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UVODNIK 

INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD, št. 50, 29. marec 2018. Glavna in odgovorna urednica: Štefanija Fujs. Uredniški odbor: Mateja Knap, Klementina Pozvek, Mihaela 
Žökš, Melita Ficko Sapač. Lektorica: Klementina Pozvek. Naslovnica: Mihaela Žökš. Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik. Naklada: 850 izvodov, leto izdaje: 
marec 2018. Glasilo ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno, drugi interesenti pa na sedežu Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551 88 80, e-pošta: 
tajnistvo@obcina-grad.si. Glasilo je dostopno tudi na spletni strani Občine Grad: http://www.obcina-grad.si. Informativno glasilo Občine Grad je vpisano v razvid medijev, ki 
ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 270.

SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI,

v pomlad vstopamo polni novih načrtov, ki 
sledijo lanskemu letu. Ocenjujem, da smo leto 
2017 zelo uspešno pripeljali do zaključka. Z da-
nimi sredstvi smo uspešno gospodarili, izvedli 
kar nekaj investicij, o katerih ste bili vseskozi 
obveščeni tudi preko glasila. Menim, da – v 
dani nam situaciji – kaj dosti več nismo mogli 
postoriti. Velika hvala vsem mojim sodelavcem 
za vso pomoč, podporo in uspešno opravljeno 
delo. Hvala svetnici ter svetnikom.
Minili so tudi številni občni zbori naših društev, 
ki sem se jih, če mi je le čas dopuščal, z vese-

ljem udeležila in sem se tako še pobliže seznanila z njihovim delom in 
načrti, kajti društva bogatijo dogajanje v naši občini.  V mesecu januarju 
2018 smo sprejeli občinski proračun za leto 2018. Kot sem že v prejšnjem 
glasilu napovedala, tudi v letošnjem letu nismo krčili programov na po-
dročju kulture, športa, turizma, socialnih programov, sofinanciranja malih 
komunalnih čistilnih naprav, spodbujanja razvoja kmetijstva, programov 
varstva starejših, programa zaposlovanja preko javnih del in vsega osta-
lega, kar na vsakdanje življenje v naši občini veliko vpliva. Seveda bomo 
tako kot doslej sredstva racionalno razporedili. 
Prihaja pomlad in čas, ko bomo lahko pristopili k investicijam, ki smo jih 
predvideli v letu 2018.
Na zborih občanov, ki smo jih skupaj opravili po posameznih vaseh, je bilo 
ugotovljeno, da je še vedno največja problematika ureditev občinskih cest 
in javnih poti. Za ta dela smo v proračunu za leto 2018 zopet namenili 
največ sredstev, poleg vseh tistih zakonsko določenih finančnih obvezno-
sti, za katere je pristojna občina. V sprejetem proračunu je predvideno 
tudi sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne za PGD Dolnji Slaveči za 
potrebe celotne občine in vozila za prevoz moštva za PGD Kovačevci, kjer 
je s strani občine predviden enak procent sofinanciranja za obe društvi. 
Sofinanciranje je predvideno od leta 2018 do leta 2022. Prav tako je je pred-
videna izdelava projektne dokumentacije za ureditev cestne infrastrukture 
v naselju Grad.
V letu 2018 bo v naši občini tudi veliko različnih prireditev, ki bodo imele 
športni, gasilski, rekreacijski, kulturni in še kakšen drug pridih, z namenom 
druženja in sodelovanja. Organizatorji so športna društva, gasilska društva, 
zavodi, osnovna šola in Župnija Grad, zato vas že sedaj vabim, da se na 
prireditvah srečamo in skupaj poveselimo.

Pred nami je praznik velika noč. Je praznik, ki ponazarja tako življenje kot 
tudi smrt. Je tudi praznik narave, saj se narava ponovno prebuja in nam 
daje upanje na ponovno rast. Naberimo si nove življenjske energije in jo 
po svojih najboljših močeh usmerimo v dobro – v dobro za nas same in 
za skupnost, katere del smo.
V teh prazničnih dneh vam želim veliko velikonočnih dobrot in miru v 
srcu!  Vaša županja

Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI!
S pogumnimi koraki smo leto spet začeli na novo 
in z željo, da bodo dnevi popisani s srečo, uspehi 
in ljubeznijo. V glasilu, ki je pred vami, vam pred-
stavljamo dogodke, ki so se zgodili v naši občini 
od zime do pomladi. Zagotovo ste v  teh hladnih 
dneh in ob dolgih večerih našli čas za obisk ka-
kšne prireditve, obdarovanje in druženje.
Da bi zimo pregnali iz naših krajev, so se letos še 
posebej potrudili z maskami Kovačevcih. In ko 
smo že skoraj začeli hrepeneti po pomladnem 
soncu, lahnem vetriču in sprehodih, zima še ni 
spregovorila svoje zadnje besede in je želela vse 
zamujeno nadoknaditi.  Kot da bi nam narava že-
lela povedati, da naj ljudje ne bomo neučakani in  
nas bo kaj kmalu presenetila v vsem svojem raz-
cvetu. Ter da bo še dovolj časa, da bomo postorili 
vse potrebno in občudovali njene lepote.
V preteklem obdobju smo v lokalni skupnosti 
znova poskrbeli za nove pridobitve občank in 
občanov ter napovedali svoje načrte. V društvih 
smo vnovič pripravili dogajanja po vaseh in razna 
srečanja.  V župnijah smo pri ekumenskih bogo-
služjih prosili za edinost kristjanov in prijetno 
sobivanje. Pripravljali smo se na novo sezono obi-
skov našega območja s ponudbo doživetij v nara-
vi in krajini. Da pa bo naša razgibana, slikovita in 
raznolika gričevnata pokrajina medse privabljala  
številne popotnike, pa si moramo še naprej priza-
devati, da ostane prijeten dom za številne rastline 
in živali ter tudi za nas zdravo bivanjsko okolje.
Zelo pomembni za našo družbo so mladi. Talenti, 
ki jih zaznavamo že od malih nog, razvijamo v 
šolskih, dijaških in študijskih letih ter udejanja-
mo v poklicih, na različne načine prispevajo k 
napredku in prepoznavnosti našega kraja. Pa naj 
bo to na področju izobraževanja, kulture, športa, 
astronomije, dobrodelnosti, kulinarike ali kakšne 
ročne spretnosti. Zaslužijo si našo pozornost in 
spodbudo za odkrivanje življenjskega poslanstva, 
kot tudi priložnost za doseganje skupnih ciljev.
Drage občanke in dragi občani! 
Za nami je postni čas. Čas, ki nam vedno znova 
daje možnost za poglobitev naše vere in nove za-
četke. Zato vam ob velikonočnih praznikih  želim 
predvsem blagoslova, notranjega miru in izku-
šnjo doživetja novega veselja in upanja. Preživite 
jih radostno in povezano!  Štefanija Fujs

glavna in odgovorna urednica
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Domania, Zavoda za dnevno varstvo starejših in pomoč 
na domu.

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog proračuna 
Občine Grad za leto 2018 s prilogami.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje program dela Ob-
činskega sveta Občine Grad za leto 2018.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 28. redni seji, dne  
28. 2. 2018, sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonomski 

ceni programa, ki je določena na efektivno uro od pone-
deljka do sobote v višini 17,29 EUR, od tega je subvencija 
iz proračuna občine 9,77 EUR/uro ter ekonomski ceni 
programa za nedeljo in praznike v višini 19,03 EUR/uro, 
od tega je subvencija iz proračuna občine 10,64 EUR/
uro. Nova cena velja od 1. 3. 2018 naprej.

2. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grad po 
skrajšanem postopku.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa športa v Občini Grad za leto 2018.

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa turizma v Občini Grad za leto 2018.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa kulture v Občini Grad za leto 2018.

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Grad za leto 2018.

VSTOP V NOVO LETO 2018
Spoštovane občanke in občani!
Kar pomnimo, so ljudje trdili, da ima narava svojo moč in 
še kako res je to; pozne zime smo se vsi razveselili, čeprav 
je vsaka snežna belina za proračun kar zajeten strošek. Po 
zimi pa je že posijalo sonce, ki kliče k novemu življenju in 
vabi ven, na polja, v vinograde, da se naužijemo lepot, ki 
nam jih ponuja le narava … Da posejemo, da bomo jeseni 
lahko želi … Da zastavimo aktivnosti in pristopimo k nalo-
gam, da se bomo pred naslednjo zimo veselili rezultatov 
za naše skupno dobro. Že res, da nas ni veliko, smo pa po-
vezani v eno skupnost, ki skupaj raste, dela, se veseli in 
ustvarja spomine. To smo mi vsi skupaj, Občina Grad, in 
tega moramo biti veseli. 
Ko se tako ozremo na preteklo leto, se velikokrat vpraša-
mo: ali smo storili vse, kar je bilo potrebno, smo dosegli 
zastavljene cilje, smo poskrbeli za naš kraj tako, kot bi si 
želeli, so vsi zadovoljni, … Vprašanj je lahko tisoč in eno, 
toda pomembno je, da čutimo v sebi zadovoljstvo, ko se 
ozremo na preteklih 365 dni. 
Živimo čas in ogromno se dogaja. Včasih kar težko sledimo. 
Ko pa mine, je to vedno prehitro in potem se zavemo: »Se 
je sploh kaj zgodilo?« Zato je prav, da malo obnovimo 
dogodke.

O DELU OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet Občine Grad je na svoji 25. redni seji, dne  
30. 11. 2017, sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s polletnim 

poročilom 2017 ZUKD Grad.
2. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka o 

pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Grad po skrajšanem postopku.

3. Občinski svet Občine Grad daje negativno mnenje k pre-
dlogu za imenovanje direktorja Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota kandidatki Klaudiji Šek – Škafar, 
Vrtna ulica 6, 9000 Murska Sobota.

4. Občinski svet Občine Grad zahteva, da se spremeni 
12. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje 
splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Mur-
ska Sobota in sicer tako, da se enakovredno upošteva 
mnenja vseh občin, tako občini ustanoviteljici kot občin 
pogodbenic.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje, da Občina Grad 
ostaja soustanoviteljica Pomurskih lekarn Murska So-
bota.

6. Občinski svet Občine Grad zahteva, da se 8. odstavek 11. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske 
lekarne Murska Sobota spremeni tako, da se glasi: »Svet 
javnega zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen za imenova-
nje direktorja in vršilca dolžnosti, kjer je potrebna 65% 
večina občin glede na ustanoviteljski delež.«

7. Občinski svet Občine Grad zahteva, da se 8. člen Od-
loka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Pomurske lekarne Murska Sobota spremeni tako, da je 
usklajen z našim predlogom spremembe 8. odstavka 11. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske 
lekarne Murska Sobota.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 26. redni seji, dne 
21. 12. 2017, sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog proračuna 

Občine Grad za leto 2018 s prilogami v prvi obravnavi.
2. Potrdi se Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 

2018–2021 za Občino Grad, ki ga je pripravil izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo VODOVOD SISTEMA 
B d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, pod zap. št. 
VB 15/2017-002/4, z dne 31. 10. 2017.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Pravilnika 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in župana, čla-
nov drugih organov Občine Grad, nadzornega odbora 
ter o povračilih stroškov v predlagani obliki in vsebini 
po skrajšanem postopku.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 27. redni seji, dne  
24. 1. 2018, sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s ponudbo 
za izvajanje storitve pomoč družini na domu izvajalca 
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Zbori občanov po vaseh (Foto: M. Žökš) 

VEČJE INVESTICIJE V OBČINI 2017:
-  investicijsko vzdrževanje javnih poti (asfaltiranje): 
 133.942 EUR,
-  izgradnja krožišča: 79.116 EUR,
-  sanacija čistilne naprave v Motovilcih: 64.797 EUR,
-  sanacija javnih poti (izkopi jarkov, navozi): 60.441 EUR,
-  izgradnja vodovodnih priključkov: 50.301 EUR,
-  pričetek izgradnje parkirišča pri Gradu: 32.622 EUR,
-  snemanje cest v občini: 17.129 EUR,
-  zamenjava svetilk javne razsvetljave v Motovilcih: 
 7.066 EUR,
-  ureditev brežine Dolnji Slaveči (glavna cesta): 4.945 EUR,
-  vodovodne prevezave Dolnji Slaveči (Solar): 6.204 EUR, 
-  nabava klimatskih naprav v OŠ Grad: 3.982 EUR,
-  vzdrževanje gozdnih cest: 3.924 EUR,
-  sanacija mostu v Bežanovi grabi: 3.832 EUR,
-  ureditev drenaže ob hišah za igriščem pri Gradu: 
 3.468 EUR,
-  ureditev slačilnic NK Grad: 3.012 EUR,
-  ureditev ribnika pri igrišču Grad: 2.734 EUR,
-  zamenjava oken pri Lekarni Grad: 1.760 EUR,
-  popravilo defektov na kanalizaciji v Motovilcih: 1.672 EUR,
-  ureditev varnostnega preliva (kanalizacija) Motovilci: 
 1.381 EUR. 

