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Županjin uvodnik 

Še nekaj dni in leto 2022 se 
bo izteklo. Bilo je zanimivo 
in polno dogodkov. Bilo je 
volilno leto, ki je prineslo 
spremembe na državni 
ravni in upam, da bomo 
tega pozitivnega delova-
nja deležne tudi občine. 
Za nami so tudi lokalne 
volitve in ob tej priložno-
sti se iskreno zahvaljujem 
vsem občankam in obča-
nom, ki ste svoj glas pod-
pore namenili meni. Hva-

la vam! Vsem pa obljubljam, da bom še naprej delala 
zakonito, da se bom skupaj z občinskim svetom in z 
vsemi vami trudila za razvoj naše občine, in da bo med-
sebojna komunikacija potekala na spoštljivem dialogu. 
Zadovoljna sem, da so se lahko v tem letu izvedle pri-
reditve, ki so jih organizirala naša društva ob svojih 
obletnicah ter ostalih dogodkih. Vsaka organizacija 
prireditve zahteva veliko truda in medsebojne pomoči, 
a njihov trud je bil poplačan z našim obiskom. Vsem 
želim uspešno delo tudi naprej!
Tudi letos smo, poleg vseh finančnih obveznosti, ki jih 
mora pokriti občina, največ sredstev v proračunu na-
menili cestni infrastrukturi. Obnovili smo kar nekaj ce-
stnih odsekov po naših vaseh. Z denarnimi sredstvi, ki 

jih imamo v proračunu, ravnamo gospodarno in skrbno. 
V Sloveniji 26. decembra praznujemo dan samostojno-
sti in enotnosti. Vsem občankam in občanom iskreno 
čestitam ob tem prazniku! 
V volilnem letu, ki se izteka, smo lahko opazili, da vseeno 
nismo tako enotni, kot je bilo v preteklosti poudarjeno. 
Ja, spreminja se svet, spreminja se politika, spreminjajo 
se delovanje družbe in medsebojni odnosi. Vendar pa ne 
pozabimo, da v skupnosti, ki si želi razvoja in napredka, 
morata biti dobra medsebojna komunikacija in spošto-
vanje tistih vrednot, ki omogočajo razvoj vsem ljudem.  
Mesec december ne prinaša le inventur in analiz o pre-
teklem delu, ampak je to tudi mesec obdarovanj. Darila 
največ iskric v očeh ustvarijo našim najmlajšim. Podariti 
darilo ali ga prejeti nam vzbudi prijetne občutke. Vendar 
pa imejmo v mislih, da veliki svetleči paketi ne morejo 
ustvariti toliko zadovoljstva kot čas, ljubezen in spošto-
vanje, ki ga izkažemo svojcem, prijateljem in znancem.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
želim vam mirne, radostne in veselja polne božične pra-
znike, naj vas spremljata sreča in osebno zadovoljstvo! 
V letu 2023 vam želim obilo zdravja, sreče, ljubezni, ra-
zumevanja in medsebojnega spoštovanja! 

Vaša županja 
Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!
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INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD

Datum izdaje: december 2022, Leto XXIII, številka 59

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: Vinko Lukač

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

NAŠE ŽIVLJENJE, NAJ BO 
PREPLETENO Z UPANJEM, Z 
HVALEŽNOSTJO TER PRIZADE-
VANJEM DELATI DOBRO, DE-
LATI ZA SOČLOVEKA, DELATI Z 
LJUBEZNIJO. 

Dogajanje okoli nas ne gre v po-
zabo, če je nekje zabeleženo, da 
ostane. Informativno glasilo Ob-
čine Grad je nastalo zato, da se ne 

pozabi, da se ve, kaj se dogaja, česa so ljudje v teh krajih 
sposobni, kaj zmorejo in znajo ter česa si želijo. 

Z idejami, voljo, energijo in delom je mogoče doseči in 
preseči marsikaj. Le začeti je treba. Zapisi v našem glasi-
lu pa niso samo poročila o dogajanju, ampak skušajo biti 
odslikava časa, ki bo marsikomu v prihodnosti služil kot 
vir informacij, zato se trudimo, da so zajeti vsi dogodki v 
naši okolici in da je v vsakem poročilu zabeleženi kraj in 
datum dogajanja. 

Vsem hvala, da imamo vse to, kar soustvarjate z nami. 
Tokratna, zadnja letošnja številka je znova rezultat naših 
skupnih dosežkov, zanimivih informacij in dogodkov. 

Veseli december. Obdobje prijetnih druženj in prazničnih 
doživetij, pričakovanj, čestitk in želja. Priložnost za premi-
slek o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Trenutek, da 
se ozremo na opravljeno delo, se poveselimo dosežkov ter 
se za vse ZAHVALIMO. 
In je čas, ko polni upanja delamo načrte za prihodnost. Naj 
bo v prihodnje med nami veliko razumevanja, strpnosti in 
pravičnosti ter dobrih odnosov, ki bodo plemenitili našo 
skupnost na vseh ravneh. 

Naj bo božično praznično vzdušje namenjeno skupnim 
trenutkom s tistimi, ki jih imate radi. Četudi kdaj ni šlo 
vse tako, kot smo si želeli, je pomembno to, da so nas pre-
izkušnje kaj naučile in navdale z močjo, s katero zremo 
pogumno naprej. Naužijte se radosti v krogu svojih dru-
žin, namenite si predvsem ČAS – to je največji dar, ki ima 
najčarobnejši učinek! 

SPOŠTOVANI BRALCI IN BRALKE  
INFORMATIVNEGA GLASILA OBČINE GRAD

Naj nas sreča, zdravje in veselje spremljajo tudi v letu, ki 
prihaja; nam dajejo voljo, da ostanemo prijazni in SREČO 
DELIMO; nam prinašajo pogum za MEDSEBOJNO RAZU-
MEVANJE in DOBRA DELA, predvsem pa naredijo v naših 
življenjih dovolj prostora, da bodo v našem vsakdanjiku še 
naprej nepogrešljivi sopotniki ljubezen, dobrota, iskrenost, 
mir, spoštljivost, poštenost, odkritost, prijaznost, nasmehi …

Doživete in blagoslovljene božične praznike vam želimo 
člani uredniškega odbora. Pogumno, odločno, z nasmehom 
in dobro voljo vsemu dobremu naproti. Srečno 2023!

Bodite dobro. Delajte dobro. Delite dobro. 

Mihaela Žökš
odgovorna urednica 

VABLJENI K SOUSTVARJANJU OBČINSKEGA GLASILA

Vaše prispevke za aprilsko številko pričakujemo najpozneje do 13. marca 2023 na e–naslov:  
info@obcina-grad.si 

Z veseljem pričakujemo Vaše prispevke.
Uredniški odbor
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DELO OBČINSKIH ORGANOV 

IZID LOKALNIH VOLITEV 2022
20. novembra 2022 so potekale redne volitve župana in 
članov Občinskega sveta Občine Grad, na katerih so volivci 
izrazili svojo voljo in izvolili predstavnike v najvišje organe 
odločanja lokalne skupnosti oziroma občine. Na volitvah 
je svoj glas oddalo 1.159 oziroma 65,85 % volilnih upravi-
čencev. 

Rezultati lokalnih volitev 2022 so naslednji:

REZULTATI VOLITEV ŽUPANA
Volitve župana so bile končane v prvem krogu, saj je iz-
voljen kandidat prejel absolutno večino veljavnih glasov.

Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
1. Silvo ŠARKANJ 574 glasov ali 49,65 %
2. Cvetka FICKO  582 glasov ali 50,35 %

Za županjo je bila izvoljena:
Cvetka FICKO, 7. 4. 1963, stanujoča Radovci 25a, 9264 Grad, 
po poklicu diplomirani inženir gradbeništva

REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI SVET OBČINE GRAD
Občinski svet Občine Grad šteje 11 članov. Rezultat volitev 
v občinski svet je bil naslednji:

1. VOLILNA ENOTA (naselje GRAD)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Branko Novak 143 42,43
2. Ernest Mešič 181 53,71
3. Aleš Fartek 245 72,70
4. Marijan Klement 172 51,04

Izvoljeni so bili:
1. Aleš FARTEK, roj. 8. 4. 1980, Grad 159a, 9264 Grad 
2. Ernest MEŠIČ, roj. 19. 5. 1974, Grad 172d, 9264 Grad 
3. Marijan KLEMENT, roj. 16. 7. 1967, Grad 172b, 9264 Grad

2. VOLILNA ENOTA (naselje DOLNJI SLAVEČI)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Danijela Markoč 151 74,75
2. Robert Wolf 106 52,48
3. Denis Forjanič 80 39,60

Izvoljeni so bili:
1. Danijela MARKOČ, roj. 16. 9. 1978, Dol. Slaveči 67, 9264 

Grad 
2. Robert WOLF, roj. 7. 6. 1977, Dol. Slaveči 75a, 9264 Grad 

3. VOLILNA ENOTA (naselje VIDONCI)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Danijel Bernjak 133 85,81
2. Marija Hajdinjak 120 77,42

Izvoljeni so bili:
1. Danijel BERNJAK, roj. 9. 10. 1984, Vidonci 81a, 9264 Grad
2. Marija HAJDINJAK, roj. 19. 9. 1970, Vidonci 48, 9264 Grad

4. VOLILNA ENOTA (naselje KOVAČEVCI)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Štefan Gjergjek 40 100,00

Izvoljen je bil:
1. Štefan GJERGJEK, roj. 17. 12. 1966, Kovačevci 28, 9264 

Grad

5. VOLILNA ENOTA (naselje KRUPLIVNIK)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Stanislav Kerec 16 15,24
2. Gorazd Zelko 89 84,76

Izvoljen je bil:
1. Gorazd ZELKO, roj. 29. 9. 1980, Kruplivnik 33a, 9264 Grad 

6. VOLILNA ENOTA (naselje MOTOVILCI)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Jožef Ceiger 85 52,47
2. Andrej Čerpnjak 77 47,53

Izvoljen je bil:
1. Jožef CEIGER, roj. 29. 9. 1958, Motovilci 54, 9264 Grad

7. VOLILNA ENOTA (naselje RADOVCI) 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.    Kandidat Št. 

glasov % glasov

1. Srečko Vogrinčič 117 100,00

Izvoljen je bil:
1. Srečko VOGRINČIČ, roj. 26. 1. 1980, Radovci 79, 9264 Grad

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE GRAD
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

ZAPRISEGA IN NAGOVOR ŽUPANJE 
Prav tako je bilo na seji ugo-
tovljeno, da je bila za župa-
njo Občine Grad za man-
datno obdobje 2022–2026 
v prvem krogu izvoljena 
Cvetka Ficko, ki je na seji tudi 
slovesno prisegla. 
Slovesna prisega županje 
Cvetke Ficko se je glasila: 
»Prisegam, da bom vestno in 
odgovorno opravljala svoje 
dolžnosti in spoštovala prav-
ni red Republike Slovenije. Pri 
izvrševanju svoje funkcije 
bom ravnala vestno in od-
govorno, delala v korist javnega interesa, spoštovala bom 
različnost mnenj in delovala za blaginjo občank in občanov.« 
V nagovoru se je najprej iskreno zahvalila za zaupanje, ki 
so ji ga podali volivke in volivci na lokalnih volitvah. Del 
nagovora je namenila novoizvoljenim članom občinskega 
sveta. Med drugim je dejala: »Tudi vam so občani podeli-
li odgovoren mandat. S tem ko ste bili izbrani za njihove 
predstavnike, ste prevzeli tudi zahtevno nalogo oblikovanja 
skupnosti na vseh področjih v prihodnjih štirih letih. Vsi se 
moramo potruditi, da bomo delali strpno, sodelovalno in 
povezovalno. Občani so nam vsem zaupali, zato moramo 
svoje funkcije prevzeti z odgovornostjo. Želim si aktivnega 
sodelovanja z vsemi svetniki, kar je zelo pomembno, da do-
sežemo skupni dogovor pri strateških odločitvah, da bomo 
skupaj delali za skupno dobro.« 
IMENOVANA PRVA KOMISIJA
Na konstitutivni seji so svetniki imenovali tudi Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI), ki 
ji odslej predseduje Marijan Klement, člana pa sta še Aleš 
Fartek in Štefan Gjergjek. 

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

(Foto: V. Lukač)

Bila je slovesnejša, kot so seje sicer. Potrdili so mandate 
izvoljenim občinskim svetnikom in se seznanili s sklepom, 
da je nova stara županja Cvetka Ficko. Ta je zaprisegla in 
nagovorila svetnike in prisotne zaposlene v občinski upravi.  

PRVO SEJO VODIL JOŽEF CEIGER KOT NAJSTAREJŠI SVETNIK
V četrtek, 8. decembra 2022, je v sejni sobi Občine Grad 
potekala 1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta 
Občine Grad, kjer so se navzoči seznanili s poročili o izidu 
lokalnih volitev. 
Konstitutivno sejo je vodil najstarejši član Občinskega 
sveta Občine Grad, g. Jožef Ceiger. Predsednica Občinske 
volilne komisije Občine Grad, ga. Marjana Štrtak Kovač, je 
podala poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev 
v občinski svet in volitev župana. Na predlog komisije za 
potrditev mandatov je Občinski svet Občine Grad potrdil 
štiriletni mandat (2022–2026) članom Občinskega sveta 
Občine Grad, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, 20. 
11. 2022. 
Člani Občinskega sveta Občine Grad so: Aleš Fartek, Ernest 
Mešič, Marijan Klement, Danijela Markoč, Robert Wolf, 
Danijel Bernjak, Marija Hajdinjak, Štefan Gjergjek, Gorazd 
Zelko, Jožef Ceiger in Srečko Vogrinčič.

PRVA, KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

Delo je začela nova sestava 11-članskega Občinskega sveta Občine 
Grad. Prvo, konstitutivno sejo so imeli 8. decembra.  

Sejo je vodil najstarejši član Občinskega sveta Občine Grad, Jožef 
Ceiger.  

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Grad, ga. Marjana 
Štrtak Kovač   

Slovesna prisega županje  
Cvetke Ficko  
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

Sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 29. 9. 2022:

1. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z od-
padki Puconci d.o.o. v drugi obravnavi.

2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z realizacijo 
proračuna Občine Grad za obdobje 1. 1. 2022 - 30. 6. 
2022.

3. Občinski svet Občine Grad ni potrdil predlog rebalansa 
proračuna Občine Grad za leto 2022.

4. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k zadolžitvi 
Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo osnov-
nih sredstev – dveh vozil na podlagi finančnega naje-
ma, za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

5. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje predloženega 
elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občin-
ske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Grad za leto 2022.

6. Občinski svet ne potrjuje nove cene zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje 
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., in so 
naslednje:

 a) zbiranje komunalnih odpadkov: 0,22581 EUR/kg brez 
9,5% DDV

 b) zbiranje bioloških odpadkov: 0,24460 EUR/kg brez 
9,5% DDV

7. Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta občine Grad 
(Uradne objave Občine Grad, št. 1/2017), je Občinski 
svet Občine Grad na svoji 24. redni seji, dne 29. 9. 2022, 
sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastni-
na dobrina v splošni rabi - pota« na naslednjih zemljiščih:
parcele št. 81, 82, 89, 304, 312, 496, 568, 612, 631, 801, 829, 
852, 853, 854, 1140, 1430, 1466, 1558, 1693, 1770, 1818, 1851, vse 
k. o. 47 Motovilci.

O DELU OBČINSKEGA SVETA 2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena la-
stnina« na naslednjih zemljiščih: parcele št. 1721 in 1722, 
vse k. o. 38 Grad.

3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti sta-
tus »družbena lastnina dobrina v splošni rabi - pota« in vse 
postanejo last Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad, matična 
številka: 1365673000.

4. člen
Nepremičnine iz 2. člena tega sklepa prenehajo imeti sta-
tus »družbena lastnina« in vse postanejo last Občine Grad, 
Grad 172, 9264 Grad, matična številka: 1365673000, imetnik 
pravice uporabe: Zdravstveni dom Murska Sobota, zdra-
vstvena postaja Grad.

5. člen
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba 
lastninske pravice v korist Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad.

6. člen
Na nepremičninah iz 2. člena tega sklepa se dovoli vknjiž-
ba lastninske pravice v korist Občine Grad, Grad 172, 9264 
Grad, imetnik pravice uporabe: Zdravstveni dom Murska 
Sobota, zdravstvena postaja Grad.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Grad.

Sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine 
Grad, ki je bila 13. 10. 2022:

1. Občinski svet Občine Grad je za volitve člana Državnega 
sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti 
številka 11 izvolil naslednjega predstavnika v volilno telo 
(elektorja) za volitve v Državni svet RS: Jožef Ceiger, Mo-
tovilci 54, 9264 Grad, roj. 29.9.1958.

2. Občinski svet Občine Grad je za volitve člana Državnega 
sveta RS – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti 
številka 11 za kandidata za člana Državnega sveta izvolil: 
Jasmina Opec Vöröš, Jezera 22, Rakičan, 9000 Murska 
Sobota, roj. 2. 8. 1985.

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

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Dopolnitev 
sprememb odloka o podlagah za odmero komunalne-
ga prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 
Grad po skrajšanem postopku.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Pravilnika o 
sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Grad po skrajšanem postopku.  
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP 697841 KUFTOV 
BREG V KRUPLIVNIKU 

Asfaltirala se je javna pot v dolžini 620 m, uredile mulde in 
propusti, izkopali so se jarki. Vrednost del je bila 94.642,27 EUR. 
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V  
RADOVCIH

Asfaltirale so se javne poti v skupni dolžini 1.470 m in sicer 
javne poti: JP 697671 Drvarič-Sabotinova cesta, JP 697681 
Lončarova graba, JP 697731 Rogačova-Fartekova graba in lo-
kalna cesta LC 197131 Poznanovci – Radovci, kjer se je posta-
vila tudi odbojna ograja. Vrednost del je bila 150.675,30 EUR. 
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

Občina Grad je v letu 2022 nadaljevala 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 je tekoče 
vzdrževalo posamezne gozdne ceste. Za te investicije je v občinskem proračunu letos bilo na voljo nekaj čez 1 mio EUR.  

IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2022

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA 
DOLNJIH SLAVEČIH
Asfaltirali sta se javni poti JP 698091 Vratušov-Vidonjov 
breg dolžine 940 m in JP 698011 Kukojca (od novega as-
falta do odcepa gozdne ceste) dolžine 600 m z ureditvijo 
muld in položitvijo kanalet in strojnim izkopom jarkov. 
Skupna vrednost del je bila 221.079,58 EUR. Izvajalec del je 
bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V 
KRUPLIVNIKU

Asfaltirala se je lokalna cesta LC 197161 Kruplivnik-Kralešček 
dolžine 150m z izkopi jarkov ter s položitvijo kanalet. Asfal-
tirale so se javne poti v skupni dolžini 875 m in sicer javne 
poti: JP 697821 Logarjev breg z ureditvijo muld in položi-
tvijo kanalet, betonskim propustom in strojnim izkopom 
jarkov, JP 697871 Žekšova cesta z izkopi jarkov, betonskim 
propustom, položitvijo kanalet in robnikov ter asfaltirala 
cesta proti Fujsu. 
Končna vrednost del je bila 162.634,79 EUR. Izvajalec del je 
bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V VI-
DONCIH
Asfaltirala se je javna pot JP 697431 Geričkin dolžine 255 
m z izkopi jarkov.  Sanirala sta se dva plaza na lokalni cesti 
LC 197181 Žekšov breg. 
Izvajalec del je bilo podjetje Nograd d.o.o. Končna vrednost 
del je bila 63.763,83 EUR.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP BAJNA PRI GRADU 
Na javni poti JP 697511 Bajna so se v mesecu juliju uredile 
mulde in izogibališče v vrednosti 15.708,02 EUR. Izvajalec 
del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

UREDITEV SANITARIJ V NADSTROPNI ETAŽI OŠ 
GRAD
Uredile so se sanitarije v vrednosti 39.502,38 EUR. Izvajalec 
del je bilo podjetje PG inženiring d.o.o.
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

DRUGA TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA PO CELOTNI 
OBČINI 
- Dela na področju odvodnjavanja (kopanje jarkov, navoz 

kamnitega materiala, polaganje kanalet, izgradnja pre-
pustov) 

- Košnja vseh 8 pokopališč
- Košnja obcestnih jarkov in bankin 
- Vzdrževanje kanalizacije v Motovilci
- Zasteklitev zunanjega prostora mrliške vežice v Kru-

plivniku 

VZDRŽEVALNA DELA NA GOZDNIH CESTAH
Uredile so se gozdne ceste in sicer: mejna cesta Kova-
čevci-Vidonci, cesta pod Kukojco k.o. Grad, Kukojca-rib-
nik, v odd. 14 Vidonci, v odsek 17c Vidonci in Veliki breg 
Radovci. Izvajalec del je Andrej Fujs s.p. Vrednost del je 
bila 10.157,68 EUR.

