija Sv. Jurij v Prekmurju, 3. 7. 2022
Na kratko vam bom orisal življenjsko pot Viktorja Jauka, roj. 
19. 12. 1936 v Serdici, župnija Sv. Jurij v Prekmurju. Pri krstu je 
dobil ime Viktor po papežu Viktorju I. Živel je v številčni družini 
13 otrok, oče je bil dvakrat poročen, doma so govorili nemško. 
Med drugo svetovno vojno so tri vasi pripadale k nemškemu 
rajhu, ostali del Prekmurja je bil pod madžarsko okupacijo. 
Pater v svojih zapisih opisuje spomin iz otroških let. Ko je 
bil star 5 let, mu je umrla najmlajša sestrica. Ob umrlem 
dojenčku, še sam otrok, je začel že razmišljati o življenju. 
Ponovni meč v srce in huda preizkušnja za družino jih je 
doletela julija 1945 leta, ko so bili prisilno odpeljani v zbirno 
taborišče v Hrastovec pri Lenartu v Slovenskih goricah. Izgu-
bili so svoj dom, bili so ponižani in osramočeni v času, ko je 
domovini zasijala svoboda. O doživetjih v taborišču ni želel 
govoriti, samo toliko, da je hrana bila zelo skromna, veliko 
ljudi je umrlo, precej pa so jih ustrelili. Po dveh mesecih so 
se vrnili, ker so bili nedolžne žrtve. 
Med šolskimi počitnicami 1951 leta je domači župnik Alojz 
Gabor povabil in nagovoril Viktorja Jauka in Jožeta Recka, da 
v Varaždinu zbirajo fante, ki bi radi postali duhovniki. In res, 
oba sta povabilo sprejela in se podala med kapucine, čeprav 
nista poznala sv. Frančiška, pa vseeno ¨čudovita so  Božja 
pota¨. Tako je leta 1954 vstopil v kapucinski noviciat v Vara-
ždinu, 4. 8. 1961 naredil večne zaobljube v Vipavskem Križu, 
29. 6. 1962 bil posvečen v duhovnika v Mariboru, novo mašo 
je imel v domači župniji 22. 7. 1962, konec septembra 1962 
je bil vpoklican k vojakom, 16 mesecev preživel v makedon-
skem mestu Štip. Po vojaščini naprej študiral v Ljubljani in 
v Zagrebu. V Osijeku je poučeval latinščino in grščino 4 leta 
in eno leto še nemščino. Vsepovsod je bil lepo sprejet, rad 
je pomagal na različnih župnijah, deloval je kot provincialni 
tajnik v Zagrebu, kaplan je bil v Ljubljani in Celju, župnik v 
Mariboru, Celju, Ptuju, Kančevcih v Prekmurju in  Škofji Loki. 
Prav tako je bil predstojnik v Celju in Ljubljani, ter vzgoji-
telj bogoslovcev v Ljubljani. Kot spovednik je med letoma 
1997 in 1998 deloval v celovški kapucinski cerkvi, kjer je v 11 
mesecih spovedal čez 3000 vernikov. Lahko bi rekli, večni 
romar, kateri se je komaj vklopil v okolico in je bil že ponov-
no premeščen tja, kjer so bili pomoči potrebni, kjer so ovce 
žejale po dušni paši. Jesen življenja bogati v kapucinskem 
samostanu v Škofji Loki.

za lepo vreme, za dež in dobro letino, dajmo vedeti naj bo 
to samo sredstvo, naj bomo mi ob teh darovih, ki jih Bog 
daje z veseljem od jutra do večera in od večera do jutra, 
vendar da se ne bi preveč zaljubili in nekje zabubili v ta 
svet, kajti moramo skrbeti za odprto življenje za večnost v 
katero vstopamo vsak dan. 
Saj se vsak dan samo poslavljamo, saj se dopoldne ne bo 
več vrnilo in lahko računamo samo na prihodnost. 
Pri preprosti mizi in lepem znamenju v lepi naravi smo vsi 
skupaj bili deležni besed: »Jaz sem kruh, ki sem prišel iz 
nebes«. On se nam je dal v hrano in je bil navzoč in da bi s 

to hrano mogli iti vsakemu dnevu naproti, ne z žalostjo in 
ugotavljanjem, da bo samo minilo, ampak, da bo tudi nekaj 
prišlo, nekaj boljšega, nekaj večnega, da bomo nekje v Go-
spodovi hiši, ki ni narejena z rokami in je večna v nebesih. 
Hvala družini Kular, članom PGD Vidonci, da lahko praznu-
jemo v »naravni katedrali«
  

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

(Foto: M. Žökš)

Pater Bernard je v svojih avtobiografiji zapisal še, da sta 
starša umrla v razmaku enega dne, mama Angela, rojena 
Šalamon 25. 4. 1970, v bolnišnici, oče Janez pa dan pozneje 
doma in sta bila sočasno pokopana.
Rad je prihajal domov in v svojo domačo župnijo, zmeraj 
pa še rad obišče Reckove v Rogašovcih. To je bil rojstni dom 
sošolca, že pokojnega, patra Gabrijela – Jožeta Recka.
Zapisal pa je še zanimivo svetopisemsko misel: ˝Starost je 
častitljiva, ne zato, ker dolgo traja, tudi se ne meri po številu 
let, marveč razumnost ima pri ljudeh vrednost sivih las …˝. 
In še: Rad bi bil glasnik miru in orodje Božje dobrote. Gospod, 
vate zaupam, naj ne bom osramočen nikoli!
In končno smo prispeli do 3. 7. 2022, ko se je župnija Sv. Jurij 
v Prekmurju veselila skupaj s patrom Bernardom, ko smo 
obujali novomašne spomine. ̋ Svejtek  in slavje za foro˝, sla-
volok s pozdravnim napisom, lepo okrašena cerkev z venci in 
cvetlična krogla so dodatno obogateli slavje biseromašnika 
ob somaševanju biseromašnega pridigarja dr. Vinka Škafarja 
in domačega župnika Marka Magdiča. Lepa liturgija, kra-
sno petje, čudoviti zvoki orgel, pozdravi in zahvala z darovi 
biseromašniku. Največji čar je podelil sam biseromašnik s 
svojimi mislimi, nauki in modrostmi, katere je podelil z nami. 
Slavje je potekalo še pred cerkvijo, kjer smo vsi prisotni bili 
pogoščeni, biseromašnik pa se je v krogu sorodnikov in pri-
jateljev družil v novem župnišču, v katerem je ravno on prvi 
prespal in to mu je bilo največje zadovoljstvo. 