V občinski upravi ne mirujemo in delo poteka po zastavlje-
nih programih. Čeprav ni vse rožnato, sivo pa tudi ni. S sku-
pnimi močmi se borimo in želimo doseči zastavljene cilje….
Vsak od nas ima poslanstvo ‘delati dobro‘ in delati ‘dobro‘ 
– imamo vest in zavest, da poskušamo biti dobri do sebe in 
drugih. Da delimo, kakor lahko; vse se nekje povrne. Bodite 
iskreni do sebe, dovolite si izstopiti iz okvira povprečnosti. 
Ljubite in bodite ljubljeni, bodite hvaležni za vse dobro in 
pokončno premagujte preizkušnje. Življenje je lepo in bi 
bilo škoda, da ga tratimo. Torej spodbujajmo soljudi, po-
magajmo jim po naših najboljših močeh. Naj ne mine dan, 
da ne naredimo kaj dobrega zase, za soljudi in za skupnost. 
Tako bo svet lepši in življenje prijaznejše za vse. 
Celotna občinska uprava si želi še nadgraditi sodelovanje z 
občani in poskrbeti za razvoj našega kraja. S koraki, ki smo 
jih sprejemali v zadnjih letih, smo nedvomno dokazali, da 
smo na pravi poti. Po slednji moramo strumno stopati še 
naprej. Le tako vemo, da bomo dosegli enoten cilj, ki nas 
čaka na koncu poti.

Občinski proračun je skromen, zato moramo postopati v 
smislu dobrega gospodarja, skrbno obrniti vsak evro s ci-
ljem, da bomo uspeli izpeljati zastavljene investicije.
Prav vse omenjene aktivnosti narekujejo to, da bo leto 2018 
še bolj zahtevno, saj bomo morali doseči zastavljene cilje 
v letu 2017 in preseči pričakovanja vas, drage občanke in 
občani. Projektov bo tudi v prihajajočem letu kar nekaj. 
Ne sodite, zaupajte v dobro, delajte dobro, delite kar lahko 
... kopičite znanje in spomine ...
V minulem obdobju smo uspešno izpeljali zbore občanov v 
vseh sedmih vaseh naše občine. Resnično smo veseli, da so 
bili zbori zares dobro obiskani. To pa pomeni, da občanom 

ni vseeno in da si želijo določenih večjih ali manjših inve-
sticij in izboljšav na svojih področjih, kar je za pozdraviti. 
Prisotne smo seznanili z dosedanjim delom in začrtanimi 
aktivnostmi za naprej, ob tem pa natanko prisluhnili naj-
bolj perečim potrebam posameznega področja.

Dragi občani, naša prizadevanja stremijo za lepši, boljši in 
varnejši jutri, a dobro vemo, da je do cilja vrsta ovir, vidnih 
in nevidnih, pričakovanih in nepričakovanih, birokratskih, 
finančnih, objektivnih in subjektivnih. Trudili se bomo, da s 
skupnimi močmi čim bolje ustrežemo vsem željam, seve-
da v skladu z zakonodajo in možnostmi. Angleški modrec 
je zapisal: »Dobro življenje je tisto, ki ga navdihuje ljubez-
en in vodi znanje«. Modrost – težko ji je kaj dodati, odvzeti 
pa tudi ne. Želimo si dobro, lepo in prijetno življenje …, 
še več, želimo biti srečni. Vse to bo, če bodo naši odnosi 
rojeni v ljubezni, če bo močna volja in modrost. Dobro in 
modro živeti – to naj bo naš slogan, spoštovane občanke 
in občani.

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

PRORAČUN OBČINE GRAD  
ZA LETO 2018
Občinski svet Občine Grad je na svoji 27. redni seji sprejel 
proračun Občine Grad za leto 2018.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki 
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna 
občine za obdobje enega leta.
Za pripravo proračunov potrebujemo občine podatke o 
primerni porabi občine, dohodnini in finančni izravnavi. 
Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona 
o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna ob-
činam dolžno posredovati podatke o prihodkih občine za 
financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine 
in zneske finančne izravnave. Primerna poraba predsta-
vlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno 
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porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest 
in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, 
mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let 
v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za iz-
račun prihodkov občine za financiranje primerne porabe 
(dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg 
sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni me-
rilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje 
primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, 
ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki 
s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) 
ne more financirati svoje primerne porabe. 
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, doho-
dnine in finančne izravnave je za leto 2018 upoštevana 
povprečnina v višini 551 EUR. 
Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz nje-
nega naslova (v skladu z Zakonom o financiranju občin) 
financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine 
izvajati v skladu s sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane 
predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih 
programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šol-

stva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
socialnega varstva, kulture ipd. 
Država občinam nalaga vedno nove ter dodatne obvezno-
sti, po drugi strani pa zmanjšuje prihodke, kar posledično 
pomeni, da je sredstev za investicije vedno manj.

Občina bo v letu 2018 s predloženim proračunom obča-
nom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

• sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot 
doslej,

• sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za 
nujno investicijsko vzdrževanje,

• nevladnim organizacijam financiranje na doseženem 
standardu, 

• sredstva za kmetijstvo,
• sredstva za podjetništvo s poudarkom na sofinancira-

nju obrestnih mer,
• sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za 

javna dela za šest oseb),
• investicije. 

Skupni prihodki občine v letu 2018 so v višini 2.165.903 EUR, od tega so:
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Odhodki po posameznih programih so prikazani v naslednji tabeli: 

IZOBRAŽEVANJE

445.085 €
Vrtec, šola, prevozi otrok, 
stimulacije študentom

PROMET, PROMETNA INFRASTRUK-
TURA IN KOMUNIKACIJE

425.707 €
Vzdrževanje cest, investicije v cestno 

infrastrukturo, javna razsvetljava

LOKALNA SAMOUPRAVA

325.572 €
Plače občinske uprave in režijskega 

obrata, medobčinska inšpekcija, ma-
terialni stroški uprave in režijskega 

obrata, stroški prireditev, vzdrževanje 
zgradb in opreme, vzdrževanje in 

nakup komunalne opreme
PROSTORSKO PLANIRANJE IN  

STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST
204.342 €

Izdelava projektne dokumentacije, 
ureditev okolice, upravljanje naje-

mniških stanovanj, nakup zemljišč, 
geodetske storitve, izgradnja vodovo-
dnih priključkov, subvencije omrežni-

ne, vzdrževanje pokopališč

SERVISIRANJE 
JAVNEGA DOLGA

178.750 €
Odplačila kreditov (glavnice in obre-

sti)

SOCIALNA 
VARSTVO

112.066 €
Darilo ob rojstvu otroka, pomoč 

družini na domu, oskrbni stroški v 
domovih za starejše, enkratne denar-
ne pomoči, pogrebni stroški socialno 

ogroženih, financiranje dejavnosti 
CSD

OBRAMBA IN UKREPI OB  
IZREDNIH DOHODKIH

84.440 €
Sredstva za zaščito in reševanje, 

gasilstvo

POLITIČNI 
SISTEM

83.987 €
Sejnine, sredstva za politične stranke, 
stroški lokalnih volitev, plača župana 

in podžupana

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE  
ORGANIZACIJE

64.179 €
Knjižnica, občinsko glasilo, sredstva 

za športna in kulturna društva, 
donacije, JSKD, adaptacija cerkvenih 

objektov
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

58.850 €
Plače  za javna dela

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO
54.607 €

Komasacija Motovilci, subvencije v 
kmetijstvu, stroški oskrbe zapušče-
nih živali, vzdrževanje gozdnih cest, 

financiranje društev (čebelarji)

VAROVANJE OKOLJA IN 
NARAVNE DEDIŠČINE

42.703 €
Deponija Puconci, čistilna naprava 

Motovilci, sofinanciranje malih čistil-
nih naprav

ZDRAVSTVENO 
VARSTVO
29.300 €

Zdravstveno zavarovanje 
brezposelnim, mrliško ogledna 

služba

GOSPODARSTVO

23.845 €
Sofinanciranje turističnih društev, 

LAS projekti, subvencioniranje 
obrestnih mer, sofinanciranje RA 

Sinergija

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

16.000 €
Celostna podoba občine, prireditve 

ob praznikih, stroški notarjev in 
odvetnikov

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN  
OBVEZNOSTI

13.000 €
Proračunska rezerva, sredstva za 

odpravo naravnih nesreč

EKONOMSKA IN FISKALNA  
ADMINISTRACIJA

3.470 €
Nadzorni odbor, stroški 

plačilnega prometa

SKUPAJ ODHODKI
2.165.903 €

Skupno je za investicije v letu 2018 namenjenih 395.898 
EUR, kar vključuje novogradnje, rekonstrukcije in adaptaci-
je, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup zemljišč 
in projektno dokumentacijo.

Večje investicije, ki so predvidene v letu 2018:
• investicijsko vzdrževanje javnih poti (asfaltiranje, sa-

nacije cest, ureditev zelenih javnih poti): 137.000 EUR,

• dokončanje izgradnje parkirišča pri Gradu: 70.000 EUR,
• pločnik Radovci (ob pokopališču): 31.000 EUR,
• izgradnja vodovodnih priključkov: 30.269 EUR, 
• projektna dokumentacija (priprava PZI za ureditev ceste v 

novem naselju pri Gradu in prometne ureditve šolske poti, 
projekt za izdelavo krožišča pri trgovini Špar pri Gradu; iz-
vedba krožišča bo sofinancirana s strani DRSI): 15.000 EUR, 
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Blagoslov, da bi bile naše poti srečne. (Foto: M. Žökš)

Prerez traku vaški predsednik iz Motovilcev g. Viljem Grah, županja  
Občine Grad ga. Cvetka Ficko in podžupan g. Janez Ferko (Foto: M. Žökš)

Prvi so se zapeljali starodobniki. (Foto: M. Žökš)

Druženje na toplem (Foto: PGD Motovilci)

• popravilo strehe na stari šoli pri Gradu: 14.900 EUR,
• vzdrževanje gozdnih cest: 6.500 EUR,
• postavitev igral ob nogometnem igrišču pri Gradu: 

5.690 EUR,
• nakup klimatske naprave v mrliški vežici pri Gradu: 

2.256 EUR.

Občina Grad bo sofinancirala nakup avtocisterne za po-
trebe celotnega območja občine Grad v višini 143.000 EUR 
z obdobjem odplačevanja 5 let in nakup gasilskega vozi-
la za prevoz moštva PGD Kovačevci v višini 24.200 EUR 
z obdobjem odplačevanja 5 let. V obeh primerih najame 
leasing PGD z dobo odplačevanja 5 let, občina bo garant 
in sofinancer.