UREDILA SE JE BREŽINA IN ODVODNJAVANJE ME-
TEORNE VODE V MOTOVILCI 
Ureditev brežine in jarka v Motovilcih. Položile so se cevi v 
jarek in se naredila brežina iz kamna položenega v beton.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO 
PLOČNIKA V MOTOVILCIH
Dokončana je projektna dokumentacija IZP za izgradnjo 
pločnika skozi naselje Motovilcih ob lokalni cesti.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO 
PARKIRIŠČA PRI OŠ GRAD
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo par-
kirišča pri OŠ Grad za 36 parkirnih mest, od tega sta 2 
parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam in 
1 parkirno mesto za električna vozila.
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DELO OBČINSKIH ORGANOV

GEOLOŠKE RAZISKAVE NA PLAZOVITEM OBMOČJU 
BELI KRIŽ - GRAD OB LOKALNI CESTI LC 197022 VE-
ČESLAVCI-GRAD IN JAVNI POTI JP 698011 KUKOJCA
Začele so se geološke raziskave na plazovitem območju na 
relaciji Kruplivnik-Grad z izvedbo 15 sondažnih vrtin globine 
do 10 m na dolžini 150 m. Raziskave se bodo vršile do konec 
oktobra 2023. Izvajalec raziskav je podjetje Grading d.o.o.

INVESTICIJE V TEKU 

SANACIJA MOSTU V MOTOVILCIH

V teku je sanacija mostu pri čistilni napravi v Motovilcih. 
Izvajalec del je podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

V IZDELAVI JE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA VRTCA PRI OŠ GRAD
V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka vrtca.

IZGRADNJA NADSTREŠNICE PRED VHODOM 
ZDRAVSTVENE POSTAJE GRAD
Podpisana je pogodba z izvajalcem del podjetjem Me-
talmont d.o.o. v vrednosti 25.376,00 EUR. Investicijo so-
financirata Občina Grad in Zdravstveni dom Murska 
Sobota vsaka v deležu 50%.

V IZDELAVI JE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
IZGRADNJO PRIZIDKA SANITARIJ NA IGRIŠČU 
NK GRAD
V pridobivanju je gradbeno dovoljenje. 
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NAŠA DRUŠTVA

PGD DOLNJI SLAVEČI V LETU 2022

Dogajanje v letu 2022 v PGD Dolnji Slaveči je najbolj za-
znamovala 90. obletnica društva in slavnostni prevzem 
nove avtocisterne. 
V začetku leta smo opravili redni občni zbor članov, na ka-
terem smo sprejeli tudi plan dela za leto 2022. Osrednja nit 
dogajanja v društvu je bila posvečena 90. obletnici društva 
in prevzemu nove avtocisterne. O tem smo že poročali v 
prejšnji številki glasila.
Poleg slavnostnega dogodka smo bili dejavni tudi na osta-
lih področjih. Fasada in napušč na gasilskem domu sta bila 
potrebna sveže barve. Glede na predračun slikopleskarja 
smo uvideli, da brez dodatne finančne pomoči tega ne 
bomo zmogli izvesti. Za pomoč smo zaprosili Občino Grad, 
ki se je odzvala s 3.000 EUR denarne pomoči. Za omenje-
no pomoč se gospe županji in občinskemu svetu iskreno 
zahvaljujemo.
Precej dejavni smo bili tudi na operativnem področju. Tako 
sta se junija Janez Sukič in Primož Sukič udeležila usposa-
bljanja za delo s helikopterjem. Pri tem sta se naučila ga-
silskih nalog, ki so potrebne v primeru, da bi bilo potrebno 
posredovanje s helikopterjem. To pomeni pripravo prostora 
za pristanek helikopterja, pripravo bazena za zajem vode, 
zajemanje vode z »bambi« vrečo, ki jo nosi helikopter itd.

V vročem poletnem mesecu juliju je na Krasu divjal naj-
večji gozdni požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na 
pomoč smo bili klicani gasilci iz celotne Slovenije. Tako je 
bilo potrebno napotiti nekaj gasilcev in vozil tudi iz naše 
Gasilske zveze. Tako obsežna intervencija predstavlja velik 
logistični zalogaj. Ne smemo pozabiti, da kljub temu, da 
se v takih primerih gre na pomoč daleč iz domačega kraja, 
je še vedno potrebno zagotoviti dovolj gasilcev in tehnike 
za zagotavljanje požarne varnosti v domačem kraju. V ko-
ordinaciji z GZ Grad in društvi iz sosednjih gasilskih zvez 
je bila sprejeta odločitev, da je naša avtocisterna ostala 
doma in bila v pripravljenosti za morebitno posredovanje v 
naši gasilski zvezi oziroma za pomoč v sosednjih gasilskih 
zvezah.  Kljub temu pa smo na zahtevno intervencijo na 
Kras napotili dva naša člana, in sicer Aleksa Magdiča in 
Mitja Hajdinjaka.
Leto 2022 je za naše društvo bilo zelo uspešno tudi na 
tekmovalnem področju. Z doseženimi odličnimi rezultati 
na tekmovanju GZ Grad smo si zagotovili uvrstitev na Re-
gijsko gasilsko tekmovanje, ki je potekalo 18. septembra v 
Murski Soboti. 

Tekmovanja smo se udeležili z ekipo pionirjev, ekipo mla-
dincev in ekipo članov A. Pionirji so med ekipami iz po-
murske regije dosegli 9., mladinci pa 11. mesto. Kljub zelo 
dobrim nastopom obeh ekip jim športna sreča ni bila naj-
bolj naklonjena, kar pa ni veljalo za ekipo članov A. V mokri 
vaji so člani A opravili odličen nastop in dosegli 3. mesto 

 Tečaj za delo z helikopterjem, Janez Sukič in Primož Sukič 

Člani A dosegli odlično 3. mesto in uvrstitev na Državno tekmovanje. 
(Foto: Z. Žekš) 

Mladinci 
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NAŠA DRUŠTVA

med ekipami pomurske regije in si s tem zagotovili vstop 
na državno tekmovanje, na katerem se bodo v letu 2023 v 
mokri vaji pomerili z najboljšimi iz celotne Slovenije.
V mesecu oktobru smo se z desetimi operativnimi gasil-
ci in obema voziloma udeležili vaje, ki je v okviru meseca 
požarne varnosti potekala v Kruplivniku. Poleg tega smo 
obiskali še vrtec pri OŠ Grad in najmlajšim približali delo 
gasilcev. Za topel sprejem se celotnemu kolektivu vrtca 
iskreno zahvaljujemo.
Poleg do sedaj omenjenega je bilo opravljenega še veliko 
ostalega dela. Tekom leta smo občanom nekajkrat z avto-
cisterno dostavili pitno vodo. Ob severni steni gasilskega 
doma smo položili robnike in terasne plošče, jeseni pa smo 
pripravili kostanjev piknik, ki je bil množično obiskan. Av-
gusta je z izbrancem Rokom v zakonski stan vstopila naša 

članica Leja Krpič Ficko, v ta namen smo jima pripravili ga-
silsko šrango in tako popestrili njun poročni dan.
Skozi leto so bile aktivne tudi naše članice. V veliko pomoč so 
bile pri pripravi slavnostne prireditve in pripravah ostalih dru-
žabnih dogodkov, kakor tudi pri delu z gasilsko mladino. Jeseni 
je v Križevcih v Prekmurju potekalo srečanje članic pomurske 
regije, katerega so se udeležile tudi naše gasilke. 
Iz strnjenega pregleda lahko s ponosom rečemo, da je za 
nami spet eno zelo delovno aktivno leto. Vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli pri doseganju ciljev društva, se iskreno zahva-
ljujemo. Vsem občankam in občanom želimo vesele božične 
praznike in naj vas zdravje in sreča spremljata v letu 2023.

Stanko Recek
(Foto: Arhiv PGD Dol. Slaveči) 

NAŠI GASILCI NA KRASU 

OB KONCU STAREGA IN ZAČETKU NOVEGA
Življenje in delovanje PGD Motovilci se je letošnje leto vr-
nilo nazaj v normalne tirnice. Ob koncu leta je v PGD Moto-
vilci včlanjenih preko 100 članov, in sicer pionirji, mladinci, 
člani in članice ter veterani. 
Naši člani so tudi letos pridno obiskovali gasilska izobraže-
vanja za višje čine in razna usposabljanja za gasilske spe-
cialnosti (nosilec dihalnega aparata, modul A, strojnik …).
V letošnjem letu je gasilsko društvo nabavilo kar nekaj 

nove gasilske opreme (dihalni aparat, gasilske zaščitne 
obleke, vedrovko za pionirje …). Prav tako smo nabavili nove 
gasilske delovne obleke za mladino.
Skozi celotno leto potekajo razna obnovitvena dela v dotra-
janem gasilskem domu. Trenutno je urejena nova električna 
napeljava. V nadaljevanju se bodo obnovila tla in uredilo ogre-
vanje gasilskega doma. Gasilski dom bo kmalu dobil novo 
kuhinjo z vsem pohištvom in točilni pult v osrednjem delu. 
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NAŠA DRUŠTVA

Gasilske desetine so skozi leto pridno vadile in se udeležile 
gasilskih tekmovanj blizu in daleč. Najpomembnejše in 
najodmevnejše gasilsko tekmovanje nas je čakalo meseca 
septembra v Murski Soboti, kjer je GZO Murska Sobota 
organizirala regijsko gasilsko tekmovanje za memorial 
Matevža Haceta. S kar štiri gasilskimi desetinami smo se 
udeležili prej omenjenega regijskega gasilskega tekmo-
vanja, ki je potekalo na parkirišču nakupovalnega centra 
»Maksimus«. Nedelja, 18. september, je bila od jutra do ve-
čera nabita s pozitivno energijo in elanom. Dopoldan se 
je najprej pomerila gasilska mladina s celotne regije. Naši 
najmlajši člani, pionirji PGD Motovilci, so še kako dobro 
zastopali svoje društvo. Na tekmovanju so pokazali odlično 
vajo brez napak ter na koncu zasedli odlično 3. mesto. To 
pa jim je prineslo nadaljnjo vstopnico na državno gasilsko 
tekmovanje, ki bo potekalo prihodnje leto. 

Žal je sreča opoteča in je bila nekoliko manj naklonjena 
našim mladincem. Kljub vsemu so pokazali dobro vajo in 
na koncu zasedli 19. mesto. Ob tej priložnosti še enkrat 
iskreno čestitamo naši mladini in njenim mentorjem. Prav 
tako ne gre pozabiti vseh staršev, ki podpirajo in spodbu-
jajo delovanje gasilske mladine v Motovilcih.
Po nekajletnem premoru se je zopet sestala motovilska 
ženska gasilska desetina, ki je svoj prvi nastop opravila na 
občinskem gasilskem tekmovanju, kjer se je z dobro vajo 
in rezultatom uvrstila na regijsko gasilsko tekmovanje. Kot 
pravijo, je ženska moč neverjetna, in članice A so dokazale, 
da ta rek ni iz trte izvit, saj so zasedle več kot odlično 4. 
mesto. Žal je ekipi zmanjkalo čisto malo, da bi se uvrstila 
tudi na državno gasilsko tekmovanje. 

Pionirji PGD Motovilci 

Mladinci Članice A
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PRIPRAVLJENI, POZOR, ZDAJ …

Povelje, ki so ga naši pionirji letos slišali kar nekajkrat, saj so 
prizadevno in z veliko mero resnosti in pripravljenosti hodili 
na vaje in seveda tekmovanja. So naša motivacija in navdih, 
da je vsako delo, vsaka ura in vsak vložek, ki ga posamezni 
član v društvu opravi, nekaj dobrega, nekaj koristnega, nekaj, 
kar bodo oni nadaljevali in nadgrajevali v prihodnosti in zato 
smo vsi skupaj primorani nadaljevati delo naših ustanovi-
teljev in vseh članov, ki so kadarkoli in karkoli pomagali v 
društvu, da smo danes tu, kjer smo. Zato se trudimo za nas, 
za njih in seveda v spomin tistih, ki jih več ni.
S tako ali vsaj podobno vnemo kot naši pionirji smo skozi 
vse leto pridno delali in vadili tudi ostali člani društva in 
to na vseh področjih delovanja, ki pa jih je v prostovoljnih 
gasilskih društvih ogromno in še več. 
Meseca marca smo organizirali zbiranje starega železa in 
izkupiček namenili za nakup opreme. Po dvoletnem premo-

Gasilski dom Vidonci v novi preobleki. (Foto: G. Pilaj) 

Člani A

Seveda PGD Motovilci brez članov A ne bi bili popolni. Vso 
leto so pridno nadaljevali s svojim delom in več kot odlič-
no pokazali svoje znanje in spretnosti pri delu z gasilsko 

opremo. Na regijskem gasilskem tekmovanju so v hudi 
konkurenci dosegli 8. mesto. Vsem tekmovalnim deseti-
nam čestitamo za vse dosežene uspehe.
Ob iztekajočem se letu bodo naši člani obiskali vse vaščane 
vasi Motovilci, jim izrekli dobre želje za novo leto ter jih 
razveselili s svojim novim koledarjem. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem vaščanom za vse dobrodelne prispevke, 
za vso moralno podporo in spodbudo pri delovanju PGD 
Motovilci. Vsako leto se v naši vasi pripravi daleč naokrog 
eno največjih gasilskih tekmovanj in veselic. Brez vseh čla-
nov in vaščanov vasi Motovilci tega žal ne bi mogli izvesti 
v tako odlični meri.
Pred iztekom mandata pa »stari« upravni odbor izreka 
zahvalo Občini Grad, GZ Grad in vasi Motovilci za dobro 
medsebojno sodelovanje in vso pomoč. 

Valerija Horvat
(Foto: Z. Žekš) 
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ru smo 1. maja postavili mlaj in pripravili kratko druženje.
Vse tri tekmovalne enote smo se v spomladanskih me-
secih pripravljale na občinsko gasilsko tekmovanje, ki je 
bilo letos v Kruplivniku. Letošnja vaja Matevža Haceta je 
zahtevala več vaje, spretnosti ter organiziranosti in me-
nim, da smo se dovolj učinkovito pripravili. To kažejo tudi 
rezultati, kajti pionirska ekipa in članice A sta vsaka v svoji 
konkurenci zasedli 1. mesto, člani A pa 4. mesto. 
Pionirji so nas septembra zastopali tudi na regijskem ga-
silskem tekmovanju v Murski Soboti. Zelo smo ponosni 
na njih, kajti s svojo voljo, otroško radovednostjo in malce 
tekmovalnosti skrbijo za prihodnost gasilstva v naši vasi. 
Letos smo jim v društvu nabavili tudi gasilske delovne 
obleke, tako da zdaj ne samo, da so, ampak tudi izgledajo 
kot pravi gasilci.
V društvu smo še posebej ponosni in veseli nove pridobi-
tve, to je defibrilator, ki je nameščen pred vhodom v ga-
silski dom.  S tem smo se pridružili mreži lokacij, kjer so 

defibrilatorji že nekaj časa dostopni in seveda približali in 
omogočili tovrstno pomoč tudi našim vaščanom in ob-
čanom. Nakup in montažo je v celoti financiralo društvo.
V mesecu požarne varnosti so se operativci udeležili gasil-
ske vaje v Kruplivniku. Z vsako tovrstno vajo gasilci dobijo 
nove izkušnje in občutke, ki jim koristijo pri morebitnih 
podobnih situacijah, v katerih se lahko znajdejo.
V novembru so se končno začela dela na gasilskem domu. 
Sanacijo vlage v zidovih smo izvedli sami, fasado in ostala 
obnovitvena dela pa je opravilo podjetje Slikopleskarstvo 
Kuzmič, tako da ima gasilski dom povsem novo preobleko. 
Večji del sredstev je prispevala občina Grad, razliko pa je 
zagotovilo društvo samo. 
Naslednje leto društvo praznuje 90 let, zato smo z mislimi in 
načrti že tam, v letu, ki bo še bolj delovno in pomembno za nas.
 

Petra Pilaj
(Foto: Z. Žekš)

Po vasi smo pobirali staro železo in zbrali 6.420 kg odpadnih 
kovin. Prejeti denar je bil namenjen za delovanje društva. Za 
sodelovanje se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom.

AKTIVNOSTI V PGD RADOVCI 
V PGD Radovci z veseljem ugotavljamo, da nam je v celoti 
uspelo izpeljati plan dela, ki smo si ga zastavili na leto-
šnjem občnem zboru za leto 2022. 

Z dobro organizacijo dela smo izpeljali vse zastavljene cilje. 
V mesecu maju smo izvedli delovno akcijo, uredili okolico 
gasilskega doma in obžagali drevesa pred gasilskim do-
mom, ki so nas ovirala pri postavljanju mlaja.
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POSTAVITEV NOVIH KAŽIPOTOV  

POHOD PO GRAŠČAKOVI POTI  

V Društvu za razvoj in promocijo turizma Občine Grad »SKO-
URIŠ« je zadnja leta tlela želja po postavitvi novih kažipotov, 
saj so bili dosedanji že močno dotrajani. S pomočjo Pravil-
nika o sofinanciranju programov in projektov na področju 
turizma v občini Grad smo letos to željo realizirali. Na novo 
je bilo postavljenih 37 kažipotov.

Daniel Huber
(Foto: D. Huber)

Dne 4. septembra 2022 
je Društvo za promocijo 
in razvoj turizma Obči-
ne Grad »SKOURIŠ« or-
ganiziralo tradicionalni 
pohod po Graščakovi 
poti. V sončnem vreme-
nu smo se podali na 13 
km dolgo pot. Po poho-
du je sledilo druženje 
pred Info pisarno v Ra-
dovcih.

Daniel Huber
(Foto: M. Ficko)

NAŠA DRUŠTVA

Največji strošek v letošnjem letu je bila zamenjava kritine 
na gasilskem domu nad kuhinjo, sanitarijami in garažo, 
kajti tu je bila dotrajana azbestna kritina. Nameščena je 
nova pločevinasta kritina v velikosti 150 kvadratnih metrov.
V letošnjem letu smo uspeli nabaviti tudi nekaj nove opre-
me za operativo, kot so zaščitne obleke, čelade, škornji in 
rokavice.
Z veseljem lahko trdimo, da je za nami res uspešno leto 
2022.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.

Jože Sever 
(Foto: Arhiv PGD Radovci) 
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ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI  
V sklopu Športnega društva Radovci deluje tudi vete-
ranska ekipa malega nogometa. Ekipa nastopa v med-
narodni veteranski ligi, v kateri sodeluje osem ekip, in 
sicer: KMN Radovci, All Stars Monošter, ŠD Slovenska 
ves, NK Grad, ŠRD Tromejnik Oldys, ŠRD Matjaševci, 
KMN Gornji Petrovci in ŠD Srebrni breg Martinje. 
V sezoni 2022/2023 je bila ekipa zelo uspešna, saj je brez 
poraza zasedla prvo mesto. Člani športnega društva so 
se udeležili tudi občinskih vaških iger. 
Nogometna ekipa je sodelovala tudi na občinskem 
nogometnem turnirju. V poletnem času so skrbeli za 
rekreacijo svojih članov in tudi širše z igranjem odboj-
ke na mivki v Športnem centru Radovci. 
Svojo uspešno sezono so nogometaši - veterani v mesecu novembru zaključili na skupnem druženju, na katerem so ana-
lizirali dosedanje delo z željo, da tako uspešno delujejo tudi v naslednji sezoni.