(Povzetek življenjepisa iz avtobiografije patra Bernarda)  
Ivan Recek

Foto: G. Vrenko
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SOLIDARNI DO UKRAJINCEV  
24. februar 2022 bo ostal 
mnogim ljudem po 
Evropi, pa tudi po svetu, 
zapisan kot dan, ki je iz-
ničil mnoge sanje, pre-
budil strah, negotovost 
in paniko ter nas soočil 
z dejstvom, da je tudi v 
tem modernem in na-
prednem času v razviti 
Evropi možna vojna in 
z njo povezana krutost, 
grozote, beg v nezna-
no. Po napadu Rusije na 
Ukrajino so se Ukrajinski prebivalci znašli v nezavidljivi situ-
aciji, ko so matere z otroki začele bežati v druge države, možje 
pa so ostali v domovini z namenom, da bodo branili to, kar 
je njihovo. 
Tudi k nam v Slovenijo, v naše lepo Pomurje, se je zateklo nekaj 
več kot 100 ljudi, za katere je bilo potrebno poskrbeti. Seveda 
pa se na beg niso podali vsi, saj niso želeli zapustiti svojih 
domov. A ker so naenkrat ostali brez možnosti samooskrbe z 
najnujnejšimi stvarmi, je tudi za njih bilo potrebno najti nači-
ne, kako jim pomagati. Po vsem svetu, predvsem pa po Evropi 
so se začele razne humanitarne zbiralne akcije, katerim smo 
se pridružili tudi verniki in vernice slavečke gmajne. 
Najprej (sredi meseca marca) smo na povabilo Splošne bolni-
šnice Murska Sobota organizirali zbiranje potrebnih higien-
skih in prehrambenih artiklov za sirotišnico v Ukrajini. 
Na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022, smo v sodelovanju z EHO 
Podpornico, Ženskim društvom Evangeličanka, Občino Kuzma, 
rimokatoličani iz Gornjih Slaveč, Vulkanijo, Gradom pri Gradu 
ter sokrajanko Halyno Sampl za brate in sestre iz Ukrajine, ki 
so v teh težkih časih zavetje našli pri nas v Pomurju, organizi-

rali poseben izlet z namenom, da njihov strah, negotovost in 
žalost vsaj za nekaj ur ublažimo, njihove misli preusmerimo v 
drugo stran in jim pokažemo, da smo tu za njih vse do takrat, 
dokler nas bodo rabili. 
Uspeli smo to s pomočjo ga. Svetlane Oletič, ki je skupaj z 
mano naredila program in koordinirala potrebne stvari. No, 
Bog je naše dobre namene blagoslovil s sončnim dnevom in 
pletenjem novih prijateljskih vezi! 
Konec meseca aprila pa smo se odzvali še povabilu EHO Pod-
pornice in skupaj z Evangeličanskimi cerkvenimi občinami 
Murska Sobota, Bodonci in Hodoš organizirali zbiranje letnih 
oblačil, obutve in higienskih artiklov za begunske otroke, ki so 
se iz vzhoda Ukrajine zatekli na zahod v mesto Lviv in okolico. 
Z vsemi omenjenimi in tudi neomenjenimi akcijami je naša 
gmajna ponovno dokazala, da še vedno zmoremo in želimo 
uresničevati biblično zapoved, ki pravi: »Drug drugega bre-
mena nosite!«

Simona Prosič Filip, 
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveči

KONFIRMACIJA 2022  
Druga julijska nedelja je nedelja, ko v Gornjeslavečki evangeličan-
ski cerkveni občini med konfirmacijsko božjo službo sprejemamo 
med redne člane naše gmajne in cele Evangeličanske cerkve AV v 
RS mlade vernike, in to na podlagi poznavanja osnovnega nauka 
cerkve, kateri pripadajo in na podlagi pripoznanja vere. 
Letos je ta svečani obred sodelovalo 5 konfirmandov, od tega dve de-
kleti in trije fantje. Nanj smo se skrbno pripravljali, doživeli marsikaj 
lepega, sproščujočega in povezujočega, pri vsem pa čutili blagoslov 
našega nebeškega Očeta. Enako smo doživljali sam obred, saj le-ta 
ni bil le nek formalizem, ampak je potekal čustveno in doživeto. 
Želimo si, da bi tudi v bodoče naši konfirmandi (med njimi je bil 
tudi občan občine Grad Žiga Potočnik) čutili in doživljali Božjo pri-
sotnost v svojih življenjih, ki naj jim bo vir mirnega, zadovoljnega 
in blagoslovljenega življenja. 

Simona Prosič Filip, 
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveči

KULTURA IN DUHOVNOST 
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ŽALNA POBOŽNOST V GORNJIH SLAVEČIH  
V SPOMIN NA MAG. GEZO ERNIŠO  

Evangeličanska cerkvena ob-
čina Gornji Slaveči je 5. juni-
ja 2022 v tamkajšnji cerkvi 
pripravila žalno pobožnost v 
spomin na svojega tretjega 
rednega duhovnika. Žalno 
pobožnost, katere se je ude-
ležilo veliko vernikov iz doma-
če gmajne in tudi okoliških, je 
vodila duhovnica in njegova 
naslednica mag. Simona Pro-
sič Filip.