Tabela: Sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne

Leto PGD 
D. Slaveči Občina URSZR Požarna 

taksa Skupaj

2018 30.000 28.600 / 4.000 62.600

2019 5.000 28.600 25.000 4.000 62.600

2020 3.750 28.600 / 4.000 36.350

2021 3.750 28.600 / 4.000 36.350

2022 3.500 28.600 / / 32.100

Skupaj 46.000 143.000 25.000 16.000 230.000

Tabela: Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za prevoz 
moštva

Leto PGD  
Kovačevci Občina URSZR Skupaj

2018 2.900 4.840 / 7.740

2019 2.900 4.840 9.000 16.740

2020 / 4.840 / 4.840

2021 / 4.840 / 4.840

2022 / 4.840 / 4.840

Skupaj 5.800 24.200 9.000 39.000

OTVORITEV IN BLAGOSLOV 
KROŽIŠČA V MOTOVILCIH
10. decembra 2017 je v Motovilcih potekala otvoritev kro-
žišča, ki ga je pripravila Občina Grad v sodelovanju s PGD 
Motovilci. Točno opoldne je zbrane ob prvem krožišču 
na Goričkem nagovorila županja Občine Grad ga. Cvetka 
Ficko, blagoslov krožišča pa sta opravila domači župnik 
g. Marko Magdič in evangeličanska duhovnica iz Gornjih 
Slaveč ga. Simona Prosič Filip. Po blagoslovu je sledil ura-
den prerez traku, nato pa so se skozi krožišče zapeljali sta-
rodobniki. Sledilo je skupno druženje v gasilskem domu 
v Motovilcih.
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Nameščen prikazovalnik hitrosti (Foto: M. Žökš)

Slavnostna govornica županja Občine Grad Cvetka Ficko  
(Foto: Z. Žekš) 

PRIKAZOVALNIK HITROSTI 
TUDI V OBČINI GRAD IN SICER 
V NASELJU GRAD 
S prikazovalniki hitrosti do večje varnosti  
v lokalnih skupnostih 
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema 
Intermatic in Sipronika tudi letos, že sedmo leto zapored, 
na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti 
»Vi vozite« v brezplačni polletni najem slovenskim obči-
nam. Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti 
želijo na agenciji opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s 
tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu. Pri tem želijo občine spodbuditi, da bi uporabljale 
prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratko-
ročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in 
izven njih. S prikazovalniki hitrosti se tudi zbirajo podatki 
o izmerjenih hitrostih, saj na podlagi le-teh pa lahko pri-
pravijo analize ter predloge za izvedbo različnih infrastruk-
turnih ukrepov na cestah. Med 31 občinami prejemnicami 
je tudi Občina Grad, prejeti prikazovalnik pa že deluje na 
lokaciji Grad 164 (v bližini gasilskega doma Grad) in meri 
iz smeri Kuzma–Grad. 
Merilnik bo od začetka letošnjega leta pa do konca junija 
voznike opozarjal na prekoračitve dovoljene hitrosti, ki je 
na tem odseku zaradi bližine šole omejena na 50km/h. 
Poleg opozarjanja voznikov in posledično zmanjševanja 
povprečne hitrosti na odseku prikazovalnik omogoča tudi 
sprotni vpogled v statistične podatke o hitrostih na odse-
ku, ki pomagajo pri odločitvah za morebitne druge ukrepe 
omejevanja hitrosti.
Izbrane občine je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala 
strokovna komisija. Prednost pri izbiri so imele občine z 
nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, 
lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo 
hitrosti in z visokim povprečnim letnim dnevnim prome-
tom.

OSREDNJA OBČINSKA 
PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI

Osrednja proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti je 
bila v sredo popoldne, 20. decembra 2017, v kulturni dvorani 
pri Gradu. Proslavo sta skupaj pripravili Občina Grad in OŠ 
Grad. Slavnostna govornica je bila županja Občine Grad 
ga. Cvetka Ficko, kulturni program pa so obogatili učenci 
OŠ Grad. Proslava se je začela s slovensko himno, ki so jo 
zapeli učenci pevskega zbora. Županja je ob tej priložnosti 
vsem občankam in občanom iskreno čestitala ter hkrati 
poudarila pomen enotnosti, ki bi se je morali v teh časih 
zavedati prav vsi. »Pred 27 leti je v nas dozorela želja in 
hrepenenje, da gremo po svoji poti v lastno, boljšo državo. 
Slovenke in Slovenci smo stopili skupaj in bili smo si enotni, 
da je to pot do boljših časov. Na današnji dan obeležuje-
mo slovesno razglasitev rezultatov plebiscita 23. decembra 
1990, na katerem je skoraj 95 odstotkov udeleženih voliv-
cev na vprašanje Ali naj Slovenija postane samostojna in 
neodvisna država? odgovorilo pritrdilno.« V nadaljevanju 
se je vprašala: »Kakšno pa je današnje stanje? Smo še tako 
enotni? Še znamo ceniti samostojno domovino, ki smo si 
jo tako želeli? Mnogi, predvsem tujci, nas pohvalijo, da smo 
delovni in pošteni, da lepo poskrbimo za urejenost svoje 
hiše in okolice, da cenimo svoj jezik in kulturo … Zamisliti 
pa bi se morali, ko v medijih zasledimo, da smo zavistni in 
sebični, da nismo nikoli z ničemer zadovoljni. Vse preveč 
enačimo svojo državo z našo politiko … Kljub vsemu nam 
sedaj po 27 letih naše nove lepe države ne bi smelo biti 
vseeno, kakšna bo naša prihodnost. Ali smo razočarani, da 
se začrtana pot ni odvijala tako, da bi omogočila razvoj in 
enakost slehernemu državljanu? Zakaj nastajajo vse več-
je razlike v vsakodnevni eksistenci človeka? Ali nismo vsi 
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Županja Cvetka Ficko s svojo upravo odprla vrata. (Foto: M. Žökš) 

Učenci so prikazali različne dogodke iz naše preteklosti. (Foto: Z. Žekš)

Ples je že od nekdaj razveseljeval ljudi. (Foto: Z. Žekš) 

ljudje enaki pred zakonom in ali država dosledno enako in 
vsem zagotavlja določila ustave? Kako mlademu človeku 
povedati, da kljub uspešnemu zaključku šolanja ne bo imel 
v svoji državi primerne zaposlitve? Da je primoran svojo 
eksistenco najti v tujini! Ali je sprejemljivo, da po končani 
delovni obveznosti nisi deležen takšne pokojnine, da bi 
lahko vsaj primerno preživel? Poraja se nešteto vprašanj, 
na katera pa ne bomo dobili ustreznih odgovorov vse do-
tlej, dokler naša vlada oz. politika ne bo stabilna in ne bo 
začela udejanjati vse tiste obljube, ki smo jih deležni pred 
vsakimi volitvami. Politika se mora zavedati, da ne glede 
na to, v kakšni skupnosti ljudje živimo – ali je to krajevna 
skupnost ali občina oz. država – mora vzpostaviti takšno 
medsebojno sodelovanje, da bo prinašalo razvoj in napre-
dek vsem ljudem.« 
Ob vsej kritičnosti je na svečani proslavi bila izrečena tudi 
misel, da imamo domovino. Domovino, kjer niso samo lepe 
gore, gozdovi, reke, morje…, ampak domovino, ki smo - ljud-
je. Govor je ga. županja zaključila z najlepšimi željami za 
leto, ki prihaja: 
»Spoštovane občanke, cenjeni občani, v letu 2018 vam že-
lim uresničitev vseh vaših želja, predvsem pa vam želim 
zdravja in vsega tistega, kar ustvarja veličino življenja. Že-
lim vam, naj bo leto 2018 predvsem dobro leto.«

DAN ODPRTIH VRAT PRVIČ 
TUDI NA OBČINI GRAD 
Občina Grad je 15. februarja skozi ODPRTA VRATA občanom 
in občankam omogočila ogled možnosti in priložnosti, ki 
jih prinašata naše delo in načrtovanje. Z dnevom odprtih 
vrat smo želeli povečati odprtost delovanja naše občine in 
vzpostaviti možnost močnejšega vključevanja tukajšnjih 
prebivalcev v naše načrte.
Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni 
razvoj in skrbijo za večino zadev, pomembnih za občanke in 
občane: od vrtcev, kulturne dejavnosti, skrbi za starejše, de-
javnosti mladih v prostem času, cest, oskrbe s pitno vodo, 
odstranjevanja odpadkov do številnih ostalih investicij, ki 
oblikujejo kakovost življenja v našem okolju.
Skupnost občin Slovenije ocenjuje, da je v občinah zaslediti 
konkreten razvoj, da je bilo v preteklosti mnogo narejene-
ga, da so številne županje in župani, občinski sveti ter za-
posleni v občinskih upravah pozitivno vplivali na kvaliteto 
življenja ljudi v različnih predelih države.

AKTIVNO DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV GRAD
Mineva dvajseto leto obstoja Društva upokojencev pri Gra-
du. Prej so bili naši upokojenci člani soboškega društva, v 
katerem so jih zastopali poverjeniki. Ker pa smo aktivna leta 
svojega življenja preživljali v raznih krajih naše, takrat širše 
domovine in mnogi tudi izven nje, bi radi imeli v domači 
občini neko združenje, preko katerega bi lahko organizirali 
izlete in druga srečanja, za kar prej nismo imeli ne časa in 
ne priložnosti. Bila je to prva ideja o ustanovitvi Društva 
upokojencev. Zamisel smo zelo hitro realizirali in že v no-
vembru 1998 imeli ustanovni zbor upokojencev z 28 člani. 
Sedaj nas je 211 in v društvu se počutimo zelo dobro. Poseb-
no vsem starejšim veliko pomeni in ponosni smo, da smo 
njegovi člani, je dejala gospa Mariška,  ki jo pa moti, da ni 
več takšnega »vkup držanja«, kot smo ga imeli v začetnih 
letih po ustanovitvi.
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Upokojenci iz Občine Grad na skupnem druženju (Foto: M. Osterc) Srečanja smo bili vsi veseli. (Foto: Dom Kuzma)

V obdobju 20 let se je v društvo včlanilo že več generacij 
novih članov, vendar se tudi starejši še vedno radi družimo, 
se kam odpravimo in poveselimo. Veliko nam pomenijo 
vsakoletna srečanja upokojencev, pikniki in martinovanje, 
ki je postalo že tradicionalno. Tokrat so nam ga pripravili 
v gostišču Klement, kjer se nas je zbralo 95. S postrežbo 
smo bili vsi zadovoljni, vzdušje pa je bilo nadvse prijetno.
Nimamo pa samo izletov in piknikov. Med našimi člani je 
skupina, ki obiskuje rekreativno telovadbo, nekaj pa je tudi 
rednih pohodnikov, med katerimi izstopajo Ernest Hüll, Er-
nest Časar in Evgen Car. To so pohodniki Goričkega drüjštva 
s pohodniško izkaznico, na Dolnjih Slavečih  so Potlnovi 
pohodniki, ki dvakrat tedensko prehodijo po 2 km, še več 
pa je pohodnikov posameznikov.
Kjer koli kdo deluje, je vsem skupna želja ta, da bi bilo naše 
življenje še kakovostno, da bi bili čim bolj povezani, da se 
ne bi počutili sami in da bi nam bilo življenje še vedno lepo.

 Kristina Marič 

15. SREČANJE POMURSKIH 
UPOKOJENCEV 
Srečanje je bilo 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah. V lepem 
sončnem vremenu je zjutraj odpeljal avtobus iz avtobusne 
postaje pri Gradu in pobiral upokojence po vaseh. Upoko-
jencev je bilo 54 in vsak je plačal za udeležbo 8 evrov, ostalo 
pa je dodalo upokojensko društvo. V veselem vzdušju je 
avtobus odpeljal proti Termam 3000, kjer se je zbralo okoli 
1500 upokojencev iz celega Pomurja. 
Po namestitvi v šotoru so vse navzoče pozdravili predse-
dnica ga. Viola Bertalanič, župan Občine Moravske Toplice 
ter drugi povabljeni gostje.
Po uradnem delu je bilo postreženo kosilo. Kljub tako veli-
kemu številu ljudi je bila postrežba hitra in zadovoljiva. Po 
kosilu je sledil zabavni del z ansamblom Horizont. Ko smo 
se vračali proti domu, smo obiskali še Bukovniško jezero in 
se ustavili v Lovskem domu na Cankovi na okrepčilu ter se 
proti večeru vrnili proti domu. 

Hedvika Pucko

IZLET UPOKOJENCEV  
PO PRLEKIJI 
V četrtek, 14. septembra, smo  se grački upokojenci odpra-
vili na krajši izlet po Prlekiji. Najprej smo se ustavili v Ljuto-
meru, kjer smo se sprehodili po mestu. Pot smo nadaljevali 
proti Mali Nedelji, kjer smo si ogledali Bioterme. Po ogledu 
se je bližal čas za kosilo, ki smo ga imeli na turistični kmetiji 
v Spodnji Ščavnici. Z minuto molka smo se pred kosilom 
spomnili tudi našega člana Vendela Donoša od Grada, od 
katerega so se tisto popoldne poslovili na pokopališču na 
Dolnjih Slavečih. Po kosilu, odlični kapljici in dobri sladici, 
smo se vračali proti domu. Med potjo smo se ustavili še v 
Radencih, kjer smo si privoščili sladoled – »tak kak deca, 
štera nejdejo domov z izleta brez sladoleda.« Tako smo 
upokojenci spet preživeli lep dan skupaj! 