Marjan Ficko

NAŠA DRUŠTVA

DELA V ŠPORTNEM CENTRU VIDONCI   

Športni center Vidonci v vasi predstavlja objekt, kjer se od-
vijajo različni dogodki športne in družabne narave. Seveda 
pa je potrebno skrbeti tudi za vzdrževalna dela v samem 
objektu in urejati okolico. Za ta dela z malo dobre volje po-
skrbimo sami. 
V tem letu pa smo se odločili, da bomo poskrbeli tudi za 
okolje in začeli z izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode. 
Pri izgradnji so sodelovali člani športnega društva s prosto-
voljnim delom. Opraviti je bilo potrebno kar nekaj gradbenih 
del. Vsa dela so bila uspešno opravljena in čistilna naprava 
že služi svojemu namenu.
Občina Grad bo sofinancirala vgradnjo male čistilne napra-
ve na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju naku-
pa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 5/2022). 

Melita Ficko Sapač
(Foto: B. Ficko)
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je kljub popolni zaščitni opremi pri padcu utrpel izjemno 
hude poškodbe hrbtenice. Da bi se prijatelju pomagalo pri 
sprotnih stroških in nadaljnji rehabilitaciji,  so v okviru dir-
ke v Kruplivniku v zameno za prostovoljni prispevek delili 
posebej za ta namen pripravljene majice, ki jih je še vedno 
mogoče dobiti. Majice so bile sponzorirane s strani podje-
tja MTB Špica d.o.o., tisk na majice pa je podarilo tiskarsko 
fotografsko podjetje Digifot d.o.o. iz Lendave. 

Kolesarjenje je veliko več kot le veter v laseh. In to se je v 
Kruplivniku na kolesarski dirki v paralelnem slalomu tudi 
jasno pokazalo. 

Selma S. Grah Zelko
(Foto: N. Brišar)  

V občini Grad smo na nek način vajeni ustaljenih dogodkov 
in programov, ki jih skozi leto pripravljajo različni nadarjeni 
posamezniki, aktivna društva in drugi akterji lokalne in širše 
skupnosti. Na pragu letošnje jeseni, 10. septembra, pa se 
je v Kruplivniku zgodil poseben dogodek, ki smo ga na ob-
činskih tleh lahko premierno spremljali tudi občani občine 
Grad. Kolesarske aktivnosti so tudi na lokalnem terenu vse 
bolj prisotne, prav tako pa je kolesarstvo kot način trajno-
stne mobilnosti in turizma močno spremenilo promet na 
Goričkem. 
V okviru Pomurskega MTB pokala je bila v Kruplivniku pri-
pravljena kolesarska dirka. Kolesarji so svoje spretnosti pre-
izkusili v t.i. dual slalomu, kjer sta po predhodno pripravljeni 
progi sočasno vozila dva kolesarja. Da pa je lahko kolo veliko 
več kot športni rekvizit in prevozno sredstvo, so se lahko obi-
skovalci prepričali na lastne oči. Da je za kolesarske navdu-
šence zelo pomembno, da so tudi tehnično podkovani, se 
je izkazalo tudi na progi, ki je bila dolga kar 300 metrov in 
je vsebovala veliko tehnično zahtevnih elementov, a  to ni 
bila ovira za sodelovanje domačinov. 
Odpedalirana kilometrina in prijateljski tekmovalni duh pa 
niso bili brez dobrodelne note. Kolektiv podjetja MTB Špica 
d.o.o. je pripravil posebno dobrodelno akcijo, imenovano 
»Stay Strong Dušan«. Dušan Lepoša je človek, ki je pred 
leti med prvimi na Goričko pripeljal gorsko-kolesarski duh 
in velja za enega najuspešnejših in s tehničnim znanjem 
opremljenih kolesarjev. Žal mu sreča ni bila naklonjena in 

VAJA V OŠ GRAD - GASILCI REŠILI HIŠNIKA IZ ZADIMLJENE 
UČILNICE 

NAŠA DRUŠTVA

DIRKA ZA POMURSKI POKAL MTB POKAL 2022 V KRUPLIVNIKU 

Seveda je šlo samo za vajo. Ob mesecu požarne varnosti so 
gasilci Gasilske zveze Grad izvedli demonstracijsko vajo na 
Osnovni šoli Grad. Potekala je v petek, 30. 9. 2022.
Ker je bila letošnja tema ob mesecu požarne varnosti »Tudi 
baterije lahko zagorijo«, smo se gasilci skupaj z ravnate-

ljem odločili, da pripravimo vajo ter predstavitev nevar-
nosti tudi na OŠ Grad. Tema je bila še toliko bolj zanimiva 
ter aktualna, saj imajo domala vsi učenci doma kar nekaj 
naprav, ki uporabljajo baterije. Bodisi telefone, prenosne 
računalnike, igralne konzole in še kaj bi se lahko našlo.
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Iz učilnice se je začelo kaditi, zato je bil 
nemudoma sprožen alarm za evakuacijo. 
V tem času so prispeli tudi gasilci ter se 
opremili za izvajanje notranjega napada. 
Pogrešana je bila ena oseba, ki je ostala 
ujeta v zadimljenem prostoru. Osebo 
so gasilci našli ter jo prenesli na varno. 
Učencem so prikazali, kako se pravilno 
postopa pri tovrstnem reševanju. Učil-
nica je bila zadimljena z generatorjem 
megle, da so učenci dobili občutek, kako 
izgleda realna situacija.
Vsi udeleženci, gasilci, učenci ter učitelji 
so se strinjali, da bodo vaje organizirane 
tudi v bodoče, saj se lahko iz tega vsi veli-
ko naučijo. Tako bodo lahko ob morebitni 
realni situaciji pravilno ukrepali.                                                                                                     

Poveljnik gasilske zveze Grad
Klemen Flisar

NAŠA DRUŠTVA

OPERATIVNA VAJA GASILSKE ZVEZE GRAD  
Med stalne aktivnosti gasilcev spadajo tudi operativne 
vaje, na katerih se člani učijo oz. izpopolnjujejo svoje zna-
nje. Samo tako lahko v resnih situacijah pomagajo sočlo-
veku. Ena takšnih vaj je bila v mesecu oktobru, mesecu 
požarne varnosti.
Vaja je letos potekala 16. 10. 2022 v Kruplivniku. 
Scenarij vaje je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo 
Kruplivnik, domači poveljnik je bil tudi vodja intervencije. 
Namen vaje je bil preizkusiti in izpopolniti organiziranost 
in pripravljenost operativnih enot Gasilske zveze Grad.
Tema letošnjega meseca požarne varnosti je bila »Tudi ba-
terije lahko zagorijo«, kar pomeni, da so pametne naprave, 
ki jih vsakodnevno uporabljamo, lahko tudi povzročitelj 
požara.
Tako je stanovalec ob 7.00 uri poklical na številko 112 in javil 
požar v hiši. Center je takoj aktiviral vse enote v GZ Grad. 

Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da je v notranjih 
prostorih ujetih več oseb. Začelo se je gašenje in reševanje 
z notranjimi napadi v treh etažah. Poleg ponesrečencev je 
bilo v stavbi tudi več plinskih jeklenk, ki jih je bilo potrebno 
prenesti na varno. Med intervencijo je bil pogrešan tudi 
en gasilec, ki so ga tovariši tudi uspešno našli ter prenesli 
iz stavbe. 
Vaje se je udeležilo 56 operativnih gasilcev iz vseh sedmih 
društev v občini Grad. Vsako društvo je imelo svoje zadol-
žitve, ki jih je tudi uspešno opravilo. Na analizi vaje so bile 
izpostavljene nekatere pomanjkljivosti, ki bodo v bodoče 
odpravljene. Seveda pa po vsaki naporni intervenciji prija 
tudi nekaj za pod zob, zato so se vsi udeleženci v gasilskem 
domu Grad okrepčali z malico ter pijačo.

Poveljnik gasilske zveze Grad
Klemen Flisar

INVESTICIJE ŠRD DOLNJI SLAVEČI  
Že lep čas smo člani društva imeli željo, da se objekt na 
igrišču dogradi in se uredijo sanitarije. Letos so se stvari 
poklopile; za uresničitev naših želja smo prejeli občinska 
sredstva za investicije na področju športa. 
Dogovorili smo se, da bomo ob obstoječem objektu naredili 
še en nadstrešek oziroma teraso ter sanitarije. Dela so že v 
teku in če nam bo vreme naklonjeno, bo prizidek letos končan.
Objekt bo večinoma služil potrebam društva. 
Možno pa bo tudi, da si skupine (ali posamezniki) objekt 
najamejo (s plačilom najemnine) za proslave, praznovanja, 
piknike …   

Slavica Potočnik
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Proti večeru so ljudje začeli prihajati k hiši in se posedli na 
pručke okoli kupa koruze. Ker je bilo zbrano tako mlado kot 
staro, je bilo vzdušje prijetno. Peli so, si pripovedovali zgod-
be, mladi so ustvarjali medsebojne simpatije, gospodar 
je skrbel, da grla niso bila suha, gospodarica pa za polne 
želodce. In tako je bilo tudi sedaj. 
Po opravljenem delu je sledilo druženje, igrali so na har-
moniko, plesali in se veselili. 
Hvala družini Cör za ohranitev tega običaja, za odlično or-
ganizacijo, da smo se spet srečali in za izkazano dobroto.

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

(Foto: Družina Cör)

PRVA ADVENTNA NEDELJA  
Tudi na Dolnjih Slavečih smo komaj čakali, da se nepred-
vidljivo »koronsko« obdobje čimprej konča. Dovolj je bilo 
zapiranja, omejevanja, odrekanja, odtujevanja. Komaj smo 
čakali, da se vrne čas druženja, čas veselja, čas praznovanja 
…
Tako smo se člani ŠRD Dolnji Slaveči na 1. adventno nedeljo 
zbrali pred gasilskim domom z namenom, da postavimo 
novoletno jelko. Nanjo smo nadeli lučke, ki smo jih ob pr-
vem somraku tudi prižgali in s tem zakorakali v prelep, 
čaroben, praznični čas. Lučke oddajajo svetlobo, ljubezen, 
dobroto, veselje, toplino …
Preko sijočih lučk želimo vaščanom in vsem mimoidočim 
vesele prihajajoče praznike, obogatene z nasmehom, no-
tranjim mirom, prijaznostjo, veliko mero zdravja in med-
sebojnega razumevanja.

ŠRD DOLNJI SLAVEČI

NAŠA DRUŠTVA

OHRANJANJE OBIČAJEV IZ PRETEKLOSTI - LÜPANJE KUKRCE V 
KOVAČEVCIH
Življenje naših prednikov spo-
znavamo skozi običaje in nava-
de, skozi ljudsko izročilo, ki se 
prenaša iz roda v rod. 
Malo je običajev, ki so se ohra-
nili do danes, zato si v naši ob-
čini še posebej prizadevamo 
za ohranitev tega delčka pre-
teklosti.
Ljudske šege in navade veliko 
povedo o takratni kulturi, raz-
mišljanju, življenju in so bogat 
del zgodovine, zato je toliko 
bolj pomembno, da ostajajo v 
spominu ljudi. S spremembo načina življenja, z razvojem 
tehnologije in vse hitrejšem tempu so se trenutki pripo-
vedovanja zgodb ob večerih nekje izgubili, s tem pa tudi 
zgodbe, ki so ohranjale običaje.
Med najpomembnejša jesenska opravila je nekoč spada-
lo lüpanje kukrce. Skoraj vsaka kmetija je namreč imela 
posajeno koruzo, saj je bila le-ta pomembno živilo tako za 
ljudi kot za živali.
Včasih so bili ljudje med seboj veliko bolj povezani in je 
bila pomoč sosedu del kulture. Običajno so domačini zrele 
koruzne storže polomili na njivi in jih pripeljali domov. Že 
pri tem opravilu so imeli pomoč, saj so že nekaj dni prej 
po vasi razglasili, da bodo imeli lüpanje. Med tednom so 
koruzo pobrali in jo pripeljali v skedenj ali pred krušno peč, 
v soboto so začeli z lüpanjem. 
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VESELO V PRAZNIČNEM DECEMBRU PRI GASILSKEM DOMU GRAD  

Že nekaj let našo vas krasi božično novoletna jelka pri gasil-
skem domu. Letos je postavitev potekala na drugo adven-
tno nedeljo popoldan, vendar nekoliko drugače kot prejšnja 
leta. Ker imamo v gasilskem društvu pionirje in pionirke, 
smo k sodelovanju povabili tudi njih. Vključili smo še otroke 
naših članov. Otroci so od doma prinesli okraske, večinoma 
takšne, ki so jih izdelali doma. Kljub deževnemu vremenu 
je vsak obesil svoje okraske in kmalu je jelka zasijala v soju 
lučk. Tako je letos naša jelka najlepše okrašena. 
Vsi sodelujoči smo se okrepčali s slastnimi picami, ki jih je 
pripravil Rudi, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo.

Želimo si, da bi nas ta jelka povezovala ves praznični čas 
v miru, ljubezni in dobrem sodelovanju tudi po praznikih! 

Andreja Fartek, 
tajnica PGD Grad 

NAŠA DRUŠTVA

KRVODAJALSTVO PRI GRADU  
Krajevna organizacija Rdečega križa Grad v sodelovanju z 
Osnovno šolo in Občino Grad vsako leto dvakrat organizira 
krvodajalsko akcijo, ki poteka v Osnovni šoli Grad. 
V četrtek, 8. 12. 2022, smo že trinajstič organizirali akcijo, katere 
se je udeležilo 72 občanov. 6 krvodajalcev je kri darovalo več 
kot štiridesetkrat, prvič pa se jih je opogumilo 8.   Vsi krvoda-
jalci so najprej opravili pregled pri zdravnici, nato pa darovali 
dragoceno tekočino, ki je ne more narediti noben laboratorij.
V zadnjih desetih letih je v občini Grad aktivnih 203 krvo-
dajalcev, od tega 123 moških in 80 žensk. 11 moških je kri 
darovalo več kot 50-krat in 4 ženske več kot 40-krat. Pri 
vsaki akciji pa nam uspe pridobiti tudi nekaj občanov, ki 
se za to humano gesto odločijo prvič. 
Krvodajalec je lahko vsak, ki je zdrav in je star od 18 do 65 let; 
moški lahko daruje kri vsake 3 mesece, ženske pa vsake 4 me-
sece. Organizatorji smo veseli vsakega, ki se odloči, da z daro-
vanjem krvi pomaga sočloveku. V imenu vseh, ki  kri potrebu-
jejo, se zahvaljujemo vsem krvodajalcem in vam želimo vesele 
praznike, v novem letu pa čimveč zdravja in pozitivne energije.

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

Predsednica KORK Grad
Darinka Bauer 
(Foto: M. Žökš)  

Pionirji in pionirke PGD Grad s svojimi mentorji. 
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Tromejnik. V jesenskem in zimskem času treningi potekajo 
v telovadnicah pri Gradu in v Kuzmi. 
Mlajše selekcije so uspešno tekmovale v svojih kategori-
jah, za kar so zaslužni tako igralci kot trenerji in tudi starši 
otrok, ki sodelujejo pri prevozih na treninge in tekme.
V klubu potekajo tudi druge aktivnosti. Predvidena je ureditev 
igralne površine na igrišču Pod gradom, v fazi pridobitve grad-
benega dovoljenja je predviden prizidek sanitarij ob klubskih 
prostorih in upamo na čimprejšnjo realizacijo tega projekta. 
V izdelavi je koledar NK Grad za prihodnje leto, ki ga bomo 
pred prazniki razdelili med občane. 
Leto 2022 lahko kljub omenjenim težavam z igralskim ka-
drom zaključimo kot uspešno, zahvala sponzorjem in do-
natorjem, ki nam pomagajo pri delovanju kluba in pa vsem 
navijačem in simpatizerjem Nogometnega kluba Grad.

Silvester Železen
(Foto: Z. Žekš)

Grad U-9 

NAŠA DRUŠTVA

Prihaja zima in nogometaši so na zasluženem počitku. 
Tekmovalni del sezone 2022/23 se je za vsa tekmovanja, 
v katerih nastopajo selekcije NK Grad, zaključil v začetku 
meseca novembra.
Članska ekipa NK Grad, ki nastopa v Pomurski nogometni 
ligi, je jesenski del sezone zaključila z osvojenimi 20 točkami, 
kar je zadostovalo za solidno 7. mesto na prvenstveni lestvici. 
Pri članski ekipi se pojavlja težava z igralskim kadrom, saj 
smo jesenski del sezone odigrali zgolj s 15 igralci. Na srečo 
ni bilo težjih poškodb, kar bi še dodatno poslabšalo situacijo. 
Tudi pri ekipi U-15 so podobne težave s pomanjkanjem 
igralcev. Kljub temu je bil jesenski del odigran po planu.
Bolj razveseljiva je situacija pri mlajših kategorijah U-13, 
U-11, U-9 in U7. Sodelovanje z Nogometno šolo Mura, ki na 
našem območju deluje kot NŠ Mura Goričko, je še dodatno 
pritegnila mlade upe. Treninge mlajših selekcij izvajajo tre-
nerji NŠ Mura. Le-ti so potekali na igriščih NK Grad in NK 

Grad U-7 

NOGOMETNI KLUB GRAD V LETU 2022  
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NAŠA DRUŠTVA / TURIZEM IN OKOLJE

Grad U-13Grad U-11

DOGAJANJE V VULKANIJI IN DELO ZUKD GRAD   
Doživljajski park Vulkanija poleg vulkanskega doživetja, ki 
ga ponuja vsem obiskovalcem, vsako leto izvaja tudi razne 
dogodke, ki popestrijo življenje v naši občini.
Poleti smo izvajali dodatne delavnice in vožnje z vlakom 
po vulkanski pokrajini, otroci pa so lahko sodelovali v na-
gradni igri.

Septembra smo v okviru Dnevov evropske kulturne de-
diščine na dvodnevnem dogodku predstavili »Tradicijo 
usnja in kamna«. Obiskovalci in domačini so se lahko 
popeljali z vlakom po vulkanski pokrajini in spoznali delo 
v kamnolomu. Udeležili so se lahko brezplačne usnjarske 
delavnice, kjer so si iz usnja izdelali obesek ali zapestni-
co. V geološkem muzeju smo predstavili novo razstavo 
čevljarskega orodja ter orodja za predelavo usnja. Na 
trgu Vulkanije smo oba dni ponujali slastno Olijevo pico 
najpicopeka Martina.