Spoštovani člani družine Er-
niša, dragi bratje in sestre v 
Jezusu Kristusu!
Nemški evangeličanski te-
olog in nobelovec Albert 
Schweitzer je takole povedal: 
»Ne vem, kakšne bodo vaše 
usode, nekaj pa le vem: zares 
srečni bodo le tisti med vami, 
ki bodo hoteli in znali odkriti, 
kako naj bodo koristni.« Pre-
pričana sem, da je te besede dobro poznal in da je bil 
istega mišljenja tudi naš tretji slavečki dušni pastir, pre-
dani evangeličanski duhovnik, naš častni škof mag. Geza 
Erniša, saj je v svojem 70 let trajajočem plemenitem tu-
zemskem življenju z Božjo pomočjo hotel in znal odkriti, 
kako naj bo koristen in to ne le svojim najdražjim - vam 
spoštovani člani družine Erniša -, ampak tudi mnogim 
drugim, posebno svoji dragi in cenjeni Evangeličanski 
cerkvi AV v Republiki Sloveniji. V tem trenutku ni mogoče 
povedati in našteti vsega tistega, s čimer je bogatil naša 
življenja. Ni mogoče prikazati vseh sadov, ki so jih že 
in ki jih še bodo prinašala njegova dobra dela, njegove 
zapisane ali izpovedane besede, njegova prizadevanja. 
Vsega tega je ogromno in vse to ostaja naša dediščina, 
ki nam jo zapušča v želji, da bi z njo tudi mi preudarno, 
modro, z veliko mere sočutja in potrpežljivosti upravljali 
in jo nadgrajevali. S tem je na naša ramena položena 
velika odgovornost, katere se tudi dobro zavedamo.
Sama se tega zavedam že od takrat, ko sem kot kaplan-
ka prišla sem v Gornje Slaveče in prevzela krmilo ladje, 
katere predhodni krmar je bil izredno spreten, zanesljiv, 
delaven in odprt do vseh. Ni mi bilo lahko, niti enostav-
no, a mi je z njegovimi nasveti in pomočjo, kakor tudi 

s pomočjo njegove soproge 
uspelo. Stremela sem in še 
danes stremim za tem, da bi 
ta ladja z zaupano mi posad-
ko tudi v bodoče plula var-
no, da bi ostala verna Bogu, 
zvesta svoji Cerkvi, povezana 
in složna. Da bi vse, kar mi 
je bilo zaupano, se razvijalo, 
nadgrajevalo in širilo na vse 
strani in za vse ljudi, brez raz-
like. Kajti le na ta način lahko 
najlepše izraziš svojo hvale-
žnost in spoštovanje do teh, 
ki so ti tkali pot.
Podobno je deloval tudi moj 
predhodnik, ki se je s svojo 
družino v tej lepi gorički va-
sici vedno dobro počutil. O 
tem je veliko napisanega tudi 
v njegovi biografiji V SLUŽBI 
LJUDI. Vas Gornji Slaveči tako 
ostaja zapisana v njegovem 
življenju kot vas, kjer je začel 

svojo duhovniško pot, kjer sta se z ženo Ruženko razve-
selila rojstva treh otrok Branka, Aleksandra in Petre, kjer 
je širil Božjo besedo, ljubezen in dobroto, kjer je jokal z 
jokajočimi in se veselil z veselimi ter s tem vzpostavljal 
vezi trdnega prijateljstva, kjer je gradil in ustvarjal in 
kjer je celo zaprisegel kot senior. V mnogih, premnogih 
plemenitih spominih in v vseh žlahtnih sadovih bo ostal 
z nami povezan tudi po tem, ko bomo našemu »sejalcu 
ljubezni« v sredo, 8. 6. 2022, morali povedati naš zadnji 
ZBOGOM.
Spoštovana družina Erniša! Težko je najti prave besede, 
ki naj bi bile izgovorjene vam v tolažbo. Nismo sposobni 
zapolniti nastale praznine niti oblažiti krvaveče rane, 
zato prosimo Boga, da vam dá potrebnih moči, da boste 
opirajoč se eden na drugega zmogli nadaljevati tako, 
kot bi si vaš dobrotnik to tudi želel. Želimo pa si, da bi 
vas Gornji Slaveči in slavečka gmajna nasploh bila in 
ostala vaš kraj - kraj, kjer ste vedno dobrodošli, kjer so 
vam vrata vselej odprta. Ne pozabite na nas, kakor mi 
ne bomo pozabili na vas!

Simona Prosič Filip, 
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveči
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ČEBELAR V VRTCU  
V vrtcu nas je obiskal čebelar gospod Janko Rožman. Vsi 
skupaj smo ga pričakali v igralnici, kjer nam je podal veliko 
informacij o čebelah in o delu čebelarja. Pokazal nam je pri-
pomočke, ki jih čebelarji uporabljajo pri svojem delu in obleko 
(rokavice, klobuk z mrežo), ki jo uporabljajo za zaščito pred 
piki. Izvedeli smo, kako čebele živijo, da ima vsaka od njih svojo 
vlogo kako sploh poteka njihovo življenje v čebelnjaku. Spo-
znali smo tudi, kakšna je pot od cvetlice do medu, kje čebele 
nabirajo med in kako ga skladiščijo. Prinesel nam je tudi veliko 
zloženk z različnimi informacijami. Otroci so ob koncu lahko 
pomerili obleko in klobuk. Poslovili smo se s pesmico o čebe-
lah in se mu zahvalili za podane informacije. 
Na koncu smo naredili zaključek, da so čebele izrednega 
pomena za nas in naše življenje.

Klaudija Klement

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI V VRTCU  

PROJEKT »VARNO S SONCEM« V VRTCU    

V tem šolskem letu smo se v vrtcu zopet vključili v projekt Slo-
venske Karitas - Tek podnebne solidarnosti. Projekt je namenjen 
spodbujanju k solidarnosti do ljudi v revnejših državah, pred-
vsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj pri-
zadenejo. V ta namen smo organizirali tek na igrišču in povabili, 
da se teka udeleži čim več otrok, staršev, starih staršev, bratov in 
sester, da smo poskušali preteči čim več krogov (kilometrov). S 
pretečenimi kilometri vseh udeleženih »tekačev« smo ustvarjali 
okoli planeta Zemlje KROG SOLIDARNOSTI do ljudi v revnejših 
državah. 

Tek je bil s strani družin lepo sprejet in zelo  dobro obiskan. Pri-
družili so se tudi stari starši in sorojenci. Skupaj smo pretekli 67 
kilometrov. Hvala vsem za sodelovanje!