Bernarda Ficko

OBISK OSTARELIH  
PO DOMOVIH
V pričakovanju božično-novoletnih praznikov smo se minuli 
december spomnili vseh naših občanov, ki živijo po domovih 
za ostarele v različnih krajih. V domu Rakičan živi sedem na-
ših občanov, prav tako v Kuzmi. V domu pri Sv. Juriju in Lukav-
cih sta dva naša občana, v Radencih, Veliki Polani, Domžalah 
in v Štrigovi na Hrvaškem pa povsod po eden. Po skupinah 
smo se odpravili na obisk po teh domovih. Darila so pripravili 
na Občini Grad skupaj z našima upokojenkama go. Kristino 
Marič in go. Dragico Hüll, ki za to že vrsto let pridno skrbita. 
V dom v Kuzmo so se odpravile ga. županja, ga. Mihaela 
Žökš in ga. Kristina Marič. Po lepem sprejemu vodstva in 
delavcev so obiskale naše stanujoče občane v tem domu ter 
jih razveselile s pogovorom in z darili, za kar so jim bili zelo 
hvaležni. V dom v Sv. Juriju sta se tudi to leto odpravila g. 
Viktor Husar in ga. Mariška, ki ju tam že dobro poznajo in ju 
lepo sprejmejo, še posebej pa tisti, ki jim je obisk namenjen. 
V ostale bolj oddaljene domove se je odpravil naš pred-
sednik g. Anton Kavar ali pa smo občanom darila dostavili 
preko znancev ali domačih.
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Otroci so se razveselili daril. (Foto: S. Recek) 

Sv. Miklavž s svojimi spremljevalci (Foto: Z. Žekš) Božična lepotica na Dolnjih Slavečih (Foto: J. Knap)  

Na obisk v Dom starejših Rakičan sem se z go. županjo 
in go. Mihaelo Žökš odpravila tudi jaz.  Razveselili so 
se našega obiska, čeprav jih je večina priklenjenih na 
bolniško posteljo. V tem domu živi tudi naša najstarej-
ša občanka Ida Gjergjek iz Radovcev, ki je minulo leto 
praznovala 101. rojstni dan.  90 let življenja je dopolnila 
tudi Frančiška Grah iz Vidoncev. 
Zmeraj, ko se vrnem z obiska doma starejših, čutim, 
da si ti ljudje želijo, da bi se jih večkrat spomnili, a si 
žal res ne vzamemo časa, da bi se odpravili do njih. 
V imenu vseh obiskanih se zahvaljujem naši občini in 
društvu upokojencev za darila in obisk! 

Bernarda Ficko

BOŽIČNA LEPOTICA
Hitro je minila jesen in spet je prišel adventni čas. Kot 
bi trenil, je bila prva adventna nedelja in s tem tre-
nutek za tradicionalno postavitev božično-novoletne 
jelke pred gasilskim domom, ki sedaj že nekaj let krasi 
našo vasico v decembrskih prazničnih dneh. Športno 
rekreacijsko društvo Dolnji Slaveči se je tako zbralo 3. 
12. 2017 v popoldanskih urah in poskrbelo za postavitev 
jelke. Člani društva smo le-to okrasili s prečudovitimi 
lučkami. Ob tej priložnosti smo si ponovno vzeli čas za 
druženje ter proslavili vstop v adventno-praznične dni 
ob kuhanem vinu, domačem kruhu in svežih ocvirkih. 
Ob dobrotah smo poklepetali, počakali, da dan izgubi 
svojo moč in praznično prižgali lučke, katere so bliska-
joče plesale in mimoidoče razveseljevale s harmoni-
jo v srcu skozi praznične dni. To vzdušje nam je jelka 
prinašala vse do svetih treh kraljev, ko smo lučke tudi 
pospravili do naslednjega adventnega časa.        
          Mateja Knap

DOBRI MOŽJE OBISKALI 
GASILSKO MLADINO  
PGD DOLNJI SLAVEČI
Kot smo lahko zasledili že v prejšnjem občinskem glasilu, je bila 
gasilska mladina PGD Dolnji Slaveči zelo aktivna in produktivna. 
Vsako delo je tudi nagrajeno. Sploh pa takšno, kakršno opravljajo 
oni v našem društvu: da se srčno trudijo za pridobitev novega 
znanja in prepoznavnost našega društva v regiji. To so opazili tudi 
dobri možje, ki nas obiščejo v prazničnem decembru: Miklavž, Bo-
žiček in dedek Mraz. S skupnimi močmi so poskrbeli za majhne 
pozornosti in jih obdarili v prazničnih dneh. Darila so pustili pod 
božično-novoletno jelko pred gasilskim domom na Dolnjih Sla-
večih 10. decembra 2017 v poznih popoldanskih urah, ko se je že 
močno začelo mračiti. Tam smo se takrat z mladino tudi srečali in 
ta darila poiskali. Ob tem srečanju smo poklepetali o minulem ak-
tivnem letu in se poveselili ob prigrizkih ter tako zaključili tekoče 
leto. Gasilsko sezono 2017 smo tako ponovno zaključili s prijetnimi 
spomini ter si zadali novih izzivov v prihajajočem se letu 2018.         
 Mateja Knap

OBISK SV. MIKLAVŽA  
V MOTOVILCIH 
Društvo za šport, kulturo in turizem LUKAJ Motovilci skupaj s 
svojimi člani vsako leto prireja razne dogodke. Ker pa nikoli ne 
pozabimo na naše najmlajše vaščane, jih vsako leto v decembru 
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Otroci in Sv. Miklavž (Foto: T. Rajbar)
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obišče dobri mož Sveti Miklavž. Letos jih je še pose-
bej presenetil, saj jih je obiskal kar na domu. Skupaj s 
svojima pomočnikoma je otroke obdaril s skromnimi 
darili in upa, da bodo otroci poskrbeli, da se bo tradicija 
društva še naprej nadaljevala. 

 UO DŠKT LUKAJ

MIKLAVŽEVANJE V 
KRUPLIVNIKU
Sv. Miklavž se je ob svojem obhodu po Zemlji ustavil 
tudi v naši vasi. Otroci so se s starši in starimi starši na 
godovni dan sv. Nikolaja zbrali v gasilskem domu ter 
najprej prisluhnili dramski igri, ki so jo pripravile mlajše 
članice domačega društva žena in deklet. Otroci so se 
vživeli v zgodbo o babici Zimi in živalih, ki so k njej ho-
dile po topli kožušček. Skupaj z njimi so tudi priklicali 
Miklavža, ki je ob koncu obdaril trideset otrok. 

Klementina Pozvek 

JELKOVANJE
December je magičen mesec. Je mesec obdarovanja, topline, 
bližine, sreče in veselja. DŠKT Lukaj je s pomočjo vaščanov pred 
gasilsko-vaškim domom v Motovilcih postavilo božično jelko. 
Le-to je bilo potrebno okrasiti. Mentorici Eva in Jožica sta z 
veliko dobre volje otrokom in njihovim staršem ter ostalim 
vaščanom pokazali, kako izdelati okraske. Njihove izdelke smo 
izobesili na jelko. S prižigom lučk smo pričarali še veselje in 
radost božičnih praznikov.                                                                                               UO DŠKT LUKAJ

ČEBELARSKO DRUŠTVO GRAD 
Tam, kjer sonce vzhaja in zahaja in kjer  pomladna sapica zave-
je med drevesi, tam je naše lepo Goričko. Ko pride pomlad, se v 
soju jutranje rose po raznobarvnih cvetovih naše neokrnjene 
narave veselo poigravajo naše čebele, kranjske sivke. Osvežijo 
se, se ogrejejo na soncu, naberejo medičino in cvetni prah in 
se brenčavo vesele vračajo v panj, znova in znova. Če je dobra 
letina in imajo dobrega gospodarja, nas obdarijo z medenimi 
darovi: z medom cvetlic, akacije, kostanja, gozda, lipe in ajde, 
zdravim cvetnim prahom, vsestransko uporabnim propolisom 
in še bi lahko naštevali.
ČD Grad že veliko let združuje čebelarje v skupnost, ki se bori 
za ohranitev naravnih danosti in obstoj naše čebele. Vsako leto 

Sv. Miklavž obiskal tudi županjo. (Foto: M. Žökš) Izdelovanje okraskov (Foto: Z.Žekš)

Tradicionalni letni piknik ČD Grad (Foto: Arhiv ČD Grad)
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se zberemo na občnem zboru, pregledamo prejš-
njo sezono in si zadamo nove cilje, ki jih je možno 
realizirati z ozirom na to, da smo malo društvo, saj 
štejemo le 11 članov. Družijo nas izobraževanja, tra-
dicionalni letni piknik, kakšen izlet, sejmi  in druga 
čebelarska srečanja. Tako lahko izmenjamo mnenja, 
kaj potarnamo in iščemo skupne rešitve za proble-
me, ki nas tu in tam doletijo.
Letos nas je na občnem zboru prijetno presenetila 
županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko, ki se je na-
šemu društvu tudi pridružila. Predsedniku društva 
g. Jožetu Cöru je podarila knjigo Brez čebel ne bo 
življenja (ob tem sloganu bi se morali od mladega 
do starega vsi globoko zamisliti). V knjigi so opisi 
mnogih svetovno priznanih avtorjev o življenju če-
bel in našem življenju. Z veseljem smo jo na hitro 
prelistali. 
ČZS si je kar nekaj let prizadevala, da smo kot 
zelo majhna deželica v svetovnem merilu dosegli 
poseben dan, svetovni dan čebel, ki bo 20. maja. 
Želimo si še več mladih čebelarjev v društvu, saj 
je delo s čebelami nekaj posebnega, sprošča dušo 
in telo in v njihovi družbi pozabimo na vsakdanje 
hitenje in skrbi. Objamejo nas z omamnim vonjem 
medu in tihim šumenjem in pravijo: Če zmoremo 
me, boste tudi vi. Ohranimo življenje, ohranimo če-
bele in naj medi. 

Anny Kosednar

MAŠKARADA V KOVAČEVCIH
V vasi Kovačevci smo z nekaj več kot 100 prebivalci organizirali maš-
karado. Priprave na ta dogodek so se začele že v letu 2017. V mese-
cu januarju pa smo se intenzivno pripravljali na nabiralno akcijo za 
potrebe gasilskega društva. Društvo namreč nima vozila za potrebe 
morebitnih intervencij ob nezgodah.
Formirali smo skupine, katere so obiskale domove občanov v Občini 
Grad, ta akcija pa je potekala 27. januarja in 3. februarja 2018. V vasi 
imamo dva harmonikarja, Leona in Špelo, primanjkovalo pa nam je še 
ostalih sedem harmonikarjev, katere smo bili primorani poklicati na 
pomoč in nam je uspelo. Naše vaščanke pa so se angažirale s pripravo 
izdelave rož iz krep papirja in okraskov. Ker nas je vseskozi priganjal 
čas, služba in ostale obveznosti, nam je na željo posameznikov Kris-
tina G. okrasila klobuke, palice in »korble«, da smo izgledali lično.
Na dan nabiralne akcije se nas je zbralo okrog 40 ljudi, kateri smo 
prihiteli z dobro voljo, nasmeški na obrazih in polni vsega dobrega. 
Vsi  sodelujoči smo odšli zjutraj po sedmi uri na pot, novim doživet-
jem naproti; pred odhodom pa nas je ovekovečil še naš kamerman 
Štefan C.
Ker smo vedeli, da bo ta dan naporen, smo bili vsi disciplinirani in 
potrpežljivi ter se tako v večernih urah vračali veseli in nasmejani. 
Zvoki harmonike in petja so oznanjali, da smo uspešno zaključili dan. 
Čas pusta oziroma fašenka je bil še pred nami in tako smo že hiteli s 
pripravami na pustno rajanje, ki se je odvijalo 10. 2. 2018 v našem ga-
silskem domu. Ob zvokih glasbe se je pustno rajanje pričelo. Zbrane 
maske so sodelovale, plesale in se zabavale pozno v noč. Vse maske so 
bile zelo prisrčne in izvirne, po oceni žirije pa so najbolj izvirne dobile 
tudi praktične nagrade za svoj trud.
Vaščani Kovačevcev se zahvaljujemo prav vsem, da ste nas sprejeli in 
darovali dobrovoljni prispevek za potrebe gasilskega društva.