Doživljajski park Vulkanija je v poletnem in jesenskem 
času izvajal promocijo preko različnih medijev, izdelali 
smo nove letake, prav tako pa smo se predstavljali na 
sejmih in dogodkih. Avgusta smo bili prisotni na proslavi 
ob priključitvi prekmurskih Slovencev k matičnemu na-
rodu v Ljubljani in na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Sep-
tembra smo bili tri dni na Otroškem bazarju v Ljubljani, 
kjer smo predstavili novo VR doživetje ter z Olijem na 
Goričko povabili veliko družin. Na Vidovem bregu smo 
predstavljali knjigo Oli iz dežele vulkanov in minerale 
iz Olijeve trgovine. Konec septembra smo bili dva dni 
prisotni na jesenskem sejmu v Grazu, saj je vulkansko 
doživetje zanimivo tudi za naše sosede, saj so vse vsebi-
ne na voljo tudi v nemškem in angleškem jeziku. 
Zavod je v tem letu izvedel projekt »Utrip«, v okviru ka-
terega je dodal novo doživetje z VR očali, prav tako smo 
v avlo dodali nove oblazinjene klopi in prenovili pod-
zemni vlak. Septembra smo v geološkem muzeju dali 
narediti dve novi vitrini, v katerih smo razstavili orodje 
za predelavo usnja in čevljarsko orodje. Oktobra smo 
uredili del trga Vulkanije. Postavili smo novo ograjo, ki 
bo obiskovalce varovala in usmerjala v geološki muzej, 

Na Otroškem bazarju smo predstavili novo VR doživetje

Usnjarska delavnica v okviru DEKD
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TURIZEM IN OKOLJE

odstranili smo dotrajane table ter 
postavili promocijske zastave Vul-
kanije in občinsko zastavo. Za geo-
loškim muzejem smo začeli urejati 
pasji kotiček, končno podobo pa bo 
trg dobil v pomladnem času. 
Pred nami je zimski čas, ko na zavodu 
izvajamo zastavljene projekte (raz-
stava o usnju in delu v kamnolomu 
ter Olijeva namizna igra) in kujemo 
nove ideje za širitev naše vulkanske 
zgodbe. Tako se že veselimo novih 
pridobitev, ki vam jih bomo predsta-
vili v začetku prihajajočega leta.   
Ker so pred nami božično-novoletni 
prazniki, vam želim, da jih preživite v 
krogu svojih najdražjih. Naj vas napol-
nijo s srečo, upanjem in pogumom, da 
boste v novem letu dosegli začrtane 
cilje, se veselili uspehov ter uživali v 
lepih trenutkih. Danijela Krpič, direktorica ZUKD Grad

V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO SE JE PRIČEL PROJEKT  
LIFE FOR SEEDS
Študije preteklih let kažejo, da se površina vr-
stno bogatih travnikov na zavarovanih ob-
močjih v Sloveniji hitro zmanjšuje. Glavna 
dejavnika, ki jih ogrožata, sta intenzifika-
cija kmetijstva (spremembe v njive, gnoje-
nje, zgodnja prva košnja, prepogoste košnje, 
intenzivna paša, dosejevanje s komercialnimi mešanicami 
in drugo) ter na drugi strani njihovo opuščanje, ki vodi v 
postopno zaraščanje z grmovjem in kasneje z gozdom.
Z namenom ohranjanja vrstno pestrih travnikov smo no-
vembra leta 2021 skupaj z drugimi projektnimi partnerji 
(Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, No-
tranjskim regijskim parkom, Triglavskim narodnim parkom 
in Kmetijskim inštitutom Slovenije) pričeli z izvajanjem 
projekta LIFE FOR SEEDS. V letu 2022 pa je projekt pokazal 
prve terenske rezultate.   
Na Goričkem večino projektnega dela namenjamo ohranja-
nju in obnavljanju suhih travnikov. Letos smo na 20 hektar-
jih vrstno pestrih travnikih s pomočjo sodelavcev iz kmetij-
skega inštituta v dveh serijah pobrali semenske mešanice. Te 
smo nato skladiščili na gradu Grad ter po sušenju in čiščenju 
dobili 215 kg semenskih mešanic suhih travnikov Goričkega. 
Te mešanice smo nato sejali na vrstno revnejših travnikih z 
namenom, da te čim prej ponovno povrnemo v stanje z veliko 
naravno pestrostjo. Poleg travnikov smo setev opravili tudi na 
dveh njivah, ki sta bili v zaraščanju. S tem bomo skušali prika-
zati, kako je možno njivo spremeniti v vrstno pester travnik. 
Pravi rezultati setve se bodo seveda pokazali šele čez nekaj let.
Poleg omenjenih akcij bomo v projektu izvedli tudi druge. 

V prihodnjih letih bomo na ohranjenih travnikih pobirali 
semena rastlin suhih travnikov in te dolgotrajno shranili v 
dveh semenskih bankah v Sloveniji, oblikovali bomo predlo-
ge za kmetijsko-okoljske in podobne ukrepe, ki bi spodbujali 
proizvodnjo avtohtonega semenskega materiala ali obnovo 
travišč, ki bodo vključena v kmetijsko politiko po letu 2027, 
konkretne akcije na terenu pa bomo nadgradili z aktivnost-
mi za izobraževanje in ozaveščanje. Izdali bomo priročnik z 
navodili za obnovo travišč, načrtovana so predavanja, delav-
nice, dogodki (dnevi odprtih vrat, prikaz delovanja krtačnega 
stroja, bazar semen), videoposnetki, tematske številke revij, 
raziskovalni tabori za študente in otroke, naravoslovni dnevi, 
terenski ogledi s kmeti ter drugi dogodki. 
Načrtovanih aktivnosti v projektu smo se lotili s polno vne-
mo in zadovoljni smo tudi že s prvimi rezultati. 
Vsem občankam in občanom Občine Grad želimo vesele 
božične praznike in uspešno ter dobre volje polno leto 2023. 

Tomaž Koltai
(Foto: M. Matjašec)

Krtačenje 

Nova ograja z zastavami Vulkanije 
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in hribski škrjanec, ter druge. Hkrati pa zakonca Prietl na 
travniku, ki ga kosita dvakrat letno in ga ne gnojita, poko-
šeno krmo iz travnika namenjata čredi 10 krav pasme Gal-
loway, ki se prosto pase okrog njune kmetije. Od leta 2015 
je travnik vključen v kmetijsko-okoljska podnebna plačila. 
Drugo mesto je zasedel travnik v lasti Janeza Gašparja iz 
Čepincev. 
Po številu točk sta tretje mesto zasedla dva travnika, in 
sicer travnika Štefana Malinoviča iz Lončarovcev in Emila 
Novaka iz Ivanovcev.
Na izbor za NAJ travniški sadovnjak se je letos prijavilo 8 
lastnikov. Namen ocenjevanja je spodbuditi ohranjanje 
še obstoječih visokodebelnih in travniških sadovnjakov in 
zasaditev novih dreves starih sort, cepljenih na podlage za 
visoko rast. Prvo mesto v akciji je osvojil Ladislav Sabotin iz 
Prosenjakovcev, drugo mesto Daniel Kranjec iz Lončarovcev 
in tretje mesto Ivanka Kočiš iz Lončarovcev.
Na izbor za NAJ ograček z brajdo se je letos prijavilo 8 la-
stnikov ogračekov. Namen ocenjevanja je videti stanje in 
način pridelave v hišnih vrtovih na Goričkem. Poleg tega je 
pomembna tudi oblika, funkcionalnost in ohranjanje kra-
jinsko-arhitekturnih členov, ki so tradicionalni, npr. lesena 
ograja, brajda, visokodebelna sadna drevesa starih sort ipd. 
Prvo mesto v akciji je zasedel ograček Mojce Kogovšek iz 
Markovcev, drugo mesto ograček Majde in Edvarda Pocak 
iz Domanjševcev in tretje mesto ograček Ksenije Lülik iz 
Bodoncev.

TURIZEM IN OKOLJE

16. GRAJSKI BAZAR Z GORIČKIMI MEŠTRI 
Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Go-
ričkim drüjštvom za lepše vütro 1. oktobra 2022 organiziral 
že 16. Grajski bazar z goričkimi meštri, na katerem je na 
grajskem dvorišču 35 ponudnikov domače in umetnostne 
obrti ter domačih in sladkih dobrot poskrbelo za pravo se-
jemsko vzdušje. 

Ponudbo upravičencev do Kolektivne blagovne znamke 
Krajinski park Goričko in članov Goričkega drüjštva za lepše 
vütro je dopolnila kulinarična ponudba Domačije Marof. 
Sejemska ponudba je bila obogatena s sprehodom z zeli-
ščarjem, poslikavo obraza, lovom na zaklad, ustvarjalnimi 
delavnicami, vožnjo s kočijo in fračarijo.
Obiskovalce in razstavljavce sta uvodoma nagovorili direk-
torica zavoda Stanislava Dešnik in županja Občine Grad 
Cvetka Ficko. 
Sledila je glasbena pripoved za otroke Alje Bulič z naslo-
vom Kako je deklica postala varuhinja reke. V kulturnem 
programu se je s plesom in pesmijo predstavila Osnovna 
šola Grad, nakar je sledil nastop Folklornega društva Vrbe 
Rogašovci. 
Navzoče obiskovalce je slavnostno nagovorila državna se-
kretarka, pristojna za področje kmetijstva, hrane in ribištva, 
Tatjana Buzeti. 
V nadaljevanju so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni pre-
jemniki priznanj za NAJ travnik, NAJ senožetni sadovnjak 
in NAJ ograček z brajdo v letu 2022. 
Priznanja in nagrade so podelili Tatjana Buzeti, Stanislava 
Dešnik, Gregor Domanjko in Marjetka Škafar.
V letošnji akciji za NAJ travnik je sodelovalo 10 lastnikov 
ali najemnikov. 
Zmagovalec letošnjega izbora za NAJ travnik v Krajinskem 
parku Goričko je travnik zakoncev Prietl iz Dolencev. Trav-
nik, ki ga kosita Helfried in Barbara Prietl, je z 1 ha površi-
ne največji med vsemi sodelujočimi. Gledano kot celota je 
njun travnik res pomemben kot življenjski prostor za šte-
vilne vrste, ki rastejo, živijo ali se prehranjujejo na travniku. 
Npr. za travniške vrste orhidej, domače in divje čebele, me-
tulje mravljiščarje, travniške vrste ptic, kot sta veliki skovik 

Kulturni program prireditve (Foto: G. Domanjko) 

Nagrajenci Naj ograček (Foto: K. Malačič)

Nagrajenci Naj sadovnjak (Foto: K. Malačič)
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Vsem sodelujočim v akcijah se zahvaljujemo in jim česti-
tamo ter vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.
Po slovesni razglasitvi navedenih akcij se je dogajanje na-
daljevalo s kulturnim programom. Zapele so pevke Ženske 
pevske skupine KD Rogašovci in zapeli ter zaigrali člani mo-
ške instrumentalne skupine Neman čosa KD iz Rogašovcev.
Po zaključeni fračariji so bili razglašeni trije NAJ fračarji. 
Prijetno vzdušje na grajskem dvorišču je z glasbenim na-
stopom zaključil Duo biciklen. Program prireditve je pove-
zoval Bojan Rajk.
Jesenska prireditev je bila s strani lokalnega prebivalstva in 
organiziranih skupin zaradi raznovrstne ponudbe na stoj-
nicah, kulturnega programa  ter spremljevalnih aktivnosti 
dobro obiskana.
Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko se zahva-
ljujemo vsem sodelujočim razstavljavcem, nastopajočim 
in podpornikom prireditve. 
Naslednje leto bo Grajski bazar 7. oktobra 2023.

Nagrajenci Naj travnik (Foto: K. Malačič)
Pevski zbor OŠ Grad (Foto: S. Dešnik) 

Ženska pevska skupina KD Rogašovci (Foto: S. Dešnik) 

32. Dneve evropske kulturne dediščine in 10. Teden kulturne 
dediščine smo tako dan po bazarju, 2. oktobra 2022, skle-
nili s tematskimi vodenji po razstavi PreŽiveti z netopirji 
v Kančevcih, po Poti po močvari v Lončarovcih in po Poti 
metuljev v Motvarjevcih.

Štefanija Fujs in Gregor Domanjko

Skozi vso leto je bila v palaciju gradu na ogled razstava 
prekmurskih remenk Elizabete Urisk, Hermana Rajsarja, 
Bernardke Merklin in Eve Tivadar, velikonočnih voščilnic iz 
zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota ter remenk z 
motivi vrst Natura 2000, od sredine aprila do konca junija 
pa so bile na ogled še praskanke in remenke mednarodne-
ga ustvarjalnega natečaja učencev osnovnih šol.
Od sredine junija do novembra je bilo po dvajset najbolj-
ših fotografij letošnjega 14. fotografskega natečaja za NAJ 
fotografijo Goričko na temo KO SE DAN POSLAVLJA, KO GA 
NI IN KO SE RODI iz obeh kategorij (osnovnošolci ter mla-
dostniki in odrasli) na ogled na arkadnem hodniku gradu.
Od sredine julija do novembra je bila v grajskem parku v 
okviru projekta LIFE Naturaviva na ogled razstava z naslo-
vom v prekmurščini GORIČKO. Znate ka? Lejpo je! Fotogra-
fije na velikih panojih so ponujale potovanje po Goričkem 
na malo drugačen način. Obiskovalci so v sliki in besedi 
spoznavali najznačilnejše prebivalce in krajinske značilno-
sti Goričkega. Spoznavali pa so tudi tiste, ki so velikokrat 
očem skrite. Med slednje štejejo redke in ogrožene vrste 
ter vrste, ki se v naravi pojavljajo le v določenem delu leta. 

RAZSTAVE NA GRADU GRAD
Javni zavod Krajinski park Goričko je v letu 2022 na gradu 
Grad za lokalno prebivalstvo in obiskovalce pripravil in go-
stil številne razstave.

Razstava o biodiverziteti Goričkega v senci stoletnih dreves. 
(Foto: S. Kuhar) 
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KONCERT NA GRADU GRAD
26. avgusta in 2. septembra je občinstvo na gradu s klavirskim 
koncertom navdušil Leonard Kobal, mladi nadarjeni pianist 
iz Kuzme. Končal je tretji letnik na glasbeni šoli v Varaždinu, v 
razredu prof. Predraga Šanteka. Udeleževal se je tako domačih 
kot mednarodnih pianističnih tekmovanj in dosegel več prvih 
in drugih nagrad ter nagrad občinstva. Do danes je izvedel vr-
sto uspešnih solističnih in komornih nastopov ter nastopov z 
orkestrom doma in v tujini. V zadnjih dveh letih je izvedel tudi 
številne samostojne klavirske recitale, se uvrstil v koncertni pro-
gram z Varaždinskim komornim orkestrom na Varaždinskih 
baročnih večerih in v klasični program festivala Soboški dnevi v 
Murski Soboti. Kot pravi Leonard sam, je glasba zven občutkov 
in domišljije. Čestitke in hvala za dva nepozabna večera.

Besedilo povzela: Štefanija Fujs
(Foto: S. Dešnik)

Razstava se zaključuje s stavkom Vijdite, rejsan je lejpo.
V mesecu avgustu je zavod v neobnovljenem delu gradu 
gostil razstavo v okviru programa festivala HOCHsommer 
z naslovom Svoboda, hči umetnosti??? V ospredju letošnje 
razstave so bile subverzivne strategije liberalne umetnosti 
iz preteklosti in sedanjosti. Poleg del iz dveh ciklov očeta 
harkovske fotografske šole Jevgenija Pavlova so bile na 
ogled slike madžarske umetnice Marte Kicsiny. 

V mesecu avgustu in septembru je bila v palaciju gradu na 
ogled potujoča fotografska razstava Magična narava 2020, 
ki je nastala v okviru projekta LIFE Naturaviva in četrtega 
mednarodnega natečaja naravoslovne fotografije, ki ga 
organizira Nacionalni inštitut za biologijo skupaj z Zdru-
ženjem naravoslovnih fotografov Slovenije. Naziv »Nara-
voslovni fotograf leta 2020« je prejela Lili Sztrehárszki iz 
Madžarske za fotografijo »Tiny Details«. Naziv »Slovenski 
naravoslovni fotograf leta 2020« pa je prejel Marjan Cigoj 
za fotografijo »Prelet«. Na razstavi so bile na ogled izbrane 
fotografije, ki so prikazovale neverjetno magičnost naše na-
rave, opozarjale pa so tudi na minljivost in naš odnos do nje.

V mesecu oktobru in novembru je bila v palaciju gradu na 
ogled skupinska fotografska razstava Varuhinje rek, ki je 
namenjena ozaveščanju o pomembnosti zaščite sloven-
skih vodotokov. Razstava tudi promovira lepote narave in 
z njimi povezano biotsko raznovrstnost ter trajnostni ra-
zvoj. V razstavi sodeluje devetnajst fotografinj in fotogra-
fov. Vsak od njih je skozi lasten avtorski izraz upodobil eno 
ali več žensk ob izbrani reki: Sava, Ljubljanica, Soča, Drava, 

Iška, Ščavnica, Reka, Kolpa, Krupa, Idrijca, Mura, Savinja, 
Dragonja, Reka itd. Med ženskami, ki so predstavljene kot 
njihove varuhinje, so naravovarstvenice, biologinja, akti-
vistke, umetnice, ribička, kajakašica, potapljačica, šolarke 
in domačinke, ki živijo z reko. Sporočilo razstave je, da je 
vsaka ženska lahko varuhinja rek oziroma preneseno na 
širši pomen: vsak od nas je lahko zaščitnik narave.
V enem od grajskih stolpov je bila od začetka oktobra do 
konca novembra na ogled razstava sadežev. Jabolka, hru-
ške, kutine in skorš so zastopali vrstno in sortno pestrost  
visokodebelnih travniških sadovnjakov na Goričkem.

Štefanija Fujs

Razstava sadežev iz visokodebelnih travniških sadovnjakov 
Goričkega (Foto: G. Domanjko)

TURIZEM IN OKOLJE

Razstava Svoboda, hči umetnosti (Foto: S. Dešnik)

Leonard Kobal
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TURIZEM IN OKOLJE

GRAD GRAD JE OBISKAL MINISTER ZA OKOLJE IN PROSTOR
Minister za okolje in prostor Uroš Bre-
žan je 23. avgusta 2022 obiskal 60. 
mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
AGRA. Popoldne je obiskal še Krajinski 
park Goričko in grad Grad v upravljanju 
Javnega zavoda Krajinski park Goričko. 
Minister si je ogledal aktualne razstave 
o kulturni in naravni dediščini območja. 
Med ogledom gradu mu je bilo predsta-
vljeno delo v Krajinskem parku Goričko 
s cilji in vizijo razvoja ohranjanja narave, 
kulturne dediščine in krajine. V ospredju 
je bil pogovor o upravljanju z zemljišči 
(približno 100 ha), na katerih zavod izva-
ja naravovarstvene ukrepe s prilagojeno 
košnjo in spravilom biomase. Dela izvaja 
z lastno opremo, pridobljeno v projektih 
in deloma kupljeno iz lastnih sredstev. 
Potrebno bo tudi nadaljevanje obnove 
gradu z namenom razširitve obstoječih 
vsebin in dodajanjem novih. 

Javni zavod Krajinski park Goričko
(Foto: S. Kuhar)

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR VEN ZA ZDRAVJE 2
Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v sodelovanju 
z Javnim zavodom Krajinski park Goričko 5. oktobra 2022 
na gradu Grad organiziral zadnji izobraževalni seminar 
za občine v okviru programa Ven za zdravje 2 – promocija 
strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiv-
ni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni.
Namen seminarja z naslovom Zagotavljanje preskrblje-
nosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav ži-
vljenjski slog je bil seznaniti občinske uprave in prostorske 
načrtovalce, arhitekte, krajinske arhitekte in urbaniste po-
murske in podravske regije.
Prvi del seminarja se je nanašal na poglavja priročnika Ven 
za zdravje – Priročnik za načrtovanje zelenih površin za 
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega 
sloga: Zakaj? Za koga in kaj? Kje? Kako?, v drugem delu 
pa je bil poudarek na pristopih, načrtovanju in možnostih 
prenosa teorije v prakso za doseganje celovitosti, ustre-
znosti in kakovosti zelenih površin za spodbujanje aktiv-
nega življenjskega sloga prebivalcev, ki predstavlja enega 
pomembnih dejavnikov javnega zdravja.
Vsebine sta predstavili mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Ko-
zamernik z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.
Po predstavitvi je sledilo razmišljanje o tem, kje so priložno-
sti za oblikovanje novih javnih zelenih površin, dostopnih za 
vse. Najprej so to zgodovinski parki na podeželju in v mestih, 
ki so običajno že v javni rabi, čeprav so nastali okoli gradov 

zemljiških gospodov v srednjem veku. Sledijo zelene povr-
šine ob javnih ustanovah, od vrtcev in šol do zdravstvenih 
ustanov in domov za starejše. Nova oblika ali namen javnih 
zelenih površin za zdravje bi lahko bili novi – pokoronski par-
ki v občinskih središčih, ki bi bili namenjeni tako domačinom 
kot obiskovalcem za druženje in preživljanje prostega časa 
v gibanju in sprostitvi. Tako bi se zmanjšal tudi pritisk ljudi 
na občutljive ekosisteme v varovani naravi, ki ne prenesejo 
množičnega in pogostega obiska.
Udeleženci so bili nad seminarjem navdušeni in tudi raz-
prava med odmorom in po zaključku je bila kakovostna.