Andreja Fartek

V našem vrtcu smo se ponovno odločili, da sodelujemo v naci-
onalnem projektu Varno s soncem. Pomembno se nam zdi, da 
otroke in starše spodbudimo k varovanju zdravja in jih seznani-
mo o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, 
s katerimi lahko te posledice preprečimo. Otroci se v vrtcu preko 
različnih dejavnosti učijo, kako se zaščititi pred soncem in tako 
spoznajo različne zaščitne ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred 
negativnimi vplivi sončnih žarkov. Otroci spoznajo, da se pred 
soncem zaščitimo z ustreznimi oblačili, pokrivalom in sončnimi 
očali, da za dodatno zaščito uporabimo sončno kremo in se v 
času, ko je sonce najmočnejše, umaknemo v senco. 

Seveda pa ne smemo pozabiti na zadostno količine pitje teko-
čine, predvsem vode. Projekt smo začeli izvajati ob svetovnem 
dnevu Sonca, ko smo v vrtcu izvedli Sončkov tek. 

Andreja Fartek
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SVETOVNI DAN ZEMLJE – TUDI MI GA PRAZNUJEMO  

SLOVO OD VRTCA  

PLAVALNI TEČAJ  

DAN ODPRTIH VRAT    

Vsako leto 22. aprila obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Tudi v na-
šem vrtcu vsako leto praznujemo ta dan. Z majhnimi otroškimi 
koraki smo začeli razmišljati, kje in kako bi lahko bolje poskrbeli 
za našo Zemljo. Zato smo tudi mi urejali našo okolico, pobirali 
liste in vejice na otroškem igrišču. Posadili smo tudi rože in drevo 
na otroškem igrišču. Skozi celo leto ločujemo odpadke in skrbimo 
za naravo. Vsak od nas lahko naredi kaj dobrega za našo Zemljo. 
Hvaležna nam bo.

Klaudija Gomboc

Leto je naokrog in spet se je od vrtca poslovila 
ena generacija. Vrtec je priredil proslavo, na ka-
teri so se z nastopom predstavili vsi otroci vrtca. 
Še posebno pozornost so dobili otroci, ki bodo 
jeseni vstopili v šolo. Z obiskom nas je počastila 
županja Cvetka  Ficko, ki je vsakega tudi obdarila. 

Irena Hüll

Letos maja smo v vrtcu v zadnji skupini izvedli plavalni 
tečaj, ki se ga je udeležilo 15 predšolskih otrok. Izvajali smo 
ga v Moravskih toplicah v Termah 3000. Tečaj je namenjen 
privajanju na vodo, ampak so nekateri otroci že osvojili 
Morske konjičke ter Delfinčke, zato je za njih bilo še bolj 
zabavno. Celoten plavalni tečaj je bil zasnovan tako, da smo 
se osredotočali na igre v vodi in otrokove zmožnosti. 

Klaudija Gomboc

Skupaj smo se družili na otroškem igrišču, otroci pa so 
lahko uživali ob najrazličnejših dejavnostih. Skupaj smo 
preživeli čudovito dopoldne.
 

Klaudija Gomboc

V petek, 3. 6. 2022, smo imeli dan odprtih vrat v vrtcu. 
Obiskali so nas starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in tudi 
otroci in njihovi starši, ki bodo jeseni začeli obiskovati 
vrtec. 
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EKO DAN  
Na Osnovni šoli Grad smo tudi v šolskem letu 2021/22 
načrtovali naravoslovni dan, ki smo ga posvetili našemu 
planetu – Zemlji. Izvedli smo ga 25. 5. 2022, ko so se učenci 
lotili različnih aktivnosti, s katerimi so pripomogli k ohra-
njanju narave. Eni so ustvarjali, drugi urejali gredice, tretji 
sejali in sadili zelenjavo ali medonosne rastline, nekateri 
pa so se peš odpravili po šolski okolici in pobirali smeti. 
Učenci so tekom aktivnosti spoznavali pomen ohranjanja 
biodiverzitete in čistega okolja za žive organizme. Nekaj 
utrinkov prikazujejo spodnje fotografije.

Lea Dominko

Urejanje zeliščnega vrta (Foto: L. Dominko)

Pobiranje smeti okoli šole (Foto: L. Dominko)

Urejanje visokih gred (Foto: L. Dominko)

Urejanje cvetlične grede (Foto: L. Dominko)

Pobiranje smeti (Foto: U. Golob)

IZDELOVANJE LUTK V OKVIRU PROJEKTA POGUM    
Učenci 2. razreda so v okviru projekta Pogum 
izdelovali kipe-lutke iz odpadnega materiala. 
Najprej so skicirali svojo lutko na list papir-
ja ter označili in napisali material. Naslednji 
dan so prinesli odpadni material in ob pomoči 
skice učiteljice izdelali lutko. Pri delu so bili 
zelo iznajdljivi in na koncu so ustvarili čudo-
vite lutke. Njihove izdelke si lahko ogledate 
na fotografiji.
 

Andreja Fartek
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KUHNA PA TO
Naši sedmošolci so tudi letos sodelovali v projektu KUHNA 
PA TO.
Namen projekta je oplemenititi enodnevno aktivnost »Slo-
venski tradicionalni zajtrk«, ga v skladu z načinom moti-
vacije mladostnikov približati ozaveščanju vseh vpletenih, 
podati otrokom razumljive, praktične razloge, vzroke in 
posledice uživanja zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov 
šolski in siceršnji vsakdan, kot samoumeven način prehra-
njevanja.
Učenci so tako za celotno šolo v mesecu novembru pripra-
vili kosili (»grajovo zelje in pečena jabolka«).

Aprila smo svojo dejavnost predstavili na stojnicah v IN-
TERSPARU MURSKA SOBOTA. Tam so učenci pripravili ter 
postregli kar tri obroke: »dodole, mlejčno župo in ajdovo 
zlejvanko«.
Slednje so brezplačno ponudili mimoidočim.

Urška Golob
(Foto: T. Kranjec)

»Kuhna pa to« v Interšparu v Murski Soboti. 

»Dodole, mlejčna župa in ajdova zlejvanka« izpod rok učencev OŠ Grad.

JUNAKI NAŠEGA ČASA  
Tudi letos je naša šola obnovila naziv Junaki našega časa, 
ki spodbuja učence k prostovoljstvu. 
Učenci 7. razreda so v božičnem času obiskali starejše in 
osamljene občane ter jim predali manjša darilca. V pove-
zavi z Društvom za zaščito živali Pomurja so v pomladnem 
času izvedli zbiralno akcijo hrane za prostoživeče muce. 