Štefan Gjergjek

Kovačevci 2018 (Foto: Š. Cör) 

Veseli fašenki (Foto: Z. Žekš) 
Predsednik ČD Grad g. Jože Cör sprejema knjigo iz rok  
županje. (Foto: Arhiv ČD Grad) 
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GRB KOT SIMBOL SKUPNOSTI
Kot ima vsako društvo svoj simbol prepoznavnosti, smo 
tudi v Športnem društvu Kovačevci ustvarili svoj simbol, 
po katerem nas boste lahko v bodoče še hitreje prepoznali. 
Grb je bil ustvarjen v domači vasi s spretnimi rokami mla-
dega člana našega društva. Upamo, da nas bo ta pridobitev 
še bolj povezala.

Tamara Šlemer

DELO ZAVODA ZUKD GRAD  
V LETU 2017
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad (ZUKD Grad) 
upravlja z Doživljajskim parkom Vulkanija, drugimi kultur-
nimi znamenitostmi ter turistično ponudbo v občini. 
Zavod privablja obiskovalce v Doživljajski park Vulkanija, 
v okviru katerega si lahko ogledajo tudi kamnolom bazal-
tnega tufa, Pütarov mlin in se peljejo s cestnim turistič-
nim vlakom. V sklopu te ponudbe pa obiskovalci obiščejo 
tudi grad Grad, cerkev in druge turistične točke v občini 
in okolici. Zavod turistične točke povezuje in jih ponuja 
v več različnih programih za šolske in druge skupine ter 
posameznike. Največ obiskovalcev si s skupno vstopnico 
ogleda Vulkanijo in grad Grad. Zavod se povezuje z drugimi 
ponudniki, trži in promovira ponudbo ter skrbi za razvoj 
turizma v občini. 

V letu 2017 je Vulkanijo obiskalo 32.175 obiskovalcev. Za-
vod je z uspešno promocijo povečal obisk za dobrih 21 %. 
Največ je bilo družin (41 %), sledijo šoloobvezni otroci in 
odrasli, nato pa dijaki, študentje in upokojenci. Obiskalo 
nas je 993 tujcev. 
Poleg vzdrževanja Vulkanije smo vlagali v izboljšanje infra-
strukture ter drugo opremo, ki je potrebna za uspešno in 
nemoteno delo. Izdelati smo dali maskoto krtka Olija, s ka-
terim smo se skozi celo leto predstavljali na raznih sejmih, 
prireditvah in dogodkih. Na območju občine smo postavili 
turistično-informacijske table, ki obiskovalce usmerjajo do 
Vulkanije in drugih javnih ustanov, na pozdravnih tablah 
pa vse obiskovalce pozdravlja krtek Oli. 
Izdelali smo promocijski film za Vulkanijo, v katerem so 
sodelovali domači statisti in se jim za sodelovanje najlep-
še zahvaljujemo. Film je na ogled na naši spletni strani 
in na kanalu Youtube. Obnovili smo spletno stran, izdelali 
promocijski material ter se pričeli sponzorirano oglaševati 
tudi na Facebook strani. Izvedli smo več prireditev v sklo-
pu Vulkanije: pustovanje z Olijem, velikonočne delavnice, 
pohod po Olijevi vulkanski poti, kramarski sejem za Velko 
mešo, delavnice v okviru DEKD, 2. Olijev božični sejem, več 
delavnic in nagradnih iger. Obiskovalcem smo nudili iz-
delke domačih rokodelcev v času prvomajskih in krompir-
jevih počitnic. Skozi celo leto smo se udeleževali različnih 
sejmov in širše promovirali Vulkanijo v različnih medijih. 
Nabavili smo nove čelade za obiskovalce, otroške čelade 
za najmlajše, dodatna 3D očala in drugo potrebno opremo 
za vodenje ter servisirali opremo v Vulkaniji. Odkupili smo 
tudi zbirko kamnin od privatnega zbiratelja, ki jo bomo v 
sklopu projekta postavili v Lednarjevi usnjarni. Zbrali smo 
tudi gradivo in orodje za prikaz usnjarske obrti, ki jo želimo 
v letu 2018 dopolniti. Decembra smo Občini Grad v višini 
9.150 EUR sofinancirali izgradnjo parkirišča pri Vulkaniji, v 
letu 2018 pa bomo uredili tudi trg pred Vulkanijo.
Maja 2017 smo se prijavili na razpis LAS Goričko 2020 in pri-
dobili projekt z nazivom »Z Olijem po vulkanski pokrajini«, ki 
smo ga pričeli izvajati v jeseni in ga bomo aprila 2018 zaklju-
čili. Tako bomo v višini 86.693,03 EUR nabavili dodatno opre-
mo za doživeto pot skozi vulkan, sistem za fotografiranje, 
aplikacijo s filmčki za kamnolom, vitrine za muzej, opremo 
za geološke delavnice ter izvedli predavanja in delavnice. 

Matej Cör –  izdelovalec grba in predsednik ŠD Kovačevci Robert 
Šlemer (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci) 

Pohodniki na 2. pohodu po Olijevi vulkanski poti (Foto: K. Kovač)

Grb že na svojem mestu (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci)  
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Zavod uspešno trži doživljajski park, se povezuje z dru-
gimi ponudniki in privablja turiste v našo občino. Turisti 
obiščejo tudi gostilne in lokale, kupijo spominke v Olijevi 
trgovini, kjer sodeluje 31 različnih rokodelcev in ponudnikov 
s svojimi izdelki, si ogledajo druge znamenitosti ter tako 
spoznajo našo občino in Goričko. 
Za nami je uspešno leto s povečanim obiskom. Upamo se-
veda na dober obisk tudi v tem letu. Z dvigom turistov se 
bo nadaljeval razvoj turizma v naši občini in širila turistična 
ponudba. Cilj zavoda je širiti vulkansko zgodbo, se povezova-
ti z drugimi ponudniki na območju vulkanskega delovanja 
ter privabljati turiste tudi iz drugih držav. V letu 2018 bomo 
nadaljevali z zastavljenim ciljem čezmejnega povezovanja 
ter promocije širom Slovenije in v sosednjih državah.
Vse občane pa vabimo, da se udeležite naših prireditev, 
predvsem velikonočnih delavnic in delavnic, ki jih bomo 
aprila izvajali v sklopu projekta. Delavnice, ki jih pripravlja-
mo, so namenjene lokalnemu prebivalstvu in so za vse obi-
skovalce brezplačne. Spremljajte nas na naši spletni strani 
www.vulkanija.si in na Facebook strani. Obiščite krtka Olija, 
ki vas čaka v svojem vulkanskem podzemlju.  

Danijela Krpič, direktorica zavoda

OLIJEV BOŽIČNI SEJEM
Doživljajski park Vulkanija je decembra pripravil 2. Olijev 
božični sejem. Sejem se je odvijal 9. in 10. decembra 2017 
na trgu Vulkanije. Na stojnicah so sodelovali rokodelci s svo-

jimi izdelki, obiskovalci pa so lahko okušali božične dobrote, 
čokolado iz čokoladne fontane in kuhančka. Oba dneva so 
potekale delavnice, kjer so si udeleženci sejma lahko izdelali 
božične voščilnice in medene okraske za božično drevo.
V sodelovanju z učenci OŠ Grad smo v soboto pripravi-
li kratek kulturni program, vse prisotne pa je nagovorila 
direktorica zavoda ga. Danijela Krpič. Obiskala sta nas 
tudi krtek Oli in Božiček, ki sta otroke razveselila s sladkim 
presenečenjem. V nedeljo je prisotne na božičnem sejmu 
pozdravila tudi županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko. Oba 
dni so obiskovalci lahko izkoristili Olijevo božično darilo, 50 
% popusta na družinske vstopnice. Vsi udeleženci sejma so 
lahko sodelovali na brezplačnih delavnicah ter se v nagra-
dni igri potegovali za plišastega krtka Olija.     

Tadeja Krauthaker

VULKANIJA NA SEJMU  
NATOUR ALPE ADRIA
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad se je pred-
stavljal na sejmu Natour Alpe Adria 2018. Sejem je potekal 
od 31. januarja do 3. februarja 2018 na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani. V sklopu sejma so se predstavljale vse 
destinacije Slovenije s svojimi ponudniki, društvi in prire-
ditvami, kot tudi turistične destinacije sosednjih in drugih 
držav, ki so vabile s svojimi lično oblikovanimi stojnicami 
in promocijskim materialom. 
Pod okriljem Pomurske turistične zveze smo se na stojnici 
Pomurja predstavljali Doživljajski park Vulkanija, TIC Mo-
ravske Toplice, Lovenjakov dvor – Hotel Štrk, TA Klas in AP 
MS ter Vinarium Lendava. Obiskovalce smo  vabili k nam 
na vulkastično doživetje in spoznavanje lepot Pomurja ter 
ponujali prekmurske dobrote. Prvi dan sejma so našo stoj-
nico obiskali tudi minister za turizem Zdravko Počivalšek in 
drugi gostje. Vse štiri dni je na stojnici bil prisoten tudi naš 
krtek Oli, ki je vse obiskovalce zabaval, se z njimi fotografi-
ral in delil letake. Na koncu je Oli nagradil pet obiskovalcev 
z vstopnico za Vulkanijo. Na sejmu smo sklepali tudi nova 
poznanstva in iskali možnosti za povezovanje in bogatenje 
naše turistične ponudbe.

Danijela Krpič

Krtek Oli je na božičnem sejmu zaplesal z otroki. (Foto: D. Krpič)
Pomurska stojnica z Olijem in predstavniki na sejmu  
Natour Alpe Adria

Turistično–informativna tabla pri Gradu (Foto: D. Krpič)
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PUSTOVANJE PRI OLIJU
Na pustni torek, 13. februarja  2018, smo v Doživljajskem 
parku Vulkanija pripravili pustovanje s krtkom Olijem. V 
Lednarjevi usnjarni sta potekali delavnici z izdelovanjem 
pustnih mask in barvanjem pustnega Olija, s katerim so 
otroci lahko sodelovali v nagradni igri. Delavnici sta bili 
brezplačni. Obiskali so nas tudi otroci iz vrtca pri OŠ Grad. 
Na pustni torek in na valentinovo so obiskovalci lahko ko-
ristili 50 % popusta na vse vstopnice in se zabavali z Olijem 
v toplem vulkanskem podzemlju.

Tadeja Krauthaker

OBISK GRADU V LETU 2017
Zavarovano območje narave, Krajinski park Goričko, posta-
ja vedno bolj prepoznavno in obiskano. V informacijskem 
središču gradu Grad, ki je osrednja informacijska točka na 
Goričkem, zagotavljamo kakovostno ponudbo za spozna-
vanje gradu in Goričkega različnim skupinam obiskovalcev 
kot tudi posameznikom. V letu 2017 je grad obiskalo čez 
22.000 obiskovalcev, kar je za 4,5 % več kot leto poprej.
V strukturi obiskovalcev gradu je zaznati manjše spre-
membe, kajti povečuje se obisk individualnih obiskoval-
cev in družin ter osnovnošolskih in srednješolskih skupin. 
V okviru izvedenih turističnih in strokovnih vodenj, šte-
vilnih razstav, predavanj, doživljajskih vodenj in delavnic 
ter naravoslovnih in tehničnih dnevov obiskovalcem pred-
stavljamo, kako varovati in ohranjati kulturno in naravno 
dediščino naših krajev. 
S prodajo skupne vstopnice za ogled gradu in Doživljaj-
skega parka Vulkanija ter promocijsko informativnim 
materialom obiskovalcem uspešno predstavljamo našo 
skupno ponudbo ter jih spodbudimo k širšemu razisko-
vanju pokrajine.  
Največ obiskovalcev k nam prihaja iz Slovenije. Od tujih 
obiskovalcev so v preteklem letu prevladovali gosti iz 
Avstrije, Madžarske in Nemčije, obiskali pa so nas tudi 
iz številnih drugih evropskih držav. Poleg večjega števila 
obiskovalcev na gradu in večjega števila nočitev v graj-

skih sobanah pa se nam povečuje tudi obisk na različnih 
koncertih in prireditvah. Najbolj obiskana je naša osrednja 
tradicionalna grajska prireditev – Jesenski bazar, ki je na-
menjena promociji in prodaji izdelkov ter produktov Kolek-
tivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«. 
Nova sezona odprtja gradu v 2018 nas navdaja z optimiz-
mom, saj grajsko poslopje privablja vedno večje število 
obiskovalcev. Po lanski uspešni turistični sezoni so pred 
nami novi izzivi in upajmo, da bomo v tem letu privabili 
medse še več doživetij željnih obiskovalcev.