Stanka Dešnik

Razstavni prostor o naravi na gradu Grad 

Izobraževalni seminar Ven za zdravje (Foto: S. Dešnik) 
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KULTURA IN DUHOVNOST

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA 2022

Kristjani z veseljem praznujemo praznik »Marijinega Vne-
bovzetja«. S tem nam je v veri dana milost, da Nebeška 
Mati Marija v nebesih nenehno posreduje pri svojem Sinu 
za nas. »Velka meša«, kakor imenujemo praznik 15. avgu-
sta, je naš največji farni praznik, ki ima poleg največjih kr-
ščanskih praznikov »Velika noč« in »Božič« v župniji Grad 
posebno mesto, saj je župnijska cerkev posvečena »Mariji 
Vnebovzeti«.

Na farno proščenje 15. avgusta smo se tudi letos pripravljali 
duhovno – s tridnevnico pred praznikom, in zunanje – s 
krašenjem in čiščenjem.
Tridnevnico pred samim praznikom je vodil g. Aljaž Baša, 
duhovnik iz Murske Sobote in nas pri sv. mašah po razlagi 
Božje Besede in nagovorih vodil k Bogu in Mariji.
Na predvečer praznika, 14. avgusta, je bila predpraznična sv. 
maša, ki jo je daroval msgr. dr. Peter Štumf. Romarji iz Vidonec 
in okolice so peš priromali h grački Mariji, po maši so možje 
ponesli Marijin kip v procesiji z lučkami okrog cerkve. Pri ve-
černi sveti maši je bilo že precej romarjev iz sosednih župnij.
V nočnih urah pridejo h grački Mariji tudi romarji iz Mar-
kovec.
Na praznik, 15. avgusta, so bile darovane štiri svete maše. Tri 
četrt na devet je bila sv. maša za  romarje iz Pečarovec, ki 

vsako leto darujejo svoje moči in pridejo peš iz pečarovske 
fare. Po dveh letih korona virusa je prišlo h Gradu spet veli-
ko romarjev. Najbolj obiskana je bila sveta maša ob 10. uri, 
kamor mnogi verniki priromajo k Mariji iz različnih krajev 
z vsemi svojimi križi, veseljem in težavami, da bi se pri Njej 
znova okrepili in z novimi močmi šli naprej. 

Tudi letos smo »pleli« za cerkev vence iz zelenja – meteka. 
V Kruplivniku se že precej dolgo pletejo venci pri družini 
Marije Zelko, hišna številka 33 B – prej Gizeli Godar. Še je v 
spominu močno prisotna pomoč in delo nedavno pok. Gi-
zele, ki je mnogo let z ljubeznijo  in veseljem plela vence in 
z odprtostjo  sprejemala na svoj dom vse, ki so pomagali pri 
tem delu. V času, ko je Gizela bila še dekle in živela pri Gradu, 
je v Kruplivniku št. 38 živela Neža Horvat, ki je spletla mnogo 
vencev za gračko cerkev in njeno okrasitev. Dokler je Neža 
zmogla opravljati to delo, so se ženske pri njih rade družile 
ob pletenju, potem pa je to zvrst »ročne umetnosti« prevze-
la skoraj vse do smrti Gizela Godar. Neža je umrla v 103. letu.

Skupaj za skupno dobro pri Gradu

Priprava vencev v Kruplivniku
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Veselje v Vidoncih

V Vidoncih

V Motovilcih 

ORATORIJ 2022 – »ZA BOŽJO SLAVO« 

Tako kot prejšnje leto, je v tednu pred veliko mašo, od 10. 
do 14. avgusta, pri Gradu potekal oratorij. V petdnevnem 
programu, ki smo ga animatorji pripravili za otroke, smo 
skupaj spoznavali življenje svetega Ignacija Lojolskega. V 
letu 2021/22 namreč obhajamo 500. obletnico spreobrnjenja 
ustanovitelja reda jezuitov. Oratorij je potekal pod geslom 
»Za božjo slavo«, kar je skrajšana različica slogana jezuitov 
in dobro predstavlja Ignacijevo življenje.
Oratorijski dan je vedno enak. Jutro začnemo z molitvijo ter 
dvigom zastave, sledi dramski odlomek iz življenja svetnika, 
ki ga spoznavamo, nato kateheza. Pri katehezi, ki jo vodijo 
animatorji, otroci spoznavajo pomembne vrednote (letos 
neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje in služenje). Animatorji 

Velikokrat je s svojimi spretnimi rokami sodelovala tudi 
Cecilija Grah.
Vsak, ki želi na kakršenkoli način sodelovati pri spletanju 
zelenja, na nek način tudi pomaga ohranjati  prvine ljudske 
kulturne simbolike, ki se je ohranila vse do danes.
Za letošnjo »Velko mešo« so pri nabiranju zelenja poma-
gali Milan in Angela Recek ter Stanko in Štefka Bohar. Pri 
spletanju venca pa Marija Zelko, Marija Grah, Agica Huber 
in Štefka Bohar.

V Motovilcih

Ko se ženske zberemo pri takšnem delu, čas hitro mine, 
zato pa večkrat  iztegujemo venec in si ga neučakano ogle-
dujemo, za koliko centimetrov je že zrasel…    

Štefka Bohar
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ZLATA POROKA ZAKONCEV 
ŽEKŠ IZ VIDONEC
Zlata poroka je idealen čas, da zakonca obnovita svoje zaob-
ljube. Avgusta letos sta praznovala zlato poroko tudi moja 
draga babica in dedi – Dragica in Alojz iz Vidonec. Prazno-
vanja smo se udeležili v krogu družine, izpustili pa nismo 
niti obeh obredov v cerkvi, enega na velikonočni ponedeljek 
in drugega točno na datum obletnice, v soboto, 20. avgu-
sta v cerkvi pri Gradu. Sledilo je slavje v gostilni, kjer smo 
se zabavali, manjkalo pa ni niti hrane in pijače. Da se vam 
ne bodo prehitro cedile sline po hrani in pijači, vam prej še 
želim povedati, kako sta se babica in dedi sploh spoznala! 
Dragica je bila rojena na Pertoči, v družini s tremi sestrami 
in bratom, njen dekliški priimek je bil Čontala. Vse tri njene 
sestre danes živijo v svoji državi, tako da ji je najbližji brat, 
ki še vedno živi na Pertoči. Alojz je bil rojen v Vidoncih in 
ima prav tako sestro in brata, ki vsak s svojo družino živita 
na Goričkem. Z Dragico sta se spoznala leta 1970 in čez dve 
leti je sledila poroka. Civilna poroka se je odvila v Rogašov-
cih, cerkvena pa v cerkvi Svete Helene na Pertoči. Po poroki 
se je Dragica preselila iz Švice v Nemčijo k Alojzu, kjer sta 
skupaj delala in tlakovala svojo življenjsko pot. Leta 1975 se 

Obisk županje in Mihaele Žökš

Sledijo delavnice, izdelovali smo figurice vitezov iz pluto-
vinastih zamaškov, lončke za rože iz plastenk, mozaike iz 
papirja … Po kosilu sledi »velika igra«, ker se otroci po skupi-
nah preizkusijo v številnih nalogah, ki zahtevajo spretnost, 

znanje in iznajdljivost. Otroci so svoje talente pokazali na 
izzivu talentov, skupaj smo tudi plesali. 
Prvi dan smo obiskali grad Grad in se sprehodili po svetu 
vitezov, Ignacij je namreč, preden je postal svetnik, bil vitez. 
Oratorij smo zaključili s sveto mašo, ki je bila v nedeljo in je 
bila posvečena oratoriju. Ob koncu smo se s starši in otroci 
še podružili. 
Letos se je število udeležencev še povečalo. Vseh prijavljenih 
otrok je bilo 55, animatorsko ekipo sestavlja 13 animatorjev 
iz župnij Grad, Kuzma in Sveti Jurij. Skozi celoten teden smo 
se zabavali, razgibali, se smejali pa tudi kaj novega naučili, 
vzdušja še deževen dan ni uspel pokvariti. 

Maja Klement
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»SKUPAJ DELAJMO DOBRO« TEDEN KARITAS  

Skupaj delajmo dobro, za skupno dobro k odprtosti do soljudi.
Te besede so namenjene sodelavcem Karitas. Jezus na-
govarja mene osebno in mi postavlja vprašanje: »Sem se 
pripravljen izpostaviti za sočloveka? Sem pripravljen na-
rediti nekaj več, kot je potrebno?« Na nedeljo Karitas se 
zazrimo v svoje srce, v njem poiščimo skrite kotičke dobrote 
in ljubezni.
Župnijska Karitas Grad letno dobi pomoč v obliki hrane EU. 
Letos smo jo razdelili 56 družinam. Na pomoč priskočimo 
tudi pri položnicah. 
V avgustu je bilo srečanje starejših in bolnih. Po molitve-
ni uri je bila sveta maša, nato pa pogostitev s prigrizki in 
pecivom. Ta srečanja nas bogatijo in obenem se starejši 
potožijo o svojih težavah in skrbeh.
Naš največji projekt je izdelava adventnih venčkov. Po dveh 
letih smo se zbrale članice in prostovoljke ter z velikim ve-

seljem v prijetnem vzdušju izdelale 60 adventnih venčkov. 
Nekateri so jih izdelali po vaseh in nam prispevali svoj dar. 
Tudi župljani, ki cenijo naše delo, nam pomagajo s svojimi 
darovi. 
V adventnem času obiščemo naše starejše in bolne po 
domovih. Spomnimo se tudi ob miklavževanju, ko prispe-
vamo svoj skromen dar. 
Letos sta se nam pridružili dve prostovoljki.
Hvala vsem, ki nam pomagate pri razdeljevanju hrane. 
Hvala g. župniku Marku Magdiču, ki nas podpira in je ve-
dno pripravljen priskočiti na pomoč.
Srečni smo, da smo v letu 2022 lahko pomagali. Vedno se 
lahko obrnete na g. Magdiča in z veseljem vam bomo po-
magali.

Anica Gomboc Predsednica ŽK Grad

je rodil njun prvi sin Zlatko, ki si je danes že ustvaril družino 
in živi v Šalamencih. Kmalu po njegovem rojstvu so se vsi 
skupaj vrnili v Vidonce in leta 1980 jih je razveselil še drugi 
sin, Daniel, ki danes živi s svojo izbranko v Stanjevcih. Naša 
babica in dedi še naprej srečno živita v Vidoncih. 

Ob koncih tedna vsi radi pridemo v Vidonce, jaz in moja se-
strica Maruša pa znava, da naju v nedeljo vedno čaka sveže 
pečeno pecivo, največkrat »džabočni rejtaš«, kar je še doda-
ten razlog, da vedno z veseljem obiščeva najine stare starše. 

Nena Žekš 
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ECO BODONCI – OBNOVA BODONSKE LEPOTICE  

Bodonska cerkvena skupnost je bila tudi v letu 2022  aktiv-
na tako na duhovnem, kakor tudi na materialnem podro-
čju svojega delovanja. Na duhovnem področju je cerkvena 
skupnost z izdatno pomočjo članic in članov cerkvenega 
odbora posvečala svojo skrb zopet prav vsem starostnim 
skupinam. Na materialnem področju pa je bilo še naprej 
največ skrbi posvečene obsežni obnovi cerkvenega objekta, 
»bodonske lepotice«, ki je bila po 123 letih od svoje izgra-
dnje deležna obsežne sanacije. 
Urejena je bila drenaža, opravljen je bil nanos sušilnega ome-
ta, v celoti je bila na novo poslikana fasada, kakor tudi zvonik. 
Ravno tako je v celoti na novo urejena tudi širša okolica cer-
kve. Vsem mojstrom, kakor tudi dobrotnikom in podpornikom 
tega zahtevnega projekta, se najlepše zahvaljujemo. 
Pri sanaciji »bodonske lepotice« pa lahko še naprej poma-
gate v okviru dveh spodaj navedenih dobrodelnih akcij: 
• Bodonska cerkev potrebuje pomoč  
Bodonska cerkev je bila zgrajena leta 1899 in sodi med 
redke ohranjene sakralne spomenike baročne arhitekture 
v Prekmurju. S svojim mogočnim zvonikom in visoko lego 
že od nekdaj velja za eno najopaznejših cerkva prvih vrhov 
goričkega višavja, tik nad panonsko ravnino. 
Po 123 letih od izgradnje  je cerkev zaradi izjemno povišane 
kapilarne vlage v vseh zidovih močno ogrožena in potreb-
na temeljite strokovne obnove. Povišana vlaga v zidovih 
povzroča ne samo odpadanje ometa in luščenje opleska, 
temveč tudi propadanje opečnatih zidov in s tem seseda-
nje in propadanje celotnega objekta. 
Ker več ljudi več zmore in ker verjamemo, da nam bo sku-
paj uspelo rešiti bodonsko cerkev pred propadanjem, vas 
vljudno naprošamo za vašo pomoč, in sicer v obliki vašega 
cenjenega namenskega prispevka za obnovo. 
Tako bomo bodonsko cerkev s skupnimi močmi rešili pred 

propadanjem in jo ohranili poznejšim rodovom,  ki jih bo 
ta objekt prav tako  utrjeval v medsebojni povezanosti. Za 
vašo pomoč bodonski cerkvi se lahko oglasite v pisarni na-
šega župnišča, vaš prispevek pa lahko nakažete tudi na naš 
TRR s pripisom (OBNOVA CERKVE).
Številka našega TRR: 02340-0090870371
(odprt pri NLB d.d., Ljubljana)
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci; Bodonci 6, 9265 
Bodonci
Za dodatne informacije smo vam na voljo na GSM številkah:
051 325 900 (Simon Sever, duhovnik)
031 570 813  (Zdenka Jelenovec, inšpektorica)

»Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo.«
(Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)

Iskrena hvala za Vašo naklonjenost!

Med sanacijo

Bodonska lepotica 
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• Delček bodonske cerkve
Prijateljice in prijatelji,
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci je v mesecu apri-
lu 2022 pristopila k obnovi bodonske cerkve. Po 123 letih 
od zgraditve je cerkev zaradi izjemno povišane kapilarne 
vlage v vseh zidovih  močno ogrožena in potrebna teme-
ljite obnove. Povišana vlaga v zidovih povzroča ne samo 
odpadanje ometa in luščenje opleska, temveč tudi propa-
danje opečnatih zidov in s tem sesedanje in propadanje 
celotnega objekta.

Vabimo vas, da nam pri obnovi cerkve pomagate tudi v 
okviru akcije »Delček bodonske cerkve«, kjer prejmete v 
zameno za vaš cenjen prispevek v višini 20 EUR avtentičen 
delček bodonske cerkve, star 123 let. Z vašim prispevkom 
za »Delček bodonske cerkve« pa pomagate pri nakupu ene 
vreče sušilnega ometa.

Delček bodonske cerkve je na voljo v pisarni bodonskega 
župnišča, pri bodonskih cerkvenih odbornikih, lahko pa nas 
kontaktirate tudi na 051 325 900. 
Delček bodonske cerkve Vam lahko pošljemo tudi po pošti. 

Še več o pestrem in sodobnem dogajanju v Bodoncih lahko 
najdete na obsežnem FB profilu ECO Bodonci, kjer postre-
žemo domala dnevno s svežimi informacijami.

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih

SVEČANOST OB 100. OBLETNICI EVANGELIČANSKEGA SENIORATA
Žensko društvo Evan-
geličanka je v soboto, 
3. septembra 2022, 
pripravilo posebno 
pobožnost v cerkvi v 
Gornjih Slavečih, na-
menjeno 100. oble-
tnici Evangeličanske 
cerkve AV v Republiki 
Sloveniji. Bogoslužje z 
delitvijo Svete večerje 
smo vodile tri duhov-
nice: jaz ter duhovni-
ci Violeta Vladimira 
Mesarič in Judit An-
drejek, z glasbenimi 
vložki pa so nastopili 
Jan Hartman in Mar-
cel Sapač, Zoja Hanc 
ter Judit Andrejek in Patricija Kisilak. V sklopu pobožnosti 
je dr. Klaudija Sedar predstavila čas in okoliščine ob usta-
novitvi evangeličanskega seniorata leta 1922, ki se je zgodil 
na Občnem zboru v Murski Soboti, kjer sta bila obenem 
umeščena senior Štefan Kovač, tedanji murskosoboški 
duhovnik in senioratni inšpektor Aleksander Junkuc, tudi 
inšpektor cerkvene občine Murska Sobota. Pri tem je iz-
postavilo tudi pomembno vlogo žensk, tako v preteklosti 
kot na Občnem zboru, kjer so se seniorju v okviru društva 
posebej slovesno poklonile, kot tudi v kasnejših letih. Kot 
je tedaj povedal senior, “lahko prav evangeličanska žen-

ska društva največ doprinesejo pri obrambi in rasti naše 
Cerkve.”
Številne prisotne na pobožnosti v lepo okrašeni cerkvi 
so pozdravili inšpektorica cerkvene občine Gornji Slaveči 
Alenka Urbančič, škof Evangeličanske cerkve mag. Leon 
Novak, inšpektor Cerkve Bojan Prosič in predsednica Sve-
tovnega molitvenega dne Tanja Povšnar Vrečar. 
Po pobožnosti je sledilo prijetno druženje v bližnji okrep-
čevalnici Rak na Gornjih Slavečih.

Simona Prosič Filip, duhovnica in predsednica društva

Delček bodonske cerkve – dobrodelna akcija 

Pobožnost ob 100 obletnici v GS - ŽDE
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»VARNO V VRTEC IN ŠOLO« 

SEMINAR ŽENSKEGA DRUŠTVA EVANGELIČANKA

Sodelujemo v projektu, ki traja celo šolsko leto in je name-
njen poiskati varne poti do vrtca in šole.

V skupini smo se najprej pogovorili o poti v vrtec. To pot 
smo si tudi ogledali in se sprehodili po njej z namenom, 
da ugotovimo, ali je varna. Ob ogledu smo ugotovili, da 
na enem delu poti nimamo prehoda za pešce. Otroci so 
predlagali kar dva. V  skupini  smo naredili plakat in na 

To, da smo končno spet lahko prešli v nek normalen ritem 
življenja, je med drugim dokaz tudi tridnevni seminar, ki ga 
od leta 2013 organizira Žensko društvo Evangeličanka. Po 
skorajda dveh letih je tako prvi vikend v mesecu novembru 
(od 4. do 6. 11. 2022) 47 članic in članov iz 10 naših cerkve-
nih občin odpotovalo z vlakom v Izolo v hotel Delfin. Sam 
program seminarja, katerega tema je tokrat bila »Vplivne 
ženske sodobnega časa«, se je začel že v petek popoldne, 
ko smo po uvodnem delu nadaljevali z duhovnim večerom. 
Zamislili smo se nad kraljico Estero, starozavezno perzijsko 
kraljico, ki je svoj položaj kljub velikemu tveganju, a s trdno 
vero v Boga, izkoristila v dobro svojega izvoljenega ljudstva. 
V soboto smo se zaustavili pri treh ženskah, ki so se vsaka po 
svoje izkazale kot dobre voditeljice in so za sabo pustile vi-
dne sledi. Prva je bila britanska kraljica Elizabeta II, sledila je 
nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel (hčerka evangeli-
čanskega duhovnika) in kot zadnja, za nas dokaj nepoznana, 
je bila nekdanja deželna škofinja evangeličanske cerkve v 
Nemčiji Margot Kässmann. Čeprav so bile vse tri voditelji-
ce zaupanega jim ljudstva, so njihove vloge in pozicije bile 
različne, prav tako njihov vpliv. No, skupna jim je bila vera v 
Boga, ki je vse tri pri opravljanju tako pomembnih funkcij in 
poslanstva vodila pri njihovem delovanju in odločanju. Na 
to temo je popoldne sledila še zanimiva diskusija. V nedeljo 
dopoldne pa smo z bogoslužjem, med katerim je potekala 
delitev Gospodove Sv. Večerje, ter z analizo seminarja zaklju-
čili in se podali na pot domov. Izolo smo zapuščali duhovno 
obogateni, v znanju poglobljeni, med seboj tesneje povezani 
in seveda  telesno sproščeni.