Devetošolci so se kot tutorji družili s prvošolčki in jim tako 
z usmerjanjem in pomočjo pri reševanju vaj olajšali prehod 
iz vrtca v šolo. 
Priznanje za aktivno vlogo na področju prostovoljstva so 
prejeli učenci 7. razreda: An Jaša Časar, Vita Fartek, Tobias 
Gumilar, Domen Kovač, Polona Lovenjak Kokol, Beja Mili-
čević, Sven Šarkanj, Rebeka Šinko, Tias Temlin.

Tanja Kranjec

PA ŠE ŠČEPEC KULTURE …  
Z učenci smo tudi v tem šolskem letu pridno delali, realizi-
rali smo vse zastavljene cilje in jih celo presegli.

Tako smo poleg planiranega dela sodelovali na predstavitvi 
knjige dr. Antona Vratuše, predstavili smo se v kulturnem 
programu na prireditvi v PIŠK.
Sodelovali smo tudi na mednarodnem srečanju učencev v 
Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, kjer smo vrstnikom 

iz drugih šol in držav predstavili prekmurski običaj Iger na travi.
27. maja 2022 smo izvedli planirano Noč branja, na kateri 
so sodelovali učenci 6. razreda.
Prebirali smo pravljice svetovno znanega pravljičarja H. C. 
Andersena, prebrane pravljice so učenci predstavili v skupi-
ni, prikazali so jih s pantomimo in izbrali naj pravljico noči.

Marija Štesl
(Foto: M. Štesl)

Prizorček ob predstavitvi knjige dr. Antona Vratuše v PIŠK Murska 
Sobota.

Učenci 6. razreda so bili navdušeni nad tako obliko branja. 
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MATEMATIKA V MINECRAFTU  
Ali je lahko učenje matematike tudi zabavno? Če vprašate 
učence 6. razreda, vam bodo povedali, da so v zadnjem tednu, 
ko so bili že popolnoma izčrpani od celoletnega računanja, 
dobili nov zagon za reševanje nalog, in sicer preko igrifikacije 
v aplikaciji Minecraft Education. Osnovno aplikacijo učenci že 
dobro poznajo, v šoli pa smo spoznali še različico, s pomočjo 
katere se lahko učenci na zabaven način učijo in utrjujejo svo-
je znanje. Tako smo, brez posebnega napora, ponovili račun-
ske operacije, večkratnike števil, značilnosti teles, površino in 
prostornino teles ter ulomke. Zadnjo uro matematike smo se 
dogovorili, da v naslednjem šolskem letu (če bodo tako pridni 
kot letos) tak način učenja ponovimo.

Lea Dominko
(Foto: L. Dominko)

Skupinsko učenje v Minecraftu (Foto: Lea Dominko)

Nasmeh po uspešnem reševanju nalog 
Učenci 6. razreda

ŠOLSKI PARLAMENT  

LITERARNI PRISPEVEK  

Tudi v letošnjem letu je bila tema šolskega parlamenta Moja 
poklicna prihodnost. Učenci so v sklopu razrednih ur razmišljali 
o sebi, o svojih lastnostih, močnih področjih, vrednotah, inte-
resih, sposobnostih, kompetencah 21. stoletja. Izpostavili so:

- Pomembno je, da so učenci pri delu motivirani oz. se 
tudi sami znajo zmotivirati za delo. Učenci morajo ver-
jeti vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati.

- Pomembne so komunikacijske spretnosti, pri čemer 
so izpostavili dobrega poslušalca.

- Na poklicni poti imajo velik vpliv družina, prijatelji, učitelji. 
- Največja vrednota jim pomeni družina, prijateljstvo, 

ljubezen in zdravje.

V PREJKMURJE TE FTIČI BIDIJO
Slovenke sve, najbaukševe pajdašice, ponosneve na svojo 
lejpo zelejno državo.
Tü živete – fejst lipau. 
Ekstra pa naj veselij, ka najne domače kraj tak fajn živij.
Tü te vgojdno ftiči gor zbidijo. Da z dvorišča staupeš, te 
viske trave baužajo, pa z rosof nogej müjvlejo.
Ob večejraj nama črički pod oknon popejvlejo, pa naj s slad-
kimi senjami odejvlejo.
Včasi, da sve slabe volej, se po graščakovoj paute na grad 
odpraveve, pa se skouz 365 sob spreodeve. 

- Izpostavili so iskrenost, poštenost in vztrajnost.
- V prihodnosti bodo v ospredju službe, ki se bodo lah-

ko opravljale tudi na daljavo, vendar vseh služb na tak 
način ni mogoče opravljati.

- Napačne izbire poklica ni, ker je možnosti za dosego 
poklica veliko in so prehodi  med programi mogoči.

- Covid-19 je negativno vplival na učenje, saj je snov 
manj utrjena, učenci pa navajajo, da so bili bolj obre-
menjeni, znanja pridobili pa manj.

- Ni prav, da so nekateri poklici bolj cenjeni kot drugi.
Za pomurski parlament so izbrali Meliso Lenarčič in Nušo 
Grah iz 9. r.

Mentorica: Tanja Kranjec

Si lejko mijslite, kak je bilau grofici lipau, ka je sako nauč v 
leti v drüjgoj sobi zaprla okau.
Včasi se pogučavleve, ka njoj je v zijmi znankar mrzlo bilau, 
te pa nej čudno, ka je ščela mete zmajovo glavau.
Ja, pa rejsan. V stüdenci pri grade je negda žijvo zmaj Kač. 
Meu je zlato krauno, štero je samo med kaupanjon pri 
mlaki doj đau.
Da njeme jo je lapec vkradno, pa jo ščel grofe date, se je tak 
svado, ka se je cejle bejsen v železne dvere zaleto, pa se na 
gezero faltof razleto.
Tak so se kačji pasteri zvalijli, šteri zaj po parki vesejlo lej-
čejo, pa nan drüjžbo delajo.
Če vas pa zanijma, kak je najne domači kraj nastano, te se 
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50 LET IZVAJANJA POUKA V SEDANJI ŠOLSKI ZGRADBI

3. junija 2022 smo s prireditvijo 
obeležili 50 let izvajanja pedago-
škega dela v sedanji šolski zgradbi.
Uradno je 50 let minilo 17. 10. 
2021, vendar takrat zaradi pan-
demije ni bilo mogoče izvesti 
prireditve.
Na prireditvi so se z bogatim kul-
turnim programom predstavili 
učenci šole ter otroci vrtca. Ob 
tej priložnosti je bila izdana tudi 
knjižica, ki so jo pripravili strokov-
ni delavci OŠ Grad. V njej je zajeta 
prehojena 50-letna pot naše šole.
Prireditve se je udeležilo veliko 
število obiskovalcev ter gostov. 
Poleg učencev in delavcev šole ter 
ravnatelja OŠ Grad Viktorja Navo-

pa mogli po kamlaj v vulkanijo podati, pa tan krta Olija 
poiskate.
Un de vas v podzemlje pelo, pa van med vulkani pa velkin 
pokon se dobro zaželo.