Marina Horvat 

MEDNARODNI NATEČAJ V 
USTVARJANJU NA OBMOČJU 
TRIDEŽELNEGA PARKA 
GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
Pri Mednarodnem natečaju v ustvarjanju so tudi v letu 
2017 sodelovale osnovne šole z območja Trideželnega par-
ka Goričko-Raab-Őrség. Tokrat smo ustvarjali okrasje za 
božično drevo iz naravnih materialov. Pri natečaju so sode-
lovali učenci in mentorji OŠ Grad, OŠ Kuzma, OŠ Cankova, 
OŠ Šalovci, OŠ Puconci in POŠ Bodonci iz Krajinskega parka 
Goričko ter 9 šol iz NP Raab in NP Őrség.  
V treh deželah so učenci ustvarili čez 200 izdelkov. Foto-
grafije izdelkov bomo združili v skupni elektronski knjižici, 

Olija so obiskali vrtčevski otroci. (Foto: D. Krpič)

Grad Grad (Foto: S. Dešnik)

Izdelki učenk OŠ Grad (Foto: S. Dešnik)
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ki bo dostopna na spletni strani Krajinskega parka Goričko. 
Učenci, starši in mentorji smo z nastalimi izdelki okrasili 
tri trideželna božična drevesa, ki so decembra 2017 krasi-
la koncertni paviljon Adventnega sejma na gradu Tabor 
v Avstriji. Dogodka so se iz OŠ Grad udeležile učenke Ana 
Škaper, Glorija Klement in Klara Kovač z mentorico Renato 
Ropoša Januš ter s starši. Skupaj z učenci iz Trideželnega 
parka smo se družili še v božični delavnici na gradu Tabor. 

Nataša Moršič

KRAJINSKI PARK GORIČKO  
V 2018
Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko nadal-
jujemo z izvajanjem naravovarstvenih nalog, ki smo si jih 
zadali v letošnjem programu dela. V ospredju je projekt 
Gorička krajina, v katerem bomo izvajali ukrepe za izbol-
jšanje stanja življenjskih prostorov evropsko varovanih 
vrst, ki tukaj še živijo v sožitju z ljudmi. V ta namen bo 
več sto starih jablan na celotnem območju Krajinskega 
parka pomladitveno obrezanih in očiščenih bele omele, 
saj jim želimo podaljšati življenjsko dobo za to, da bodo 
še naprej dajale zdravo sadje in nudile zavetje „upkašem“ 
in velikim skovikom ter senco ljudem v „ogradih“ pod ši-
rokimi krošnjami. Na več deset hektarjih bomo obnovili 
opuščene travnike za to, da bodo bogati s cvetovi domačih 
rastlin in s pisanimi metulji. Vsa naša prizadevanja bodo 
prispevala k lepši podobi kulturne krajine, ki privablja vse 
več radovednih obiskovalcev k nam na počitnice, rekreacijo 
in sprostitev od stresnega mestnega življenja. K obliko-
vanju bogatejše in raznovrstne ponudbe za vas in naše 
goste bomo na ogled ponudili obnovljeno grajsko kapelo 
in prostor za vadbo v grajskem parku. Ob dnevu Zemlje 
bomo 19. aprila z učenci OŠ Grad obnovili zavezo za skrb 
nad Kačovo mlako, ki smo jo oživili pred desetimi leti in jo 
je obiskal tudi častni občan, akademik dr. Anton Vratuša. 
Zavedamo se, da številnim nalogam za dobrobit ljudi in 
narave ne moremo biti kos samo zaposleni v Javnem zavo-
du Krajinski park Goričko, zato si nadvse želimo sodelovanja 
občank in občanov Občine Grad in drugih parkovnih občin, 
saj bomo samo s slogo, z znanjem, razumevanjem  in delom 
dolgoročno zagotavljali pogoje za blaginjo prihodnjim rodo-

vom. Zato vas, dragi bralci, prisrčno vabimo na dogodke in 
predavanja, ki so zapisana v letošnjem programu prireditev 
na spletni strani www.park-goricko.org, kjer se lahko tudi 
prijavite  na e-novičnik in na ta način spremljate naše delo.
Naša vizija ostaja trdna v prepričanju, da je grad Grad srce 
in duša celotnega Goričkega, ki si zasluži kakovostno ob-
novo, javno rabo in pozornost nas vseh. 

Stanka Dešnik, direktorica zavoda

IZKAZNICA POHODNIKA/
POHODNICE PO GORIČKEM  
V LETU 2018
Goričko drüjštvo za lepše vütro, ki skrbi za koordinacijo 
pohodov po Goričkem,  je v letu 2018 izdalo že 8. Izkazni-
co pohodnika/pohodnice. Letos je v izkaznico z območja 
Goričkega in njegovega obrobja vključenih 43 pohodov. 
V omenjeno izkaznico je vključenih tudi vseh 7 pohodov  
Občine Grad. Namen izkaznice je gibanje v naravi, spozna-
vanje naravnih in kulturnih danosti območja, druženje ter 
spoznavanje goričke krajine. Izkaznico lahko dobite pred 
pričetkom pohodov, ki so vanjo vpisani.
Vabljeni, da se nam na pohodih pridružite, kajti vsakemu 
udeležencu, ki je letno prisoten na 10 ali več pohodih, dru-
štvo izda priznanje. Najzvestejšim pohodnikom v letu 2017 
so bile tako na zaključnem pohodu okoli Sebeščana 20. 
januarja 2018 v Pečarovcih poleg priznanj podeljene tudi 
praktične nagrade, pohodnik, ki pa se je udeležil največ 
pohodov, pa je za nagrado prejel glineni »bočkor«.

Štefanija Fujs

Okraševanje božičnega drevesa z izdelki iz natečaja (Foto: S. Dešnik)

Izkaznica pohodnika po Goričkem v letu 2018 (Foto: S. Dešnik) 

Najzvestejši pohodniki po Goričkem v letu 2017 (Foto: S. Dešnik) 
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GORIČKO NA SEJMU 
NATOUR ALPE-ADRIA 2018 
V LJUBLJANI
Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüj-
štvo za lepše vütro sta se tudi letos udeležila sejma 
Natour Alpe-Adria 2018, ki se je odvijal v Ljubljani 
na Gospodarskem razstavišču. Na sejmu smo bili 
prisotni dva dni, 2. in 3. februarja 2018.
Predstavili smo se s promocijskimi materiali zava-
rovanega območja narave, prireditvami in pohodi 
v letu 2018 ter z novimi turističnimi kartami, ki so 
bile izdelane v okviru projekta Green Exercise. Ro-
kodelci in ponudniki Goričkega so se  predstavili z 
vezeninami, s ptičjimi krmilnicami in z gnezdilni-
cami, goričkimi siri in jogurti, medenjaki in lectom 
ter lesenimi igračami in ekološkimi mili. Po dobrem  
obisku slikovitega Goričkega v letu 2017 si obetamo, 
da bo leto 2018 še boljše in upamo, da smo marsi-
katerega obiskovalca sejma spodbudili k temu, da 
nas obišče in doživi našo pokrajino in ljudi.

Štefanija Fujs

SREČANJE PREJEMNIKOV 
KOLEKTIVNE BLAGOVNE 
ZNAMKE KRAJINSKI PARK 
GORIČKO
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko vsako 
leto pred ponovnim odprtjem gradu Grad na re-
dno letno srečanje povabimo ponudnike domače 
in umetnostne obrti, kmetijskih pridelkov in vin. 

Njihovi izdelki so na voljo obiskovalcem v grajski trgovini, mnogi 
so pa tudi prejemniki pravice do uporabe kolektivne blagovne 
znamke. 
Na srečanju 28. februarja 2018 smo tako razmišljali o tem, kako 
oblikovati kakovostne izdelke, pridelke in storitve. Pozdravnemu 
nagovoru direktorice zavoda Stanke Dešnik je sledilo predavanje 
dr. Andreje Borec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru, ki je spregovorila o tem, kaj opredeljuje ka-
kovost pridelkov in živil ter kako jih zaščitimo in tržimo. Lokalno 
pridelana hrana, ki temelji na okolju prijazni proizvodnji in tra-
diciji, dosega tudi višjo kakovost in vrednost. Ključni element je 
neposredna prodaja pridelkov oz. kratke tržne poti. Udeležencem 
srečanja smo podali tudi informacijo o objavi 4. Javnega poziva za 
pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajin-
ski park Goričko ter jim predstavili e-katalog, v katerem so nekateri 
imetniki znamke predstavljeni. Spregovorili smo še o obisku gradu 
v letu 2017 in prodaji rokodelskih izdelkov ter o aktualnih projektih 
in dogodkih, ki so načrtovani v letu 2018. Srečanje smo zaključili 
s prijetnim druženjem.

Štefanija Fujs

4. JAVNI POZIV KOLEKTIVNE 
BLAGOVNE ZNAMKE »KRAJINSKI 
PARK GORIČKO«
Po določilih Pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Krajinski park 
Goričko« objavljamo  4. Javni poziv za pridobitev pravice do upo-
rabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«. Poziv 
je namenjen vsem zainteresiranim vlagateljem oz. ponudnikom 
domače in umetnostne obrti, živil in storitev iz območja naselij 
občin Krajinskega parka Goričko. 
Razpisna dokumentacija (Vloga 2018, Pravilnik o pogojih podelje-
vanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski 
park Goričko«) je vlagateljem na voljo od 1. marca do vključno 30. 
aprila 2018  na spletni strani www.park-goricko.org ali na sedežu 
zavoda. 
V sodelovanju z novimi ponudniki želimo register 79 uporabni-
kov KBZ z območja parka razširiti ter s tem zagotoviti kakovostno 
izbiro lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti, kmetijskih 
pridelkov in produktov ter storitev.

Marina Horvat 

GRAD JE ODPRL SVOJA VRATA  
ZA OBISKOVALCE
Zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo v hladnej-
ših zimskih mesecih, ko je bil grad zaprt za obiskovalce, analizirali 
delo preteklega leta in se pripravljali na prihajajočo sezono. Tako 
smo grad ponovno odprli 1. marca 2018, ko smo na pomladnem 
srečanju gostili župane parkovnih občin in poslovne partnerje 
ter predstavnike Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, državno sekretarko Evo Štravs Podlogar in mag. Karin Žvokelj 
Jazbinšek. Spregovorili smo o Strategiji trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017–2021 ter razpravljali o možnostih za razvoj 

Goričko na sejmu v Ljubljani (Foto: N. Krpič)
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trajnostnega in naravi prijaznega turizma na območju KP 
Goričko.
Srečanju je sledila predstavitev dr. Andreje Kavčič z Goz-
darskega inštituta Slovenije in Judite Malovrh iz ZRSVN z 
naslovom Invazivke na poti in odprtje razstave. Razstava 
predstavlja tujerodne rastline, žuželke, sesalce in glive, ki 
ogrožajo slovenske gozdove in negativno vplivajo na go-
spodarstvo ali zdravje ljudi. Razstava je bila pripravljena v 
projektu LIFE ARTEMIS, katerega cilj je povečati osvešče-
nost splošne javnosti o škodi, ki jo povzročajo invazivne 
tujerodne vrste.
V popoldanskih urah smo v grajski galeriji v palaciju odprli 
še razstavo z naslovom Goricko.nl, akvareli in grafike Bram 
d‘Hont. Umetnik, rojen na Nizozemskem, živi in ustvarja v 
Prosečki vasi. Svoja dela je razstavljal na Nizozemskem, v 
Nemčiji, Sloveniji in na Kitajskem. Tokratna razstava nam 
razkriva spokojnost zimske krajine. Krajine dopolnjujejo 
še grafike, slike ter sitotiski na papirju in platnu. Kulturni 
program ob odprtju je popestril trio violončel Glasbene 
šole Murska Sobota v zasedbi Laure Sečkar, Zarje Kučan in 
Samirja Azzeha.
Obe razstavi bosta na ogled do 4. aprila 2018.