Simona Prosič Filip, duhovnica in predsednica društva
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njem označili, kaj vse bi bilo potrebno urediti okrog vrt-
ca. Tako smo zapisali lokacijo prehodov na dveh mestih. 
Manjka nam pločnik k vrtcu in urejeno parkirišče. Potekala 
je dejavnost, pri kateri smo fotografirali mesta za pločnik 
in prehode. Idejo o prehodih smo prenesli županji na ob-
čino in policiji. Sledilo je srečanje vseh udeležencev: otroci, 
policija, županja. Na cesti smo s kredami zarisali, kje nam 
bo občina zarisala prehod. Županja nam je obljubila tudi 
ureditev pešpoti pri vrtcu. Na koncu smo bili zelo veseli, da 
lahko tudi tako majhne glavice s svojimi idejami pripomo-
rejo izboljšati okoliške poti pri vrtcu.

Irena Hüll

GASILCI V VRTCU 

»Mi pa vedno smo pripravljeni, na pomoč hitimo, če gori 
…« tako se je slišalo in pelo v vrtcu. 
Mesec oktober je mesec požarne varnosti, zato smo tudi v 
našem vrtcu namenili nekaj pozornosti tematiki o gasilcih. 
Ob branju in ogledu otroških slikanic smo spoznavali poklic 
gasilca, se igrali z otroškimi gasilskimi vozili in z različnimi 
tehnikami ustvarjali gasilska vozila. Otroci drugega staro-
stnega obdobja so se odpravili tudi na ogled gasilskega 
doma Grad.  
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VOŽNJA Z VLAKOM

POHOD IN KOSTANJEV PIKNIK  Z DEDKI IN BABICAMI

koncu pa so otroci pomagali pogasiti požar v goreči hiški 
in se preizkusili v merjenju tarče z gasilskimi vedrovkami. 
Še enkrat hvala vsem gasilcem in gasilkam za obisk in že 
se veselimo srečanja v naslednjem šolskem letu!

Andreja Fartek
(Foto: Arhiv GZ Grad)  

V sredo, 26. 10. 2022, pa so nas gasilci Gasilske zveze Grad 
obiskali tudi v vrtcu. Otrokom so pokazali gasilska vozila 
ter predstavili gasilsko opremo. Otroci so lahko po želji 
preizkusili, kako težke so čelade, kako težka in dolga je ga-
silska cev in tudi sedli v gasilska vozila. Ogledali smo si tudi 
gašenje začetnega požara z vodo in z gasilnim aparatom, 
najbolj pogumni otroci pa so sodelovali tudi pri tem. Ob 

V sklopu tedna otroka smo se z vlakom peljali v Jelenov 
hram v Beznovce. Ob poti smo si ogledovali pokrajino, spre-
minjanje narave v jesenske barve ter skupaj ugotavljali, 
kje je kdo doma. Peljali smo se namreč mimo nekaterih 
domačij. Ko smo prispeli na cilj, smo šli na sprehod okoli 
gostilne, kjer smo si ogledali različne živali, jih božali in 
hranili. Ob koncu smo se še okrepčali ter se malo poigrali 
v peskovniku. Čas nam je prehitro minil in že smo se mo-
rali odpraviti nazaj, proti vrtcu, kjer nas je že čakalo kosilo. 
Zahvaljujemo se Vulkaniji, da nam je omogočila vožnjo in 
tudi kolektivu Jelenovega hrama za topel sprejem. 

Klaudija Klement

Naši otroci obožujejo dedke 
in babice. Pri njih dobijo tisto 
brezpogojno sprejetost, ki jo 
vsak potrebuje. Babice in ded-
ki imajo drugačne navade kot 
starši, zato je tam vedno zani-
mivo in zabavno.
V mesecu oktobru smo v vrtec 
povabili tudi dedke in babice. 
Zbrali smo se pred vrtcem in 
se odpravili skupaj na pohod 
po vasi. Dolžino poti smo seve-
da prilagodili različni starosti 
otrok.  Po končanem pohodu pa 

Pohod z dedki in babicami 
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smo se družili na otroškem igrišču, kjer je naš hišnik Stanko 
pekel kostanj, ki so ga otroci prinesli od doma. Preživeli 
smo lep dan v dobri družbi, ob smehu in na svežem zraku.

Hvala, dedki in babice!

Pomočnica ravnatelja za enoto vrtca
Klaudija Gomboc
(Foto: K. Gomboc) 

BOŽIČNE DELAVNICE V VRTCU  

OBISK PODJETIJ  

Ker smo se začeli pripravljati na najlepši mesec v letu, 
smo zadnji dan v mesecu novembru v vrtec povabili star-
še otrok. Da bi ob začetku veselega decembra presenetili 

V četrtek, 20. 10. 2022, so si nekateri 
učenci 9. razreda ogledali podjetja 
Roto, Avtocenter Andrejek ter Niros. 
Seznanili so se s poklici in delom, ki 
ga opravljajo zaposleni v teh pod-
jetjih. Predstavljeno jim je bilo delo 
orodjarja, avtoserviserja, električar-
ja, strojnega tehnika ter možnosti 
zaposlitve teh profilov.

Tanja Kranjec
(Foto: T. Kranjec)

otroke, smo skupaj izdelali božično dekoracijo v igralnicah 
in v garderobi vrtca. Starši so na delavnici pokazali veliko 
ustvarjalnosti in tako je presenečenje za otroke uspelo.

Andreja Fartek 

Učenci so si od blizu ogledali delo določenih poklicev.
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ŠE NAPREJ PLETEMO VEZI S PORABSKIMI ŠOLAMI

PROJEKT »SIMBIOZA SKUPNOST«

PLAVALNI TEČAJ V 3. RAZREDU  

21. stoletje zahteva od šol načrtovanje sodobnih metod 
poučevanja in možnost razvijanja transverzalnih veščin 
(kot so sodelovanje in komunikacija, konstruktivno reše-
vanje problemov, inovativnost in ustvarjalnost, učenje z 
raziskovanjem …). Učitelji posebno pozornost posvečamo 
razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov in predvsem 
zavedanju, da smo drugačni, da vsak drugače razmišlja in 
doživlja, ima lastno mnenje, je pa vsak izmed nas pomem-
ben in enakovreden. Še naprej ohranjamo stike z zamejski-
mi šolami in razvijamo meddržavna sodelovanja.
Tako so nas 24. novembra obiskali učenci 6. razreda Dvoje-
zične osnovne šole Gornji Senik in Števanovci, ravnateljici 
omenjenih šol in učiteljica. Naši cilji so bili povezovanje 
vrstnikov, sprejemanje drugačnosti, razvijanje jezikovnih 
kompetenc, prav tako izmenjava pedagoških izkušenj in 
praks. Učenci so pri urah naravoslovja raziskovali celice 
in tako pomagali »detektivki« pri iskanju sledi. Sledilo je 
sproščeno in izobraževalno druženje v bližnji Vulkaniji. Po 
skupnem kosilu in refleksiji dneva smo bili vsi enotni, da 
bomo srečanje, tokrat na Madžarskem, kmalu ponovili.

Učiteljica naravoslovja in biologije
Valerija Danč

(Foto: A. Vrtič)

OŠ Grad tudi v letošnjem šolskem 
letu 2022/2023 sodeluje v nacional-
nem projektu Simbioza Skupnost, ki 
spodbuja h gibalno športnim aktiv-
nostim in sodelovanju različnih ge-
neracij.
V mesecu oktobru so se učencem 2. 
in 3. razreda pri urah veselo pridružili 
starši in stari starši. Skupaj so igrali 
športne igre in se nadvse zabavali.
V mesecu novembru so se starši in 
stari starši pridružili učencem 3. ra-

V drugem tednu meseca oktobra so imeli učenci 3. razreda 
20-urni plavalni tečaj v Termah 3000. Učili so se različnih 
plavalnih tehnik, nekaj časa pa so namenili tudi zabavi na 
toboganih.
                                                                                 

Anita Horvat, prof. ŠVZ

Z odprtostjo, strokovnostjo in sodobnimi pristopi poučevanja torej 
pletemo trdne vezi.

Učenci 6. razreda OŠ Grad in njihovi vrstniki iz Porabja pri uri 
naravoslovja. 

Športne igre učencev in staršev oziroma starih staršev. 
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zreda na ustvarjalnih delavnicah. Skupaj so iz-
delali snežaka in pri tem pokazali veliko mero 
kreativnosti.

Koordinatorica projekta
Mateja Hladen

(Foto: M. Hladen) 

OPAZOVANJE DELNEGA SONČEVEGA MRKA

ŠOLA, SONCE IN MORJE

V torek, 25. 10. 2022, je v Šalovcih potekal izobraževalni 
dogodek, in sicer Dan za opazovanje delnega Sončevega 
mrka. Udeležili so se ga štirje nadarjeni učenci naše šole. 
Na dogodku so izdelovali sončne ure iz papirja, s kredo 
risali talne sončne ure, opazovali senco in s posebnimi pri-
pomočki opazovali delni Sončev mrk.  

Tanja Kranjec
(Foto: T. Kranjec) 

Učenci 5. razreda so se drugi 
teden v septembru z učite-
ljicama Urško Golob in Ani-
to Horvat odpravili v šolo v 
naravi. Bili so v zavodu za 
letovanje in rekreacijo otrok 
v Piranu.
Pot do tja je bila dolga in ne-
učakani so pričakovali prvi 
pogled na morje. Že prvi dan 
so okusili slano morsko vodo 
in tudi nekatere »zbadljive« 
morske klobučarje. Spozna-
vali so morsko obalo in nje-
ne prebivalce. Po napornem plavanju so moč in energijo 
pridobivali z okusno hrano in prijaznim osebjem zavoda. 

KOTIČEK ZA MLADE

Med seboj so se veliko družili, pogovarjali in spoznavali 
svoje sošolce malo drugače. 

Raziskovanje plaže 

Risanje talne sončne ure s kredo. Izdelovanje sončne ure iz papirja.
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ŠOLA ZA NADARJENE

ŠPORTNI DAN V TEDNU EVROPSKEGA ŠPORTA

TOM TELEFON® POTUJE, OTROKE OBISKUJE

V soboto, 24. 9. 2022, je na OŠ Tišina potekala sobotna šola 
za nadarjene. Po začetnem kulturnem programu so se 
učenci razdelili v delavnice. Sodelovali so lahko v delavnici 
akro joge/aerobike, izdelovali lovilec sanj, se preizkušali v 
matematičnih trikih, oblikovali reliefno ploščico, izdelali 
stojalo za pisala, se odpravili na orientacijski pohod s po-
močjo aplikacije Actionbound, preizkušali kuharske spre-
tnosti, ekperimentirali in mikroskopirali, streljali z zračno 
puško, se preizkusili kot novinarji, igrali igre z žogo. Naš 
učenec Filip Frumen, ki se je sobotne šole udeležil, je sode-
loval v delavnici, v kateri je sam izdelal računalniško igrico. 
Sobotna šola se je zaključila s predstavitvijo delavnic.

Tanja Kranjec
(Foto: T. Kranjec) 

V sredo, 28. 11. 2022, smo skupaj s slovensko vojsko pripravili 
športni dan na temo orientacijski tek v tednu Evropskega 
športa. Učenci so bili razdeljeni v skupine po največ 5 oseb. 
Slovenska vojska je pripravila progo za učence III. triade 
(dolga 9 km zračne linije) ter učence II. triade (dolga 6 km 
zračne linije).  Učenci so na kontrolnih točkah iskali kon-
trolne zastavice, pri katerih je bil obešen luknjač. 

V letošnjem letu se je naša šola pridružila akciji TOM telefon® 
potuje, otroke obiskuje, katere namen je opomniti otroke in 
mladostnike, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirajo 
TOM vsakič, ko imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor. 
Učenci od 4. do 9. razreda so v tem tednu razmišljali o tem, 
kdo jim pomaga, ko jim je težko, kdo jih napolni z energijo, 
o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo, ne upajo ali ne 
želijo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Razmišljali 
so tudi o pomenu TOM-ovega slogana »Odgovor je pogo-
vor®«. To so zapisali v spominsko knjigo, ki se je nahajala 
v nahrbtniku. 
Akcija se je zaključila 20. novembra. 

Tanja Kranjec
(Foto: T. Kranjec) 

Da pa ni bilo vse samo zabava, so oblikovali plakate in 
pridobivali znanje o življenju ob morju iz svojih delovnih 
zvezkov. Jutranjo telovadbo so preskočili, po zajtrku so imeli 
vsako jutro hitro hojo iz Pirana v Portorož, tam opravili 4 
ure učenja plavanja, nato pa hiteli s hitro hojo nazaj do 
zavoda na zasluženo kosilo.
Morsko dno so si imeli priložnost ogledati tudi na ladji s 
steklenim dnom. Potapljač jim je podrobneje prikazal mor-
sko kumaro, morskega ježka in morskega pajka. 

Tudi na svoje domače niso pozabili, saj so v Piranu za njih 
kupili veliko spominkov ter se posladkali z dobrim sladole-
dom. In tako je prišel petek, veliki dan, ko so pokazali, kaj so 
se naučili. Čeprav jim je bilo lepo, so vsi z velikim veseljem 
pričakovali odhod proti domu, kjer so jih z odprtim naro-
čjem pričakali njihovi starši.

Anita Horvat, prof. ŠVZ
(Foto: A. Horvat)

KOTIČEK ZA MLADE

Vsi učenci so uspešno opravili in zaključili vse naloge na 
progi. Prav tako so si z veseljem ogledali vojaško vozilo ter 
z vojaki (obiskali so nas trije) kaj spregovorili in spraševali, 
kar jih je zanimalo v zvezi z vojsko.

Anita Horvat, prof. ŠVZ

Učenec naše šole, Filip Frumen, je samostojno izdelal računalniško igrico.
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ŽGANJEKUHA TOPLAK IZ MOTOVILEC 
Žganjekuha oz. kuhanje 
žganja je pridobivanje 
alkoholnih pijač z desti-
lacijo alkoholno prevretih 
rastlinskih pridelkov. V ko-
tlu za žganje počasi segre-
vamo drozgo, kar povzroča 
izhajanje lahko hlapljivih 
snovi (alkoholov). Alkohol-
ne hlape vodimo do kon-
denzatorja, kjer se ohladijo 
in utekočinijo. Če želimo 
doseči višje koncentracije 
alkohola, destilacijo pono-
vimo. Najpomembnejša 
priprava za kuhanje žga-
nja je bakren kotel iz dveh 
delov: spodnjega dela in 
kape. 
Z žganjekuho se ukvarja tudi Alojz Toplak iz Motovilec, ki iz 
dozorelega sadja iz lastnega sadovnjaka pridobiva domača 
sadna žganja. Žganje kuha iz sliv, vina, hrušk, češenj, višenj, 
breskev, kutin, jabolk in še bi se našlo.

Pojavi se potreba po večjem kotlu, zato se odloči narediti 
novo, večjo žganjarno. Leta 2009 registrira dopolnilno de-
javnost na kmetiji. Ima stalne odjemalce, kot so TIC Grad, 
TIC Rogaševci, TIC Murska Sobota, TIC Moravske Toplice, 
Expano in Kodila.

Veselje, dober okus in velika podpora domačih mu daje-
ta voljo do tega hobija. Letno naberejo od 2000 do 6000 
litrov sadja. Žena Vida, oba sinova, tašča in sosedje mu 
pomagajo pri pobiranju sadja. V žganjarni pa večino dela 
naredi sam. Prvo žganje kuha na elektriko, kjer določi tem-
peraturo in čas. Kuha približno 7 ur. Drugo žganje pa dela 
s plinom približno 5-6 ur na kotel.
Trenutno je največji hit paradižnikovo žganje. Dela ga iz 150 
stebel paradižnika. Toplak pa je najbolj znan po travarici. 
Skrivnostna hrvaška zelišča z dodatki z Goričkega, namo-
čena v domači sadjevec, dajo travarico, ki je letno proizvede 
blizu 200 litrov. 
Idej in veselja mu ne manjka, prihodnost pa pravi, da je v 
viljamovkah. 

Zvonko Žekš 
(Foto: Z. Žekš) 

»Doma sta bili dve hruški, ki sta zelo dobro rodili. Rekel 
sem si, da bom to nabijal,« se spominja Alojz. In tako mu 
leta 2006, za 40. rojstni dan, žena kupi prvi kotel. Bakren 
kotel si je postavil v garaži. Naredil je tečaj žganjekuhe in 
pritekel je prvi plaviš.
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RENEJ IN RIJAN FUJS IZ RADOVEC USPEŠNA ŠPORTNIKA OBČINE GRAD    

Rezultati Shotokan karate-do kluba Tromejnik-Kuzma so 
močno povezani z rezultati bratov FUJS – mlajšega Rijana 
in starejšega Reneja. Oba sta tudi člana Državne S.K.I.F. re-
prezentance Slovenije, mlajše selekcije. 
Leto 2022, čeprav je še pred vrati 29. Mednarodni S.K.I.F. 
karate-do turnir za Pokal Tromejnik-Kuzma 2022 10. 12. 2022 
– ob 30. obletnici neprekinjenega delovanja kluba, je bilo 
na tekmovalnem področju zelo uspešno. 
Na jubilejnem 30. Državnem S.K.I.F. prvenstvu Slovenije, ki 
je potekalo 9. 4. 2022 v Rušah, sta ogromno prispevala k ve-
likemu uspehu kluba (klub je tretjič zapored postal skupni 
državni prvak S.K.I.F. zveze Slovenije). Rijan je v svoji starostni 
skupini (starejši malčki in mlajši dečki) osvojil 2. in 5. mesto v 
katah posamezno ter 1. in 3. mesto v kumiteju kategorijsko 
(borbah), Renej pa je med mladinci in člani osvojil 1. in 3. 
mesto v katah posamezno in je bil trikrat prvi v kumiteju. 
Uspešna sta bila tudi na Državnem S.K.I.F. prvenstvu Slo-
venije v tehničnem kumiteju v Mariboru, 26. 11. 2022, kjer 
je Rijan osvojil 3. mesto in je Renej postal državni prvak v 
svoji starostni skupini.

7. 5. 2022 je v telovadnici Osnovne šole Kuzma potekalo 
Državno S.K.I.F. prvenstvo Slovenije za osnovne in srednje 
šole. Rijan je zastopal Osnovno šolo Grad, katera je na kon-
cu osvojila 3. mesto (za Kuzmo in prvaki Janka Glazerja-Ru-
še) in pri tem prispeval v katah 3. in 4. mesto, v kumiteju 
pa je bil dvakrat prvi. Renej je zastopal Gimnazijo Murska 
Sobota, katera je prav tako osvojila 3. mesto (za 1. Gimna-
zijo Maribor in Biotehniško šolo Maribor) in osvojil trikrat 
1. mesto. 

Renej FUJS - 1,mesto kate na 2.Pokalnem turnirju na Muti Rijan FUJS 1.mesto na Kyu turnirju na Muti
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NAŠA DRUŠTVA 

Rijan je bil uspešen tudi na KYU turnirju – samo šolski pa-
sovi, ki je potekalo na Muti, 12. 11. 2022, kjer je osvojil 1. in 
2. mesto v katah posamezno ter prav tako 1. in 2. mesto v 
kumiteju. Nastopal je v starostni kategoriji starejši malčki 
in mlajši dečki. 
Renej je kot član državne S.K.I.F. reprezentance Slovenije 
uspešno nastopal na Mednarodnem turnirju v Čoki-Srbi-
ji, 2. 10. 2022, kjer je osvojil 1. mesto v katah in 2. mesto v 
kumiteju. 