Če te zadosta časa mele, te te se lejko z vlakcon okaule 
pelali.
V Kruplivniki te kužno znamenje vidli, štero so naši pra 
pra …dedeki postavili zatau, ka so ponosni bilij, ka so tü 
kügo premagali, čiglij so zatau skoro si v smrt omagale. V 
gloavnon, tü so jo zadržali, ka je se močij zgibijla, pa je te 

več nej morijla.
Aja, če te pa po toj napornoj paute lačni gratali, te se pa 
lejko z gestijon na žlico nasitile. Mogauče bi büjto repo, 
želđe pa žganike ali dödole probali ali te se si pa z vrtaka-
mi, fajn z ocverke namazenime, lačen želaudec potolažile.
No, pa še tau, z našega kraja niti en človik lačen pa žejden 
nejde, pa brez dobre rejče nišče nikan ne prejde.

 Laura Pozvek, Ela Svetanič, 6. razred OŠ Grad,
 mentorica: Marija Štesl
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tnika, ki je opisal 50-letno prehojeno pot, so bili  prisotni 
tudi: županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko, bivši župan 
Občine Grad g. Daniel Kalamar, člani in članica Občin-
skega sveta Občine Grad, predstavnik MIZŠ g. Živko Ba-
njac, poslanec v državnem zboru RS mag. Damijan Zrim, 
bivši ravnatelj OŠ Grad Matija Žižek, bivša predstojnica 
Zavoda za šolstvo RS OE Murska Sobota ga. Irena Kumer 
in svetovalka za šolstvo OE Murska Sobota Valentina No-
vak. Vsi omenjeni so prejeli knjižico ob 50-letnici šole 
ter priložnostna darila, ki so jih pripravili učenci skupaj 
z mentorji. Prireditve so se udeležili tudi člani Občinske 
uprave Občine Grad, starši učencev, predstavniki društev, 
zavodov, ravnatelji sosednjih šol in ostalih inštitucij. Kot 
poseben gost se je prireditve udeležil tudi smučarski 
skakalec Cene Prevc, ki je med najmlajšimi požel veliko 
zanimanja. 
Ravno tako je OŠ Grad prejela priznanje za dosežene 
uspehe na področju šolstva v Občini Grad.
Po končanem uradnem delu je sledilo  druženje s pogo-
stitvijo, za kar so poskrbeli učenci skupaj z mentoricami.

Ravnatelj OŠ Grad
Viktor Navotnik

(Foto: Foto Tone)

Letošnji devetošolci z razredničarko (Foto: Z. Žekš)

VALETA 2022
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OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA  

Smo Osnovna šola IV Murska Sobota, šola s prilagojenim 
programom. Našo šolo obiskujejo trije učenci iz Občine 
Grad - Žan Kular, Alvart Fartek in Aleš Hakl. 
Žan je uspešno zaključil 2. razred v prilagojenem programu 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 
Zelo je napredoval na področju govora in samostojnosti. Je 
prijazen in spoštljiv učenec, rad pomaga in je vedno dobre 
volje, nasmejan. Veliko pripoveduje o svoji družini in kmetiji.
Alvart je uspešno zaključil 5. razred v prilagojenem pro-
gramu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom. Je odličen učenec. Letos se je udeležil tudi 
državnega tekmovanja iz matematike Računanje je igra 
in dosegel izvrstne rezultate. 
Aleš je vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja 
ter obiskuje IV. stopnjo. Rad pomaga sošolcem in učiteljem. 

Letos se je udeležil specialne olimpijade in osvojil zlato 
medaljo v kategoriji »elementi košarke«. Aleš obiskuje tudi 
interesno dejavnost Bobni in nastopa na raznoraznih do-
godkih in prireditvah. 
Vsi učenci redno in radi obiskujejo šolo, se trudijo po svojih 
zmožnostih in so zglednega vedenja.

Brina Vlaj, 
šolska svetovalna delavka in 

koordinatorka projekta Socialna vključenost
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V SPOMIN IN V ZAHVALO GIZELI GODAR

OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ V ROGAŠOVCI   

Ob 1. novembru zacvetijo 
grobovi na naših pokopa-
liščih. Praznik vseh svetih 
oz. praznik vseh živih, ki se 
radujejo v Bogu, nas vsa-
ko leto spomni, da ta naš 
svet ni edini možen svet 
in da to, kar mi živimo, ni 
najboljše možno življenje. 
Omenjeni praznik, ki nas 
navdaja z upanjem, je bil 
lansko leto vmesni dan 
med dnevom smrti in dne-
vom pogreba Gizele Godar 
iz Kruplivnika.
Življenje je bilo Gizeli podarjeno ob godu svete Cecilije, 22. 
novembra 1933. Starša Grah Jurij in Frančiška, rojena Horvat, 
od Grada, sta tri dni po njenem rojstvu obiskala domačega 
duhovnika in prosila za sveti krst. Njena zibelka ni bila prekrita 

Desetletna Izabela Kosednar iz Motovilec je prejemnica 
Zlatega priznanja za doseženo 1. mesto na državnem tek-
movanju v znanju Vesele šole v šolskem letu 2021/22. 