Štefanija Fujs

AKTIVNOSTI V OKVIRU 
PROJEKTA 321 GO

GRAJSKA KAPELA
Javni zavod Krajinski park Goričko je v okviru projekta z 
akronimom »321 go«, ki je sofinanciran iz Programa čez-
mejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, pričel 
z obnovo kapele in njenega predprostora v gradu Grad. 
Obnovljeni prostori bodo služili za postavitev zgodovinske 
razstave o nekdanjem posestvu Lyndwa in Dobra. Zgodo-
vinsko raziskavo s strokovnjaki izvajajo projektni partnerji 
Pomurski muzej Murska Sobota in jOPERA. Med obnovo so 
se pod opleskom našli posvetilni  križi. Ti križi bodo po ob-
novi tudi vidni, saj jih bo pristojna restavratorka iz ZVKDS 
poskusila čim bolj osvežiti.  Nataša Krpič

ADVENTNI SEJEM
V adventnem času smo s projektnimi partnerji izvedli že 
drugi tradicionalni adventni sejem na gradu Tabor v kraju 
Neuhaus am Klausenbach v Avstriji. Prireditev je bila zelo 
dobro obiskana, saj je bil program bogat in primeren za vse 
starostne skupine. V steklenem paviljonu so bile ponovno na 

Srečanje z župani in s poslovnimi partnerji 
(Foto: G. Domanjko)

Odprtje razstave akvarelov goričkih krajin in grafik Brama d‘Honta 
(Foto: G. Domanjko)

Križi v grajski kapeli (Foto: S. Dešnik)

Adventni sejem na gradu Tabor (Foto: S. Dešnik) 
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ogled različne ročno izdelane, domiselne jaslice, v notranjo-
sti gradu so se obiskovalci lahko udeležili raznih ustvarjalnih 
delavnic, v zgornjih prostorih gradu pa se je predstavljala 
tradicionalna umetnostna obrt Pomurja in južne Gradiščan-
ske. Z razstavljenimi izdelki iz keramike, s polstenimi izdelki, 
z nakitom iz različnih materialov, božičnimi dekoracijami in 
okraski iz različnih materialov, s kovaškimi izdelki, z raznimi 
lesenimi izdelki ter regionalnimi kulinaričnimi specialiteta-
mi so rokodelci popestrili sejemsko ponudbo.

 Nataša Krpič

AKTIVNOSTI V OKVIRU 
PROJEKTA GREEN EXERCISE

Projekt z akronimom Green Exercise je sofinanciran s sred-
stvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija-Madžarska. Rdeča nit projekta je vadba na prostem, 
zato že pripravljamo načrte in izbiramo igrala za Zeleni 
park v grajskem parku pred gradom Grad, ki bodo na voljo 
za uporabo v poletnih mesecih.

Javni zavod Krajinski park Gorič-
ko je v sodelovanju s projektnimi 
partnerji založil in izdal nov zeml-
jevid čezmejnega območja Prek-
murja, Zalske in Železne županije. 
Na zemljevidu so informacije za 
pohodnike in kolesarje, ki prihaja-
jo v našo regijo raziskovat naravo 
in kulturo ali samo sproščeno pre-
življat počitnice z družino ali s pri-
jatelji.  Zemljevid bo brezplačno 
na voljo na sejmih in v informacij-
skih središčih v Pomurju, Porabju 
in Narodnem parku Őrség. 

Nataša Krpič

POMAGAMO OŽIVLJATI 
GORIČKO KRAJINO
Goričko spada med vrstno naj-
bogatejša in krajinsko najpe-
strejša območja v Sloveniji in 
Evropi. Hkrati pa se ta raznolikost 
zaradi različnih dejavnikov zmanjšuje. Drastično se je zmanj-
šal obseg ekstenzivno rabljenih travnikov, veliko dreves starih 
sadnih sort se zanemarja ali se jih izsekava zaradi lažje obde-
lave tal, krčijo se na videz neuporabne mejice, nekoč mozaič-
na krajina pa pridobiva nerazgibano, enotno podobo. Našteti 
razlogi vplivajo na vedno manjšo biotsko raznovrstnost. Nižja 
biotska raznovrstnost tako prispeva k manjšemu obsegu eko-
sistemskih storitev, ki jih človek prejema iz narave in okolja. To 
pomeni, da imamo na območjih z ohranjeno naravo in večjo 
raznolikostjo živalskih in rastlinskih vrst čistejši zrak in vodo, 
boljše pogoje za pridelavo kvalitetnejše in bolj zdrave hrane, 
več možnosti za rekreacijo in duhovno rast, boljše prilagajanje 
na klimatske spremembe, več opraševalcev kulturnih rastlin 
in več vrst, ki se prehranjujejo s škodljivci kulturnih rastlin. Na 
razpolago nimamo le več ekosistemskih storitev, ampak je nji-
hova kvaliteta tudi boljša. In obratno, na območjih z manjšo 
biotsko raznolikostjo imamo manj ekosistemskih storitev in 
je njihova kvaliteta slabša. 
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) se zavedamo 
pomena ekosistemskih storitev za človeka, zato si prizadeva-
mo stanje v naravi izboljšati. S tem ciljem smo skupaj z Dru-
štvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetij-
sko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavodom Murska Sobota 
prijavili in pridobili projekt z naslovom Vzdrževanje kmetijske 
krajine za ptice in metulje na Goričkem oz. krajše Gorička 
krajina. Projekt, ki je vreden 1,8 milijona EUR, sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija. S pomočjo teh sredstev bomo v obdobju 
štirih let izvedli številne direktne ukrepe na terenu, s katerimi 
bomo na 187 ha površin izboljšali stanje za 10 ogroženih vrst 
živali (ptice – velikega skovika in hribskega škrjanca, metulje 
– temnega in strašničinega mravljiščarja ter travniškega po-
stavneža, hrošče – puščavnika in škrlatnega kukuja, netopirje 
– navadnega netopirja, malega podkovnjaka, dolgokrilega 
netopirja) in 3 ogrožene tipe travnikov (suhe, mokrotne in 
ekstenzivno gojene travnike). Pri izboljšanju stanja na terenu 
vabimo k sodelovanju tudi občane v Občini Grad.
Najpomembnejši ukrep v projektu bo obnova 100 ha opušče-
nih travnikov in travnikov, ki se jih mulči na območju Natura 
2000 na Goričkem. Ukrep bo izvajal izbrani zunanji izvajalec. 
V tretjem in četrtem letu trajanja projekta  bodo pri košnji 
za namene pridelave krme na teh travnikih lahko sodelovali 
tudi zainteresirani kmetje. Za košnjo in spravilo biomase iz 
travnikov bodo dobili plačilo. 
V projektu bomo z ukrepom pomladitvene rezi in odstra-
njevanjem bele omele podaljšali življenjsko dobo starim sa-
dnim sortam jablan in hrušk na 20 ha visokodebelnih sadov-
njakov. Sadna drevesa starih sadnih sort niso pomembna le 
zaradi zdravih in okusnih plodov, ampak tudi zaradi dupel, v 

Grajski park (Foto: S. Dešnik)

Naslovnica zemljevida (Foto: S. Dešnik)
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katerih gnezdita veliki skovik (po domače čuk) in smrdoka-
vra ali upkaš. Na novo bomo zasadili 15 ha visokodebelnih 
sadovnjakov in na 5 ha izvedli dosaditve sadnih dreves v že 
obstoječih visokodebelnih sadovnjakih. 
Z lastniki in uporabniki zemljišč bomo sklepali pogodbe, ki 
bodo vključevale puščanje nepokošenih pasov trave na rob-
nih delih travnikov ali ob mejicah, zasaditev glavatih vrb in 
grmovnic, ki bodo tvorile mejice, postavljanje lesenih drogov 
s prečkami oz. t. i. lovnih prečk za velikega skovika in ohra-
njanje mejic oz. obstoječih pasov grmovja med travniki in 
njivami. Za izvedbo ukrepov bodo kmetje dobili plačilo. 
Iskali bomo kmete, ki bodo z JZ KPG sklenili pogodbe o brez-
plačnem najemu in košnji v okviru projekta odkupljenih 40 
ha travnikov.
Zainteresirane kmete tako vabimo, da se za podrobnejše 
informacije oglasijo na sedežu JZ KPG, Grad 191, ali nas po-
kličejo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00, na tel. 
številko (02) 551 88 71.
Izvedba naravovarstvenih ukrepov in aktivnosti ne bo ko-
ristila le kmetom in vrstam, ampak tudi turističnim ponu-
dnikom v regiji. Goričko bo postalo privlačnejše za domače 
in tuje obiskovalce, saj po podatkih Slovenske turistične or-
ganizacije na izbiro potovalne destinacije med tujimi obi-
skovalci zelo vpliva urejena in slikovita ter pestra kulturna 
krajina. To je priložnost za nadaljnji razvoj bolj vzdržnega 
turizma v regiji.

Larisa Gregur

PESTROST ŽIVIH  
BITIJ JE UMETNOST  
ŽIVLJENJA  
Javni zavod Krajinski park Goričko je pričel 
z izvajanjem projekta LIFE NATURAVIVA, 
katerega namen je predvsem razkriti po-
men narave in nevarnosti, ki ji pretijo. Petletni projekt, pri ka-
terem  sodeluje še devet partnerjev, v okviru programa LIFE 
sofinancira Evropska unija. Pestrost živih bitij, ki jo strokovno 
imenujemo biodiverziteta, je rezultat dolgotrajnega razvoja 
življenja na Zemlji. Čeprav se tega pogosto ne zavedamo, je 

ključna za življenje ljudi. Tako pestrost rastlin, od najmanjših 
alg do največjih dreves, proizvaja kisik, brez katerega ljudje 
ne moremo živeti. Raznolikost živali bistveno prispeva tudi 
k proizvodnji naše hrane. Mikroorganizmi in deževniki so 
ključni pri nastajanju rodovitne prsti, medtem ko opraševal-
ci skrbijo za oprašitev cvetov. Večja kot je pestrost živih bitij, 
bolj stabilno in zdravo je okolje, v katerem živimo. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti še na druga živa bitja, kot so glive, saj so 
le-te ključne pri kroženju snovi v okolju. 
V projektu bo zavod izvajal predvsem različne izobraževalne 
in ozaveščevalne aktivnosti. Izvedel bo izobraževanje za vo-
dnike po naravi in več poljudnih predavanj na temo naravi 
prijaznejšega urejanja vrtov in okolja, izbiral biodiverzite-
tno najbolj pester ograček na območju parka in postavil 
zunanjo razstavo v grajskem parku. S tem se bo povečala 
prepoznavnost naravnih parkov in biodiverzitete.
Vabila k sodelovanju v projektnih aktivnostih bodo obja-
vljena v prihodnjih glasilih ali na spletni strani www.park-
-goricko.org.

Mojca Podletnik

OBISK SV. MIKLAVŽA  
V ŽUPNIJSKI CERKVI
V nedeljo pred godom sv. Nikolaja je otroke v cerkvi obiskal 
dobri mož, sveti Miklavž, ki je prišel otroke obdarit in jih 
povprašat, če so bili pridni. Med glasnim vzklikom »da« 
se je našel tudi kakšen iskren »ne«, kar pa sv. Miklavž ne 
obsoja, temveč v otrocih vedno išče dobro in jih nagradi za 
njihov trud v prizadevanju za pridnost. Tudi v igri, ki so jo 
pripravili veroučenci, smo videli, da na koncu vedno zmaga 
dobro in sveto. Tako otrokom kot odraslim je sv. Miklavž 
lahko zgled darežljivosti in krščanske dobrodelnosti.