Udeležila sta se tudi mednarodnega turnirja, prav tako v 
Srbiji – Jagodini, 6. 11. 2022, kjer je Rijan kot član ekipe v 
katah (malčki in mlajši dečki) osvojil 2. in 3. mesto; Renej 
je bil uspešnejši in sicer je bil v katah posamezno 2. in 3. v 
kumiteju ter prvi kot član mladinske ekipe v katah ekipno. 
V mesecu juliju 2022 je potekalo na Nizozemskem v mestu 
Hertogenbosch 15. Evropsko S.K.I.E.F. prvenstvo, na katerem 
je sodeloval kot član državne S.K.I.F. reprezentance Slove-
nije Renej FUJS. Čeprav ni osvojil medalje, je zadovoljil s 
svojimi nastopi: v katah posamezno mlajši mladinci je v 1. 
kolu izgubil proti Romunu, v kumiteju je bil uspešnejši: 1. 
kolo je bil prosti, v 2. kolu je premagal predstavnika Dan-
ske z 2:1, v 3. kolu pa je moral z istim rezultatom priznati 
premoč predstavniku iz Portugalske.
10. 12. 2022 je v telovadnici Osnovne šole Kuzma potekal 
tradicionalni 29. Mednarodni S.K.I.F. karate-do turnir za Po-
kal Tromejnik-Kuzma 2022. Turnir je imel slavnostno noto 
– 30. obletnico neprekinjenega uspešnega delovanja. Na 
turnirju, kjer je sodelovalo 16 ekip iz 7 držav: Avstrija, Nem-
čija, Srbija, Madžarska, Republika Srbska, Češka in Slovenija, 
sta sodelovala tudi Renej in Rijan Fujs. Rijan je osvojil 2. in 
3. mesto v katah ter 4. mesto v kumiteju (borbah), Renej 
pa 5. in 7. mesto ter 3. mesto v kumiteju.

Glavni inštruktor in predsednik kluba: 
Sensei Darjan ROŠKER, 6. DAN-RENSHI

DOBRODOŠLICA DRUŽINI VOLČIČ V MOTOVILCIH
Kot je zapisal Paulo Coelho, so odločitve samo začetek 
nečesa, kar se še ima dogoditi. Ko se odločamo, se pre-
damo mogočnemu toku, ta pa nas naplavi na kraj, ki si 
ga v trenutku odločitve nismo niti v sanjah predstavljali. 
Takšno odločitev je sprejela tudi družina znanega sloven-
skega kuharskega mojstra ter televizijske osebnosti Bine-
ta Volčiča, ki se je iz mestnega okolja preselila v majhno, 
do sedaj še neprepoznavno, podeželsko vasico Motovilci. 
Kot je Bine že sam zaupal javnosti, se je družina za ta 
korak odločila med potepanjem po Goričkem v času krize 
zaradi koronavirusa, ko sta z ženo, kot sama pravita, opa-
zila všečno hiško, kakršno sta si zaželela, in le-ta je stala 
ravno v naši vasi. Svojo željo sta tudi uresničila in danes 
na tem mestu že stoji novi dom družine Volčič, ki pa bo 
predstavljal več kot samo domovanje. Objekt bo zasnovan 
delno tudi za turistično dejavnost. Čez čas bo v majhni 
vasici Motovilci, kot je v enem izmed intervjujev povedal 
Bine, zaživelo posestvo Monstera, kjer bodo nastajale ku-
linarične mojstrovine izpod rok »našega« Bineta Volčiča. 
Vaščani Motovilcev smo neizmerno ponosni na vsakega 
novega sovaščana, še posebej pa, če s svojim bivanjem 
doprinese k razvoju in prepoznavnosti vasi. Tako sem imel 
kot predsednik vaškega odbora vasi Motovilci to čast, da 
sem družini Volčič osebno izročil plaketo dobrodošlice, s 
katero ji želimo izkazati, da smo vaščani veseli in počašče-
ni, da si je družina za svoje bivanje v prihodnosti izbrala 

prav naselje Motovilci, majhno vasico na robu Goričkega. 
Z verjetnostjo lahko zatrdim, da je to vasica naprednih, 
komunikativnih in družabnih ljudi! 
Iskreno upam, da bomo sovaščani s skupnim sobivanjem, 
druženjem in soustvarjanjem upravičili odločitev družine, 
da so postali Motovilčani. Hkrati pa družini želim prije-
tno bivanje in obilo uspehov pri uresničevanju začrtanih 
ciljev.

Viljem Grah

Osnovna šola Grad 3.mesto - pokal prejel Rijan Fujs - Državno 
šolsko prvenstvo
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DIPLOMANTI 2021-2022

ANJA ZADRAVEC

MARIO FARIČ

LARISA KOČAR 
Sem Anja Zadravec in pri-
hajam iz Radovec. Svoje 
izobraževanje sem začela 
na Osnovni šoli Grad in 
ga nadaljevala na športni 
gimnaziji v Murski Soboti. 
Študijska pot na višji stro-
kovni šoli za gostinstvo in 
turizem v Mariboru me je 
spet ponesla nazaj v do-
mače vode, saj me gostin-
stvo spremlja že od rojstva. 
Po opravljenih praktičnih 
urah v znani mariborski 
restavraciji Sedem, kjer 
sem potem nekaj časa tudi 

mentorirala mlajše generacije, me je pot zanesla v glavno 
mesto Slovenije. V Ljubljani sem svoje kompetence brusila 
v restavraciji Jorga Zupana, imenovani Atelje, ki se lahko 
pohvali z Michelinovo zvezdico. Svojo študijsko pot sem z 
uspešnim zagovorom svojega diplomskega dela zaključi-
la septembra 2021. Ob gostinstvu me je vedno veselilo še 
delo s številkami, ki dandanes predstavljajo moj vsakdan, 
saj sem trenutno zaposlena v računovodstvu. V prostem 
času pa zelo rada potujem okoli sveta in odkrivam tamkaj-
šnje lokalne kulinarične dobrote in se ob tem še družim s 
prijatelji ob vsaki priložnosti, ki mi jo dopusti moj urnik.

Po končani osnovni šoli, ki 
sem jo obiskoval pri Gradu, 
sem šolanje nadaljeval na 
Gimnaziji Murska Sobota. 
Leta 2014 sem se vpisal na 
študij gradbeništva na Fa-
kulteti za gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani. Leta 
2018 sem dodiplomski štu-
dij uspešno zaključil in se 
vpisal na podiplomski štu-
dij gradbeništva, kjer sem 
se podrobneje usmeril v 
gradbene konstrukcije. Še 
pred koncem magistrske-

ga študija sem se leta 2020 zaposlil na Fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo in sicer na Katedri za konstrukcije in 
potresno inženirstvo, ki deluje v okviru Inštituta za kon-
strukcije, potresno inženirstvo in računalništvo. Zaposlitev 
je botrovala temu, da sem se začel podrobneje ukvarjati 
z zidanimi konstrukcijami in njihovo potresno odporno-
stjo. To je bila tudi tematika moje magistrske naloge z 
naslovom Potresni odziv enostransko utrjenih prekladnih 

Sem Larisa Kočar, priha-
jam od Grada, natančneje 
iz Bajne. Moje šolanje se je 
pričelo v Osnovni šoli Grad, 
nato pa me je pot peljala v 
Maribor, kjer sem obisko-
vala Škofijsko gimnazijo 
Antona Martina Slomška. 
Ker sem Maribor v štirih 
letih vzljubila, sem se odlo-
čila študij nadaljevati tam 
in tako sem se odločila za 
študij na Filozofski fakulte-
ti v Mariboru. Letos febru-
arja pa sem diplomirala in 
tako pridobila naziv diplo-

mantke sociologije in interdisciplinarnega družboslovja. 
V času študija sem vedno aktivno delala, se vključevala 
v organizacije fakultete in širila svoja obzorja, saj sem se 
odpravila na izmenjavo v Belgijo. Z oktobrom 2022 pa sem 
se zaposlila v podjetju MOL Slovenija kot asistentka po-
dročja upravljanja blagovnih skupin. Obožujem potovanja, 
vedno si želim videti nove kraje in spoznati nove kulture. 
V prostem času se rada gibam in smučam, saj sem tudi 
licencirana učiteljica alpskega smučanja. V smučarski šoli 
Ilke Štuhec učim najmlajše otroke, kar mi je res v veselje 
in v velik ponos.

Mario Farič, Vidonci; magister 
inženir gradbeništva

delov kamnitih zidov, ki sem jo izdelal pod mentorstvom 
doc. dr. Matije Gamsa in jo januarja letos tudi uspešno 
zagovarjal ter si tako pridobil strokovni naziv magister 
inženir gradbeništva. V nalogi sem raziskoval potresno 
utrjevanje kamnitih zidanih stavb z oblogami iz armira-
nih ometov in dokazal, da so predlagani ukrepi učinkoviti. 
Rezultati imajo tudi veliko aplikativno vrednost, saj ima 
razvita metoda utrjevanja prednost pred obstoječimi in 
se lahko takoj uporabi v praksi. Za svoje delo sem prejel 
univerzitetno Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, 
na kar sem neizmerno ponosen. V prihodnje nameravam 
opraviti še strokovni izpit pod okriljem Inženirske zbor-
nice Slovenije in se vpisati v imenik pooblaščenih inže-
nirjev, kar bi mi odprlo vrata praktično do vsega, kar je 
povezano z gradbeništvom. Prosti čas najraje izkoristim 
za šport (predvsem igranje nogometa poleti in smučanje 
pozimi), delo s različnimi gradbenimi stroji, zadnje čase 
me precej navdušuje potovanje, čim več časa pa skušam 
posvetiti tudi družini in najbližjim prijateljem, ki so mi 
stalno stali ob strani in so zato v veliki meri zaslužni za 
vse moje uspehe.

Anja Zadravec, Radovci; 
organizatorka poslovanja v 
gostinstvu in turizmu

Larisa Kočar, Grad; 
diplomantka sociologije in 
interdisciplinarnega družboslovja
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MELANIE SUKIČ 

PETRA ZRIM  

NIVES RAC  
Sem Melanie Sukič, stara 
24 let in živim pri Gradu, 
kjer sem obiskovala tudi 
osnovno šolo. Po osnovni 
šoli sem se vpisala v Gim-
nazijo Murska Sobota, saj 
točno začrtane poti o svo-
ji poklicni prihodnosti še 
nisem imela. Štiri leta so 
hitro minila in za svojo po-
klicno pot sem nato izbrala 
fizioterapijo in se vpisala 
na Visokošolski zavod Alma 
Mater Europaea v Maribo-
ru. Letos marca sem diplo-

mirala, oktobra pa opravila še strokovni izpit v Ljubljani, ter 
tako uradno pridobila naziv diplomirana fizioterapevtka. 
Ob besedi fizioterapija ali fizioterapevt marsikdo pomisli 
na masažo, vendar naša veda zajema mnogo več kot le to. 
Fizioterapevti razpolagamo tudi z znanjem o rehabilita-
ciji poškodb, po operativnih posegih, akutnih in kroničnih 
stanj, ter respiratornih in nevroloških obolenj. Srečate nas 
lahko na vseh oddelkih bolnišnic, zdraviliščih, domovih sta-
rejših, inštitutih, posebnih vrtcih in šolah, športnih klubih 
in zasebnih praksah. Naše delo pa zajema lajšanje bole-
čin, razgibavanje, učenje pravilnega izvajanja vaj, ponovno 
učenje hoje in uporabe pripomočkov za hojo ter učenjem 
dihalnih vaj. 
Svojo poklicno pot sem začela v Domu Kuzma, v prihodno-
sti pa si vsekakor želim pridobiti čim več novega znanja 
in se usmeriti v določeno področje, se tam izpopolniti ter 
poklicno pot nadaljevati v tujini ali se ustaliti v svoji za-
sebni praksi. 
Fizioterapija predstavlja velik in pomemben del mojega 
življenja, vendar pa ga, predvsem v poletnih mesecih, izpo-
polnijo kilometri preživeti na motorju. Vsak, ki me pozna, 
namreč ve, da sem motoristka po srcu in duši. Ta hobi pa 
je po desetih sezonah prerasel v način življenja.

Sem Petra Zrim in živim v Motovilcih. Svojo izobraževalno pot sem začela na Osnovni 
šoli Grad. Po končani osnovni šoli sem šolanje nadaljevala na srednji zdravstveni šoli 
Murska Sobota, smer zdravstvena nega. Po uspešno opravljeni maturi sem se odločila 
za študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. V času 
študija sem pridobila veliko teoretičnega, predvsem pa praktičnega znanja. V letošnjem 
letu sem uspešno zaključila študij in si s tem pridobila naziv diplomirana medicinska 
sestra. Trenutno je moj glavni cilj, da se zaposlim na delovnem mestu, ki me bo veselilo 
in na katerem se bom veliko naučila. V prostem času se rada družim s svojimi najbližjimi 
in skrbim za svoje hišne ljubljenčke. Pozimi se s prijatelji rada odpravim na smučanje, 
toplejše dni pa velikokrat izkoristim za odkrivanje novih krajev in športov.

Moja izobraževalna pot se 
je začela na OŠ Grad, nada-
ljevala na Gimnaziji v Mur-
ski Soboti in v Ljubljani na 
Filozofski fakulteti razširila 
svoja krila. Po končanem 
dodiplomskem študiju ger-
manistike sem začela ma-
gistrski študij nemščine na 
pedagoški smeri. Letos po-
leti sem zaključila študij in 
postala mag. prof. nemšči-
ne. Nabrala sem veliko zna-
nja in izkušenj na področju 
poučevanja, kritičnega mi-

šljenja, samoevalvacije, pisanja in izobraževalnega sistema. 
Hkrati moja izobraževalna pot na vseh prej omenjenih po-
dročjih ni končana, saj je nabiranje izkušenj, spoznavanje 
različnih načinov poučevanja, poslušanje izkušenj drugih 
dolgoročni, če ne vseživljenjski proces. Zelo cenim udeležbe 
na različnih izobraževanjih, kjer spoznavam delo pedagogov, 
strategije poučevanja tujega jezika, nabiram energijo, moti-
vacijo, nova znanja in hkrati delim svoja. V zadnjih letih sem 
pridobila in pridobivam izkušnje s poučevanjem na različnih 
jezikovnih šolah v Ljubljani, Pionirskem domu v Ljubljani, 
Osnovni šoli v Grosuplju. Trenutno je največji fokus pouče-
vanje študentov na Filozofski fakulteti, kjer imamo veliko 
povpraševanje za učenje tujega jezika nemščine. Veseli me, 
da tam, kjer sem leta 2014 sama začela študij, sedaj lahko 
delam, učim študente in jim pomagam na poti do znanja. 
V prostem času, ki ni dobesedno prost in se mu lahko reče 
»nevidno delo«, pišem. V prihodnosti želim ustvariti gradivo 
za zgodnje poučevanje nemščine, saj so dosedanja gradiva 
že dokaj zastarela. Trg tukaj potrebuje napredek, učitelji in 
učenci pa prijazno, inovativno gradivo za pristno spoznava-
nje tujega jezika. Poleg tega sem v pisanju našla neizmerno 
veselje in tako želim prispevati k napredovanju izobraževal-
nega sistema in družbe.

Melanie Sukič, Grad; diplomirana 
fizioterapevtka 

Petra Zrim, Motovilci; 
diplomirana medicinska sestra 

Nives Rac, Grad; magistrica 
profesorica nemščine
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Sem Anja Kisilak in prihajam iz 
Kruplivnika. Svojo izobraževalno 
pot sem začela na domači Osnov-
ni šoli Grad, nadaljevala pa na Gim-
naziji Murska Sobota. Po uspešno 
opravljeni maturi sem se vpisala na 
študij geografije in pedagogike na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mari-
boru. Po prvi bolonjski stopnji sem 
prejela naziv diplomirana geografi-
nja (UN) in profesorica pedagogike 
(UN) in se odločila, da s študijem 
nadaljujem tudi na drugi bolonjski 
stopnji. Ker se nisem videla v šol-
stvu, sem izbrala nepedagoški štu-

dij geografije, ki je bolj raziskovalno naravnan, poleg geogra-
fije sem obdržala pedagogiko. Na podiplomskem študiju sem 
bila vključena v dva študentska inovativna projekta. Pri prvem 
smo se ukvarjali s svetlobnim onesnaženjem na območju Po-
horja, katerega sem za območje Goričkega obravnavala tudi v 
svoji diplomski seminarski nalogi. V okviru drugega projekta 
smo v naselju Kamnica vzpostavili Martinovo učno pot kot 
medgeneracijski park. Za zaključek druge bolonjske stopnje 
sem morala pripraviti dve magistrski nalogi. Na geografiji 
sem pripravila nalogo z naslovom Analiza trendov vročin-
skih valov v Pomurju v obdobju 1961–2018, pri pedagogiki pa 
Vpliv IKT na pomnjenje pri učencih na primeru Doživljajskega 
parka Vulkanija. Po uspešnem zagovoru obeh magistrskih 
nalog sem prejela naziv magistrica geografije in magistrica 
profesorica pedagogike. 
Svojo poklicno pot sem začela na RIS Dvorec Rakičan, kjer 
sem bila zaposlena kot koordinator in organizator kultur-
nega programa. Poleg organizacije različnih dogodkov in 
dela v turistični pisarni sem delala tudi z bolniki z multi-
plo sklerozo, rejniškimi družinami in socialno ogroženimi 
skupinami. Omenjene delovne izkušnje so mi omogočile, 
da sem pristopila k opravljanju strokovnega izpita iz soci-
alnega varstva, ki sem ga tudi uspešno opravila. Trenutno 
sem kot strokovna sodelavka zaposlena na ZUKD Grad, ki 
upravlja z Vulkanijo. Moje naloge so sprejemanje in vode-
nje različnih skupin obiskovalcev, priprava in izvajanje ge-
oloških delavnic in animacij za otroke, priprava in izvajanje 
različnih projektov, sodelovanje z zunanjimi akterji ter skrb 
za promocijo. V veselje mi je, da moja trenutna zaposlitev 
vključuje obe moji strokovni področji ter da lahko s svojim 
znanjem delujem v domačem okolju in soustvarjam tako 
uspešno zgodbo v naši občini. 
Svoja znanja želim v prihodnje še naprej nadgrajevati 
in dopolnjevati. Prosti čas pa najraje preživljam v naravi, 
pobegnem v gore ali raziskujem nove kraje in države. In 
čeprav se veliko potepam, se najraje vrnem med svoje 
najbližje, ki so mi omogočili celotno izobraževalno pot, 
me spodbujali pri vseh mojih odločitvah in bili moji naj-
zvestejši navijači.