Tekmovanje je potekalo meseca aprila v Gornji Radgoni. 
Učenka OŠ Sveti Jurij je bila najboljša med četrtošolci, za 
kar je prejela prvo nagrado, ki ji je velik ponos in vzpodbuda 
za vnaprej. Letos je na tekmovanju sodelovale čez 4000 
otrok iz vse Slovenije. 
Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošol-
cem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. Namen Ve-
sele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv 
način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme 
današnjega časa – lahko gre za obeleževanje posebnih do-
godkov ali za preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje 

z najboljšo svilo in obložena 
z igračami, temveč skro-
mnost kmečkega življenja, 
čas vojne in različni ukazi 
političnih oblasti je niso 
zmedle, ampak je  Gizela 
vse življenje živela iz krstne 
milosti; svojo vero je živela v 
cerkvi in zunaj nje.  
Iz ljubezni do življenja se 
je rodila ljubezen, katera se 
je združila v eno. 23. 1. 1955 
sta z izbranim Jožefom Go-
darjem doživela poročni 
dan in se konec istega leta 
razveselila še rojstva hčerke 
Marije. In sad ljubezni je bilo še veselje, ki se je rodilo 18 let 
pozneje, pri njenem štiridesetem letu življenja je povila še 
sina Draga. 

razumljivih tem. Teme so lahko povezane z učnim načrtom 
osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili 
tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce 
niso predvidene. Izabeli je bila najbolj všeč tema Antartika.
Zala Kreft, 4. razred, iz Dolnjih Slaveč: Odličen uspeh, sre-
brno priznanje na državnem tekmovanju Vesela šola, sre-
brno priznanje na državnem tekmovanju logična pošast, 
sodelovanje na vseh šolskih tekmovanjih. 
Zoja Kreft, 6. razred, iz Dolnjih Slaveč: odličen uspeh, pri-
zadevnost pri šolskem delu, uspešna na številnih šolskih 
tekmovanjih, opravila bralno značko, uvrstitev na državno 
tekmovanje iz  Vesele šole. 

Anja Banfi, uni. dipl. prav. 
                                        Tajnica VIZ

»Uradna podelitev. Izabela Kosednar.« 

Zala Kreft Zoja Kreft
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Topel dom, prijetno vzdušje, sožitje, vse to je zmo-
gla, čeprav so njene stopinje bile prebodene in 
krvavi žulji na rokah, so ji dajali trdnost in krepost. 
Vsa opravila, tako kmečka in gospodinjska, je 
opravljala z ljubeznijo, nikoli z mrkim in trpečim 
obrazom, temveč vedno z radostjo in veseljem do 
življenja.  Ko smo jo sosedje srečevali spomladi 
in poleti, je največkrat dobrodušno pomahala 
v pozdrav kar z motiko in zalivalko; jeseni pa si 
jo največkrat videl s košaro v rokah, ko je z vrta 
odnašala pridelke in se veselila vsake malenkosti.
Pokojna Giza je toplo sprejela tudi vsakega, ki je 
stopil na njihovo dvorišče; pa naj je bil to otrok, 
mlad človek, odrasel ali starček; sorodnik, sosed, 
znanec, tujec. Znala se je približati in se poveseliti 
z otroki, zlasti vesela je bila svojih štirih pravnu-
kinj; zanjo otroci nikoli niso bili preglasni ali nadležni. Za vsa-
kega človeka je našla spodbudno besedo, misel ali modrost.
Ob vsem, kar je bilo potrebno storiti za vsakdanje preživetje, pa 
je Gizela gojila veliko ljubezen do izdelovanja rož iz krep papirja. 
Koliko rož ob različnih priložnostih in za različne ljudi je nastalo 
pod njenimi rokami! V preteklosti, ko ni bilo na razpolago toliko 
svežih rož, zlasti v zimskih mesecih, je spletala nagrobne vence, 
izdelovala šopke za poroko; njene rože so krasile cerkev ob šte-

vilnih slovesnostih; v marsikateri hiši, tudi zunaj 
naše občine, še danes polico krasi njen šopek iz 
krep papirja. Sodelovala je tudi pri vaških prire-
ditvah, borovem gostüvanju … Bila je oseba, ki je 
ohranjala rokodelsko kulturno dediščino, zmeraj 
je želela svoje znanje prenesti na druge, da naj ta 
del umetnosti ne izumre. Svojega talenta in vese-
lje do te ročne spretnosti tako ni nikoli zadrževala 
zase ali nanj gledala kot na sredstvo za dobiček, 
ampak je z njim razveseljevala svoje bližnje. Iz-
polnitev njenega življenjskega poslanstva je bila 
ljubezen do sočloveka. Tudi na stara leta so bile 
njene roke, čeprav žuljave in obrabljene od dela, 
zlate roke. Njene pogače, krofi, kiflni, retaši, doma-
či rezanci so bili tako dobri, ker je vanje vmesila 
svojo ljubezen in dobrotljivost.

Giza je bila ena tistih preprostih kmečkih žena in mater, ki ne 
naredijo česa velikega, da bi se zapisale v enciklopedije in učbe-
nike in da bi se o njih učili v šolah; bila pa je človek, ki je naredila 
majhna dejanja z veliko ljubezni – in kot taka ostaja za vedno 
zapisana na Božjih dlaneh in v naših srcih.  

Klementina Pozvek

ZAPIS OB PREDSTAVITVI KNJIGE  »CESAR SE PELJE« AVTORICE 
ŠTEFKE  BOHAR

Mislim, da življenje samo odpira 
nova področja, in nekako ob času, 
ki je za to najbolj primeren, se 
zgodi. Ničesar ni slučajno. Stvari 
gredo v smer. Seveda je potrebna 
človekova volja in notranje obču-
tenje. Če je nekomu dano, da bo 
nogometaš, potem tudi bo. Se mi 
pa zdi pomembno, da človek sebe 
»spozna«, kaj bi pravzaprav rad in 
se v tej smeri trudi in na tem dela. 
Menim, da ima vsak pri sebi dolo-

čene talente, in na človeku  je, kaj bo z njimi naredil.
So talenti, ki se dajo pri posamezniku bolj prepoznati in 
prav je, da na tistih gradi. 
Življenje prinaša dovolj vsebin in nekatere se me bolj do-
taknejo v pozitivni ali negativni luči.  Takšen motiv je bil 
tudi za nastanek knjige Cesar se pelje. Doživete zgodbe 
so se me dotaknile v globino in zdelo se mi je kot nuja, da 
jih zapišem. Svet vsakega človeka je drugačen. Zakaj ga 
ne bi podelila z drugimi. Tako delajo tudi ostali avtorji. Če 
ne bi bilo tako, knjige na svetu sploh ne bi obstajale. In, če 
se po svetopisemsko izrazim: » V začetku je bila Beseda in 
Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 
začetku pri Bogu. In vse je nastalo po njej in brez nje ni nič 
nastalo, kar je nastalo…«
Vedno se nekje nekaj sredi vsakdana zgodi, kar vzpodbudi, 

da  »notranji« svet vzpostavi vzvode, ki se pokažejo kot 
literarna govorica… Dovolj je, da je človek na to pozoren 
in temu prisluhne.
Literarno izražanje je govorica duše in duha, ki mi je bli-
zu. Zame je poseben izziv. Potreben je čas, ki ga je večkrat 
težko najti, zbranost, mir in določena »odklopljenost« od 

zunanjega sveta.  Ko se »sprehajaš« po notranjih duhov-
nih sferah, je to posebna pustolovščina; toliko bolj, kolikor 
dlje greš v globino. Tudi določeno znanje in izkušnje so 
potrebne; včasih kakšne podatke preverjam. Znan sloven-
ski literarni kritik in publicist nam je na literarni delavnici 
priporočil, naj se pri svojem literarnem ustvarjanju držimo 
pravil Svetega pisma, Korana…
Pisanje je vedno zahtevno. Začutiš ga kot »nevihto«, trdo 
garanje in nazadnje ga vidiš v sončni svetlobi. Ko imaš iz-
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ROK CÖR
Rok Cör prihaja iz Kovačevec 
in bo sedaj začel obiskovati 
3. letnik na SPTŠ v Murski 
Soboti, kjer se izobražuje za 
poklic Mizar. 
Poklic mizar je še vedno 
cenjen in iskan poklic. V za-
dnjem času vse bolj. Izdelki 
iz lesa so lepi. Iz masivnega 
pa tudi edinstveni. Ljudje se 
ponovno vračajo k opremi iz 
naravnih materialov. Pridne 
roke mizarjev lesu ponovno 
vdahnejo življenje in poskr-
bijo, da pridejo izdelki na trg.  Čeprav živimo v svetu sodobne 
tehnologije, obdelava lesa prav nič ne zaostaja za njim. 
Rok se je že kot otrok navdušil nad lesom in delom z rokami. 
Rad je pomagal doma v očetovi delavnici, zato odločitev za 
srednjo šolo ni bila težka. Vedno ga je veselilo delo z lesom, 
zato se je vpisal v smer mizar. 
Uspešni rezultati kažejo, da se je prav odločil, kajti Rok je pre-
jemnik pohvale za najboljšega dijaka na šoli med mizarji za 
šolsko leto 2021/22. Prav tako je tudi drugi letnik končal z odlič-
nim uspehom. Tudi sedaj med počitnicami pomaga očetu v 
delavnici ali na terenu, že dobro leto pa izdeluje izdelke iz lesa 
s pomočjo laserskega stroja. 
V preteklosti so bila orodja po večini ročna. Danes se obdeluje 
les strojno s pomočjo računalniške programske opreme. Zato 
morajo mizarji prav tako poznati računalniško programira-
nje na strojih. Vendar morajo, kljub vsej napredni tehnologiji, 
na koncu izdelek dodelati z rokami in ročnim orodjem. Zato 
so mizarji, ne samo delavci v mizarski delavnici, temveč tudi 
umetniki, ki vdahnejo lesu dušo. In ta les potem živi v naših 
domovih z nami. 
Rok svoj prosti čas najraje preživlja v družbi svoje družine in 
prijateljev. Posebna njegova strast že od malih nog je igranje 
nogometa. Nogomet mu pomeni odlično sprostitev in špor-
tno aktivnost.

Igrati je začel pri šestih letih in sicer za ekipo pionirjev v Pro-
sečki vasi. V času osnovne šole, je med drugim igral tudi pri 
mlajših ekipah NK Grad. Vmes je bilo nekaj premora, zaradi 
poškodbe gležnja, pred dvema letoma pa je spet zaigral za 
člansko ekipo Prosečke vasi. Uspehi so se vrstili en za drugim 
in upa, da bo tako tudi v prihodnosti. V sezoni 2021/22 je dobil 
priznanje za naj strelca v Občinski zvezi klubov malega no-
gometa Puconci - B liga.
Roku želimo vse dobro na vseh njegovih poteh. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

delek pred seboj, te notranji občutek ne vara. Veš, kadar ti 
je uspelo, in kadar moraš stvar izboljšati. 
Svoje literarne izdelke vedno najprej pokažem hčerki 
Klementini, ki se strokovno na te stvari bolj spozna, saj 
je diplomirala iz slovenskega jezika. Vedno sem pokazala 
tudi mami, dokler je še živela. Vedela sem, da mi povesta 
resnico. Hčerko še vedno napeto opazujem, kadar prebira 
besedila in težko čakam, kaj bo na koncu rekla. Po navadi 
mi pove, kadar je potrebno kaj zamenjati ali spremeniti. 
Knjiga Cesar se pelje mi je dragocena, ker je v njej toliko 
spominov na ljudi, ki so življenje obogatili z dogodki, za-
radi katerih sem se že v zgodnjih letih zavedala njihovih 
vrednot. Dali so težo življenju.
Prof. Marjanca Ferko Omahen mi je ob izidu knjige zapisala: 

»… Tako tenkočutne in povedne so, da včasih kar zaboli v 
duši. Že ko sem se lotevala branja, sem ugotovila, da je za 
vsak večer dovolj le ena, kajti z vsako zgodbo si mi odpr-
la toliko občutij in vzpodbudila toliko novih misli, da sem 
premišljevala o njej in jo nosila v sebi do naslednjega dne… 
Nekatere so se me prav posebej dotaknile in me spremljale 
v še dalj časa. Iskrene čestitke!«
      Ob današnjem »površinskem« čutenju in naglici se mi 
zdi, da vsebina te knjige posega v čas, ki je bil precej dru-
gačen od današnjega, a nosi prvine tistega, kar je toplo, 
človeško; po katerem bi se radi prepoznali…

Štefka Bohar
(Foto: Z. Žekš) 
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