DIPLOMANTI 2022

NINO CELEC 
Sem Nino Celec in priha-
jam od Grada. Že v osnovni 
šoli sem se ukvarjal s špor-
tom, zato sem se v srednjo 
šolo vpisal v Gimnazijo 
Murska Sobota – športni 
oddelek. Usklajevanje šole 
in športa je bila zelo zah-
tevna naloga, saj sem se od 
začetka drugega letnika gi-
mnazije na treninge atleti-
ke v Slovensko Bistrico vozil 
po trikrat tedensko. Dolgo 
časa sem premišljeval o 
tem, kje bom nadaljeval 

šolanje. Odločal sem se med študijem razrednega pouka 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru, predvsem zaradi tega, 
ker me zelo veseli delo z otroki, druga izbira pa je bil viš-
ješolski program živilstva in prehrane na Izobraževalnem 
centru Piramida v Mariboru. Ker sem si želel, da se moj 
bodoči poklic prepleta s športom, sem si za nadaljevanje 
šolanja izbral študij živilstva in prehrane. Po končanem 
prvem letniku smo si študenti morali izbrati področje, ki 
se mu bomo bolj strokovno posvetili. Zame izbira ni bila 
težka, saj me je že od nekdaj zanimala smer prehrana. Ker 
sem tudi sam veliko časa ter zanimanja posvečal prehrani 
in nutricionistiki, sem imel veliko predhodnega znanja iz 
tega področja. V drugem letniku je bila večina predmetov 
zelo zanimivih, zaradi česar izpiti (vsaj zame) niso bili tako 
težki. Svoje predznanje sem tako dobro nadgradil, zago-
tovo pa sem se naučil tudi kar nekaj novih stvari. Nato je 
napočil čas za izbiro teme diplomskega dela. Ker smo bili 
ravno sredi časa korone, se mi je v glavi porodila ideja, da 
bi diplomsko delo pisal na temo, ki se osredotoča na vpliv 
raznih ukrepov na prehrano otrok v času trajanja epidemije 
na Osnovni šoli Grad. Ko sem idejo predstavil mentorici, je 
bila navdušena in tako je nastal naslov diplomskega dela 
– Kakovost prehrane na Osnovni šoli Grad v času trajanja 
epidemije Covid-19. Ugotovil sem, da kakovost prehrane 
na osnovni šoli ustreza večini standardov, ki jih narekujejo 
smernice, veliko težavo pa predstavljajo prehranske navade 
otrok ter količina obrokov, ki jih otroci v šoli prejmejo. Z 
zagovorom diplomskega dela sem imel srečo, saj je le-ta 
potekal v normalnih okoliščinah in ne preko spleta. 
Trenutno živim v Mariboru, vedno pa se rad vrnem v domači 
kraj. V bližnji prihodnosti pa vsekakor ostajam v tekmoval-
nem športu - atletiki. Vem, da imam še ogromno potenciala 
in rezerv, ki jih še lahko izkoristim za doseganje vrhunskih 
rezultatov. S pridobljenim nazivom inž. živilstva in prehrane 
pa si želim v daljni prihodnosti povezati znanje s področja 
športa in prehrane ter pomagati vsem, mlajšim in starejšim, 
začetnikom, rekreativcem ali profesionalnim športnikom. 
Ob tej priložnosti bi občankam in občanom Občine Grad za-
želel vesele prihajajoče praznike in vse dobro v novem letu. 

Anja Kisilak, Kruplivnik; 
magistrica geografije in 
magistrica profesorica 
pedagogike 

Nino Celec, Grad; inženir živilstva 
in prehrane

ANJA KISILAK  
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LAURA FARIČ   

MELANI RECEK  

Stara sem 22 let in živim v 
Vidoncih. Moja izobraže-
valna pot se je pričela na 
Osnovni šoli Grad, nadalje-
vala pa na Gimnaziji Murska 
Sobota. Po končani srednji 
šoli sem se vpisala na Eko-
nomsko poslovno fakulteto 
v Mariboru, kjer sem izbrala 
študijsko usmeritev računo-
vodstvo, revizija in davščine. 
Tekom šolanja sem vestno 
opravljala svoje obveznosti 
ter letos tudi uspešno diplo-

mirala. Z gotovostjo lahko trdim, da mi bo znanje s področja 
ekonomije prišlo prav, saj gre za znanost, ki je vpeta v vsa 
področja vsakdanjega življenja. Želja po pridobivanju novih 
znanj in izkušenj je botrovala k temu, da sedaj šolanje nada-
ljujem še na podiplomskem študiju iste usmeritve in stremim 
novim ciljem naproti. Prosti čas rada izkoristim za druženje s 
prijatelji in družino, sprehode v naravi ob poslušanju glasbe 
in za gledanje filmov.

Sem Melani Recek in priha-
jam iz Dolnjih Slaveč. Moja 
pot izobraževanja se je za-
čela na Osnovni šoli Grad. 
Po devetih letih nabiranja 
temeljnega znanja sem se 
odločila za nadaljevanje šo-
lanja na Škofijski gimnaziji 
Antona Martina Slomška v 
Mariboru. Tekom srednje-
šolskih let sem pridobila 
ogromno vsesplošnega 
znanja, izkušenj ter veščin, 
kar mi je pomagalo pri na-

daljnji izbiri študijske poti. Ker sem ustvarjalna in kreativna 
oseba, odprtih misli in idej, sem se odločila izobraževanje 
nadaljevati na Academia Higher Education Colleges v Ma-
riboru, smer inženir medijske produkcije. Študij mi je omo-
gočil, da sem pridobila osnovna znanja s področja videa, 
fotografije in grafičnega oblikovanja. Poleg znanj in izkušenj 
sem spoznala ogromno novih ljudi izven meja Slovenije. 
Nova mednarodna spoznanja so mi omogočila prebiti led. Ta 
preboj in samozavest pa sta omogočila, da sem se odločila 
opravljati polletno prakso v Avstriji v podjetju Flor Digital Ar-
tist. Sedaj, po opravljeni diplomi, imam cilj nadgraditi svoje 
znanje in veščine na področju fotografije. Fotografija je tista, 
ki ima sposobnost zajeti najlepši trenutek našega življenja, 
za kar se neizmerno trudim in samostojno razvijam, da bom 
lahko ljudem na najbolj kvaliteten način omogočila zajeti 
njihove najpomembnejše trenutke življenja.
Trenutno sem še v fazi iskanja prave službe, kljub temu pa se 
samostojno razvijam tako na tehnološkem področju kot tudi 
na področju pridobivanja novih idej ter smernic iz fotografije. 

Laura Farič, Vidonci; diplomirana 
ekonomistka

Melani Recek, Dolnji Slaveči; 
inženirka medijske produkcije
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KATARINA KRIŽAN 
Sem Katarina Križan in 
živim v Radovcih. Svoje 
osnovnošolsko izobra-
ževanje sem končala na 
Osnovni šoli Grad. Nato 
sem svojo izobraževalno 
pot nadaljevala na Gim-
naziji Murska Sobota. Ker 
me je delo z otroki že od 
nekdaj zanimalo in ve-
selilo, sem se vpisala na 
Pedagoško fakulteto v 
Mariboru, smer razredni 
pouk. Teoretično znanje 
o poučevanju, ki sem ga 

tekom študija pridobila, sem skozi leta nadgrajevala s 
praktičnim usposabljanjem po mariborskih šolah in v 

SANELA SUKIČ  
»Pain is temporary. Law de-
gree is forever.«
Sem Sanela Sukič in pri-
hajam od Grada. Moja pot 
izobraževanja se je začela z 
obiskovanjem Osnovne šole 
Grad in nadaljevala z vpisom 
na gimnazijo v Murski Sobo-
ti. Po opravljeni maturi sem 
se odločila za študij na Pravni 
fakulteti v Mariboru. 
Študij je že od začetka zah-
teval veliko dela in odreka-
nja, vendar je vsak dosežen 

uspeh to odtehtal. Tekom študija sem pridobila veliko novega 
znanja in izkušenj, novih poznanstev ter drugačen pogled na 
svet. Vselej sem stremela k uresničitvi zadanih ciljev in menim, 
da je študij prava bil zame prava izbira. 
Po zaključeni dodiplomski stopnji in pridobljenem nazivu 
diplomirana pravnica sem se odločila študij nadaljevati še 
na magistrski stopnji. Veseli me učenje novih stvari in spo-
znavanje različnih kultur, zato sem se ob študiju učila tudi 
tujih jezikov. Znanju nemščine in angleščine sem dodala še 
turščino in španščino. Poleg tega svoje poznavanje prava 
širim in krepim s pisanjem člankov za različne pravne revije.
Prostega časa nimam veliko, zato se ga trudim izkoristiti 
kvalitetno. 
Moj cilj za prihodnost je, da bom vse, kar delam, še naprej 
delala z veseljem.

Sanela Sukič, Grad; diplomirana 
pravnica

Katarina Križan, Radovci; 
profesorica razrednega pouka
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obkrožajo, temveč mi je dal vpogled samo vase in v širši 
svet. Tekom študija sem potovala po mnogih evropskih 
državah, se udeležila študentske izmenjave v Franciji, bila 
ena izmed ustanoviteljev projekta o sladkorni bolezni na 
matični fakulteti, zadnje leto pa sem se posvetila še razi-
skovanju. Kaj naj rečem, bilo je razburljivih šest let. Seve-
da vsega tega ne bi mogla doseči brez nenehne podpore 
svoje družine, prijateljev in znancev, za kar se vam vsem 
iskreno zahvaljujem.
Kaj me čaka v prihodnosti? Januarja bom začela s šestme-
sečnim pripravništvom v Splošni bolnišnici Murska Sobo-
ta, po katerem me čaka še strokovni izpit in specializacija.
Moji cilji za naprej so preprosti: dobiti želeno specializaci-
jo (še vedno se odločam med specializacijo iz ginekologije 
ali onkologije), uživati v svojem delu in delati v dobrobit 
ljudi.
V svojem prostem času pa rada berem knjige, gledam 
serije, se družim s prijatelji in hodim na sprehode s svojo 
psičko. 

EVELIN HUBER

LEJA IN ROK 

Sem Evelin Huber in pri-
hajam od Grada. Svojo izo-
braževalno pot sem začela 
na Osnovni šoli Grad, kjer 
sem pridobila ogromno 
izkušenj, znanja in večne 
prijatelje. Osnovno šolo 
sem zaključila z odličnim 
uspehom in izobraževanje 
nadaljevala na Gimnaziji 
Murska Sobota, kasneje 
pa me je pot zanesla na 
Medicinsko fakulteto Uni-
verze v Mariboru. Za poklic 
zdravnice sem se odločila 

pri rosnih 5 letih, in čeprav sem med odraščanjem več-
krat imela pomisleke, je moj cilj ostal vedno enak. Šest let 
študija na medicinski fakulteti ni bil lahek, mi je pa dal 
ogromno priložnosti, ne le da razširim svoje znanje o de-
lovanju človeškega telesa in boleznih, ki nas vsakodnevno 

Spoznala sva se rosno mlada, na lep pomla-
dni dan, pred 12 leti, na gradbenem sejmu 
v Gornji Radgoni. Skupaj sva preživela ne le 
srednješolska, temveč tudi študijska leta v 
Mariboru. Po končanih izobraževanjih sva 
se odločila, da bova zaživela skupaj, zato sva 
si ustvarila dom na Dolnjih Slavečih. Najina 
ljubezen je skozi leta postajala vedno moč-
nejša. Lansko leto 2021, v decembru, sva jo 
okronala z najino čudovito princesko Lauro. 
Sreča ob rojstvu dojenčice naju je tako pre-
vzela, da sva se letos, dne 20. 8. 2022, tudi 
poročila. 
Najin poročni dan se je začel z zbiranjem 
svatov na gradu Grad na Goričkem ter na-
daljeval s civilnim delom v grajski poročni 
dvorani in cerkvenim delom v grajski kape-
lici. S slavjem smo nadaljevali na posestvu 
Marof v Mačkovcih, kjer so poskrbeli za odlično pogostitev 
in zabavo do jutranjih ur. Še posebej bi rada pohvalila de-
koracijo, ki nama jo je pripravila Sanja Potočnik, iz S’Adore. 

Evelin Huber, Grad; doktor 
medicine

DIPLOMANTI 2022 / POROKE 2022

Najina poroka je bila z eno besedo sanjska, predvsem zato, 
ker sva ustvarila nepozabne spomine z ljudmi, ki jih imava 
rada, in ker sva dala velik pečat najini ljubezni.   

Osnovni šoli Grad. Julija letos sem uspešno diplomirala 
in tako pridobila naziv profesorica razrednega pouka. 
Trenutno sem v prvem letniku na podiplomskem študiju, 
kjer izpopolnjujem svoje znanje o poučevanju učencev 
in tako skrbim, da bom na svoje delo čimbolj pripravlje-
na in pri njem tudi uspešna. Moj trenutni največji cilj je 
uspešno napisati magistrsko delo in končati študij ter se 

kmalu tudi zaposliti kot učiteljica. Veseli me, da bom v 
prihodnosti lahko otrokom, s svojim znanjem in delom, 
širila obzorja ter jih spremljala na njihovi poti izobra-
ževanja in odraščanja. V prostem času se rada družim s 
prijatelji, se odpravim na sprehod s svojo psičko, pogle-
dam kakšno dobro serijo ali preberem knjigo. 
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V novem letu naj bo vaše življenje usmerjeno
k najvišjim ciljem, ki delu in sprostitvi
daje pravo vrednost, zavest,
da življenje ni naključno in zaman.
Naj vas tudi v letu 2023 povezujejo lepe misli in iskrene želje,
da skupaj obogatimo življenjski vsakdan,

Vam želi ravnatelj Viktor Navotnik 
skupaj s kolektivoma OŠ Grad in VVE Grad. 

Želimo vam, da bi bili božični prazniki
polni veselja, radosti in topline!
Trenutki sreče, lepe misli in doživetja
pa naj vas v novem letu pripeljejo
do osebnega zadovoljstva in uspehov!

Srečno novo leto 2023 vam želijo zaposleni ZUKD Grad:
Danijela, Tadeja, Klement, Lidija, Suzana, Anja, Anita in Miro

Spoštovane Goričanke in Goričanci, 
V prihajajočem letu se  vsem nam ponuja prilika za pra-
znovanje dvajsetletnice imenovanja Goričkega kot Krajin-
ski park. Pridevnik, ki si ga je Goričko zaslužilo zato, ker tu 
ljudje še znajo živeti in delati v sožitju z naravo, zveni in 
odmeva daleč naokrog. Bodimo ponosni na to prepoznano 
lastnost in vrednoto, ki ljudem v Sloveniji in v Evropi priča 
o kakovosti, prepletenosti in univerzalni povezanosti ljudi 
z vsem živim. 

Oktobra 2003 je bilo vrženo seme za razvoj dobrega. 
Vzklilo je in počasi kot drevo raste in se pne v višavo. 
Šele ko bo krošnja dovolj razvejana in bo obsijana s 
pozitivno energijo ljudi, bo tudi dovolj sadežev za vse.  

Srečno, zdravo in uspešno leto 2023 vam želi 
Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda 

Krajinski park Goričko s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani občine Grad!
V božični noči je Božja ljubezen postala luč.
 
Zdaj je naša stvar, da luč tiste noči nosimo naprej vse do zadnjih kotičkov našega sveta. 
Da bi nam to uspelo ne le v lepih Božičnih praznikih, ampak tudi skozi vso leto 2023, saj bi na ta način uživali no-
tranji mir, zadovoljstvo in blagoslov, vam od srca želi
                                         

To vam iz srca želi Simona Prosič Filip, 
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč
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MOJ POKLIC JE LJUBEZEN
V času božičnih praznikov (2 .1. 2023)  bomo obhajali 150. le-
tnico rojstva svete Terezije Deteta Jezusa ali »Male Cvetke«. 
Njena bogata duhovna dediščina naj nam obogati praznične 
dni.

Iz knjižnega dela Povest duše: Ljubezen mi je pomagala s 
svojim ključem do »mojega poklica«. Jasno: če je Cerkev iz 
udov sestavljeno telo, mora imeti najpotrebnejše, najvažnej-
še, in to je srce, ki mora goreti v ljubezni. Ljubezen poganja 
ude, da delajo. Če bi ugasnila ta, bi prenehali apostoli z ozna-
njevanjem evangelija in mučenci bi se branili prelivati svojo 
kri. Spoznala sem, da je v ljubezni obsežen vsak poklic, da je 
ona vse v vsem, da obsega vse čase, vse kraje, ker je večna. 

Skoraj brezumno srečna sem zaklicala: »O Jezus, moja 
ljubezen! Končno sem le odkrila svoj poklic! Moj poklic 
je ljubezen. Našla sem svoje mesto v Cerkvi. In to mesto 
si mi pokazal ti, moj Bog. Ljubezen naj bom v srcu svoje 
matere Cerkve! Torej bom vse obenem. Prav, kakor sem 
si nekoč želela.«

V duhu razmišljanja omenjene svetnice ozavestimo 
pomen našega poslanstva na svetu in z ljubeznijo obo-
gatimo leto 2023.

Blagoslovljene praznike želim.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad

Bralka in bralec pričujočih vrstic – želim ti zdravo, mirno, 
zadovoljno ter z lepim in prijetnim napolnjeno »zelo do-
bro« novo leto 2023. 
Vrstica, namenjena januarskemu premišljevanju v evan-
geličanskih cerkvah širom po svetu, je zapisana v 1. Moj-
zesovi knjigi, v t. i. »prvem svetopisemskem poročilu o 
stvarjenju«. Svetopisemski človek je na koncu te vrstice 
dejal, da je bilo božje stvarjenje »zelo dobro«.
Kjer je torej v življenju navzoča božja moč, božja sila, 
božja pomoč, božji blagoslov, kjer človek torej z vsem 
tem »božanskim« v življenju »računa«, tam je življenje 
ne samo »dobro«, temveč kot je dejal svetopisemski člo-
vek, »zelo dobro«. Tej prastari svetopisemski izpovedi se 
brez zadržkov lahko priključimo tudi mi - moderni verni 
ljudje. 
V »prvem svetopisemskem poročilu o stvarjenju« je go-
vora o življenju kot o celoti. Govora je o človeku, kakor 
tudi o živalskem in rastlinskem svetu. Govora je torej 
času in okolju primerno, o celotnem »ekosistemu«.
Nek neznan moderen veren človek je takole molil: »Bog 
nima drugih rok, samo naše«. Tej njegovi izpovedi se lah-
ko zopet mirne duše pridružimo prav vsi mi.
Ljudje smo torej »božja zemeljska roka«. In kot božja ze-
meljska roka se moramo še naprej truditi in zavzemati, 
da bodo kolikor je to le mogoče tudi za nami ostajale 
samo »zelo dobre« sledi.
V prvi vrsti naj so te »zelo dobre sledi« vidne v naših 

ožjih okoljih. V naših zakonskih zvezah in naših družinah. 
Zakonskih zvezah in družinah, ki ostajajo za vse čase te-
melj vsega ostalega »skupnega« življenja. Bodimo si v 
zakonskih zvezah in družinah  ne samo »dobri« med 
sabo, ampak »zelo dobri«, kot je to dejal svetopisemski 
človek.
»Zelo dobri« si bodimo tudi v sorodstvenih, sosedskih, 
prijateljskih, šolskih, delovnih, interesnih in v vseh ostalih 
okoljih, kjer potekajo naše poti, naša življenja.
Ravno tako pa bodimo »zelo dobri« tudi v svojem odno-
su do živalskega in rastlinskega sveta. V »drugem poroči-
lu o stvarjenju«, v drugem poglavju 1. Mojzesove knjige 
beremo, da je človek   tukaj zato, da bi »svet« obdeloval in 
varoval in ne, da bi ga s svojimi nepremišljenimi dejanji 
uničeval. 
Čeravno smo »mali ljudje«, ki ne bomo mogli kaj veli-
kega spremeniti, bodimo torej tudi v odnosu do ekosi-
stema, v odnosu do živalskega in rastlinskega sveta še 
naprej »zelo dobri«. Spoštujmo prastare naravne zakone 
in zakonitosti, da naša narava za nami ne bo ostala uni-
čena, ampak še naprej v »zelo dobri kondiciji«.

Bralka in bralec, upam, da sem s svojim razmišljanjem 
tudi tebe ponovno utrdil v »zelo dobrem« oziroma 
spodbudil k »zelo dobremu«. Bog te živi!

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih

NAJ BO 2023 ZELO DOBRO!
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SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!  

Naj bo dobro leto 2023, naj vam prinese miru, poguma in novega zagona.

Županja Občine Grad Cvetka Ficko z občinsko upravo, svetniki, 
režijskim obratom in uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad 

Naj bodo dnevi, ki so pred vrati, lepi,
naj bodo trenutki praznični, 

posuti z iskricami sreče,
ljubezni in topline ter 

polni veselega pričakovanja.
Blagoslovljen božič! 

V novem letu vam želimo vse dobro.
Da boste imeli čas za družino, pri

jatelje in sosede.
Da boste dobri do sebe in drugih.

Da bo vaša stalna sopotnica
in prijateljica PRAVIČNOST

ter da boste POLNI UPANJA.