Klementina Pozvek 

BOŽIČNICA 2017
Letošnja božičnica, ki so jo odigrali veroučenci, je govori-
la o treh modrih z Vzhoda, ki so iskali Odrešenika. Ker so 
trije modri del božične zgodbe in so se šli poklonit novo-
rojenemu Kralju, smo želeli vernike povabiti, da gredo na 
pot z njimi tudi oni. Da vsi skupaj pričakujemo Božjega 

V letošnjem letu bomo obrezali več kot 900 sadnih dreves. 
(Foto: G. Domanjko)

Sv. Miklavž prinesel veliko daril (Foto: M. Žökš)



Občina Grad 22   

KULTURA IN DUHOVNOST

maziljenca, hrepenimo po novorojenem Odrešeniku, ki se 
je za vsakega izmed nas rodil v revnem hlevčku. Skupaj s 
kralji smo se poklonili Božjemu Sinu in mu izročili sebe, 
svoje veselje in radosti, svoje težave in stiske, da nas bo 
učlovečeni Božji Sin mogel odrešiti. Zdaj pa smo poslani v 
svet, v svoje vsakdanje življenje z zavestjo, da je Bog postal 
človek, da bi mi postali božji.
Pri otroški polnočnici je pri igri in sv. maši sodeloval otroški 
cerkveni pevski zbor, pri polnočnici ob dvanajstih pa odrasli 
cerkveni pevski zbor.

Klementina Pozvek

KOLEDOVANJE 
Kot je običaj koledovanja, so tudi letos od praznika sv. Šte-
fana pa do svetih treh kraljev koledniki po vsej Sloveni-
ji prinašali ljudem veselo novico o Jezusovem rojstvu in 
hkrati zbirali prostovoljne prispevke za projekte slovenskih 
misijonarjev in misijonark po svetu. Ta običaj se razširja 
tudi v naši župniji in občini, saj so letos koledniki v dveh 
dneh obiskali že približno petdeset hiš. Ob prihodu k vsaki 
hiši so zapeli, zaželeli blagoslov in vabili k dobrodelnosti. 
Otroci, preoblečeni v sv. tri kralje, pastirje in z zvezdo repa-
tico, so z iskrenim navdušenjem opravljali svoje poslanstvo, 
čeprav so bili ob koncu dneva že tudi utrujeni. Koledniki so 
vsako leto povabljeni k več hišam, saj navsezadnje ljudje 
pogrešajo ljudske običaje, ki so ljudi po vaseh združevali.

Klementina Pozvek

STANE VIDMAR NASTOPAL  
V CERKVI MARIJE VNEBOVZETE 
PRI GRADU
V nedeljo, 7. januarja 2018, po rani sv. maši, je polno zase-
dena župnijska cerkev pričakovala pevski nastop Staneta 
Vidmarja.
Njegove pesmi so osebno izpovedne in izrazito čustvene  
narave, zato je bilo temu primerno vzdušje med občin-
stvom. Sam avtor pravi, da so vse njegove pesmi osebno 
doživete, izvzete iz njegove bujne preteklosti. Iz svoje duše 
jih je prelil v melodijo in jih zapoje iskreno iz dna srca; od 
iskrenega veselja do bolečine in solz. Posebno ljubezen iz-
raža do svoje matere in njej je namenil posebno mesto v 
svojem glasbenem ustvarjanju. Posvetil ji je veliko pesmi, 
ki govorijo o nezlagani, večni ljubezni matere do sina. V 
svojih pesmih ji želi vrniti vsaj nekaj te ljubezni in zahvale.
Nastop s klobukom na glavi in s svojo neposrednostjo med 
občinstvom, ki zna izvabiti solze in smeh na obraz, je odraz 
posebnosti tega glasbenega pevca. Zase pravi, da je »večni 

otrok«. Njegove pesmi so od-
sev večne, nepreračunljive lju-
bezni, kot jih čuti otroško srce.
Napolnjena cerkev poslušal-
cev je potrdila njegovo prilju-
bljenost tudi v našem kraju. 
Svoj nastop je končal na ta 
način, da se je ob izhodu iz 
cerkve od vsakega obiskovalca 
osebno poslovil.

Štefka Bohar  

ZAKONCI JUBILANTI 
V torek, 26. 12. 2017, na drugi božični praznik, smo si na 
Gornji Slavečih že trinajstič zapovrstjo popestrili naše pra-
znično bogoslužje, saj smo med nami smeli pozdraviti 9 
zakonskih parov, ki so v letu 2017 obhajali okroglo obletnico 
svoje poroke. Poleg diamantne obletnice (60 let), ki sta jo 
smela doživeti BOKAN Elek in Marija, roj. Rogač, iz Vadarcev 

Prizor iz igre (Foto: T. Tekauc) 

Stane Vidmar (Foto: M. Lovenjak) 

Vesela novica o Jezusovem rojstvu (Foto: M. Magdič) Zakonci jubilanti 2017 (Foto: Arhiv S. P. Filip) 
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ter zlatoporočencev KOČAR Adolfa in Verene, roj. Dolinar, iz 
Zminca, smo božji blagoslov za nadaljnje zakonsko in dru-
žinsko življenje prosili še za par, ki se je z božjo milostjo imel 
možnost dočakati svoje 40. obletnice poroke, in za dva para s 
30. obletnico poroke; dva para sta obhajala srebrno poroko, en 
par se je veselili svoje 20. obletnice poroke in en par svoje 10. 
obletnice poroke. Ob potovanju skozi spomine, ki so jih pisali 
mnogi lepi, pa tudi preizkušenj polni trenutki skupaj prežive-
tih let, ter ob vseh izrečenih željah si je po mnogoterem licu 
utirala pot solza iskrene hvaležnosti – tako Vsemogočnemu za 
njegovo varstvo in pomoč kakor tudi partnerju za vso ljubezen, 
oporo in zvestobo. Vse to naj bi tudi v bodoče ostalo neomajni 
temelj njihovega zakonskega in družinskega življenja, v ka-
terem jim vsem želimo še obilo lepih jubilejev, preživetih v 
zdravju, zadovoljstvu in v krogu svojih najdražjih.

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica

EKUMENIZEM 2018 -  
MOLITVENE OSMINE ZA EDINOST 
MED KRISTJANI
Vsako leto po vsem svetu na severni polobli med 18. in 25. januar-
jem poteka teden molitve za edinost kristjanov, na južni polobli 
pa obhajajo teden molitve okoli binkoštnega praznika, ki je tudi 
pomenljiv simboličen dan za edinost Cerkve. V Sloveniji pravi-
mo temu dogodku ekumenski teden. Letošnja središčna misel 
tega tedna je vzeta iz Stare zaveze: »Tvoja desnica, Gospod, je 
mogočna!«(2 Mz 15,6). To pesem pripisujejo Mojzesu in njegovi 
sestri Mirjam. Pobudo za obhajanje molitvenega tedna, ki na 
čudovit način pooseblja razsežnost edinosti v različnosti, je dal 
že pred 110 leti (leta 1908) anglikanski redovnik p. Paul Wattson 
iz Marylanda v ZDA. Gradivo za teden molitve vsako leto skupaj 
pripravita Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena 
ureditev pri Svetovnem ekumenskem svetu Cerkva. 
V tem tednu so tako potekala skupna srečanja s pričevanji 
o tem, kako si posamezniki in cerkve prizadevajo za dialog. 
Eno sedaj že tradicionalnih srečanj je bilo nedeljsko dopol-
dansko bogoslužje 21. januarja v cerkvi pri Gradu. Zbrane je 
nagovoril evangeličanski duhovnik g. Simon Sever iz Bodoncev. 
Naslednjo nedeljo, 28. januarja, pa smo poromali vsi skupaj 
v evangeličansko cerkev v Bodonce, kjer je zbrane nagovoril 
duhovnik g. Marko Magdič.
To so torej srečanja, ki služijo medsebojnemu spoznavanju in 
spoštovanju. Ekumensko gibanje pomeni velik preobrat v raz-
mišljanju verskih skupnosti, saj namesto razlik, ki jih ločijo od 
drugih skupnosti, iščejo skupne točke in podobnosti, na katerih 
lahko gradijo svoje sodelovanje. Termometer naše vere je veselje 
nad dobrim, ki ga delajo drugi. Vendar v življenju je potrebno 
več kot samo spoznanje vere. Potrebno je življenje v Kristusu. 
Tudi če včasih Božje besede ne razumemo, moramo dopustiti, 
da nas le-ta poboža. Te Božje nežnosti pa smo vsi potrebni. Se 
bomo vedno spraševali samo o naših razlikah? Vedno si je treba 
odgovoriti, za kom grem in kam me ta, za katerim grem, vodi.

Mihaela Žökš

EKUMENSKO BOGOSLUŽJE, 
GRAD, 21.1.2018, PRIDIGA 
Sestre in bratje v Jezusu Kristusu, prijateljice in prijatelji,
vesel sem, da vas smem danes pozdraviti zopet zbrane 
v tako lepem številu. Pred 21 dnevi smo obrnili še en list 
in zopet smo zbrani na pričetku našega skupnega te-
dna, tedna edinosti. Prepričan sem, da smo se vsi skupaj 
tega tedna in naših dveh skupnih bogoslužij zopet zelo 
veselili. 22. decembra sva se s prijateljem, mladim fara-
nom gračke župnije,  ki je tudi danes tukaj med nami, 
naključno srečala ob veselem dogodku v Bodoncih. Go-
vorila sva in smo o vsem mogočem in naš pogovor se 
je dotaknil tudi naših ekumenskih bogoslužij. Prijatelj 
je ta bogoslužja pohvalil in oba sva se strinjala, da je 
to za vse nas nekaj dobrega, pozitivnega, ena dodatna 
obogatitev naših, večkrat zelo enoličnih nedelj, pa tudi 
življenj. Oba sva se strinjala, da je potrebno z vso mo-
čjo in z vso prizadevnostjo ta bogoslužja negovati in 
zanje navduševati tudi mlajše generacije. Pa tudi tiste, 
ki morda le tu in tam pogledajo za zidove naših obeh 
cerkva. Povem vam, da mi je bilo toplo pri srcu slišati z 
ust mladega človeka tako lepe in tako spodbudne misli. 
Pa tudi sicer mi je vedno, ko se s prijateljem, župnikom 
Markom, slišiva glede priprave naših skupnih bogoslu-
žij, zelo toplo pri srcu. In toplo mi je ravno tako danes, 
ko vidim vse vas in tako lepo polno cerkev. Prepričan 
sem, da delite moje misli, moje občutke, vso to toplino 
skupaj z mano tudi vsi vi.
Naša ekumena, naše sodelovanje, pa seveda ni omejeno 
samo na naši dve bogoslužji, kajti tudi sicer v vsakda-
njem dnevu lepo sodelujemo in lepo skupaj širimo kra-
ljestvo ljubezni, kraljestvo miru, kraljestvo dobrote – tako 
kot nam je to vsem naročil naš vzornik, naš skupni ideal, 
Jezus Kristus. Jezus ni bil evangeličan, ne katoličan, ne 
pravoslavec, ne binkoštnik, ne baptist, ampak je bil eno-
stavno človek z velikim Č. In vsi mi, ki se priznavamo k 
njemu in k njegovemu učenju, smo poklicani k enakemu. 
Vsak od nas je naj še naprej človek z velikim Č, tako kot 
je bil Jezus. In to bo potem naprej tudi pomenilo, da smo 
oz. bomo še naprej dobri evangeličani, dobri katoličani, 
dobri binkoštniki in tako naprej. Biti človek oziroma če 
si izposodimo misli modernega misleca »biti človeku 
človek«, to je edino, kar v življenju šteje. Najprej je to in 
šele potem pride na vrsto vse ostalo. 
In kjer je »človek človeku človek«, tam je enotnost, tam 
je sodelovanje, tam je mir, tam ljudje lepo skupaj živi-
mo, lepo sobivamo. In to skupno življenje, lepo skupno 
življenje, se prične v našem najožjem okolju in to v na-
ših družinah. Zato vas danes še posebej nagovarjam 
k lepemu sobivanju in k sožitju v družinah. Družina je 
namreč celica, družina je tista osnova, tisti temelj, na 
katerem so zgrajeni vsi naši ostali, vsi naši širši odnosi. 
Negujmo dobre odnose najprej v družinah in potrudi-
mo se, da bodo ti odnosi potem imeli svoje nadaljeva-
nje tudi v naših soseskah, pa vaseh in nasploh povsod 
tam, kjer živimo, se srečujemo, delamo.
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Trend je žal drugačen od ravnokar povedanega. Preveč je v šte-
vilnih družinah nemira, preveč predsodkov, preveč je enostavno 
nepopolno delujočih družin med nami. To pa zato, ker je premalo 
časa za pogovor, za poslušanje in za skupni razmislek. In potem 
se ta neljubi trend razširja tudi na ostala področja našega sobi-
vanja. Vzemimo si zato čas za odnose, vzemimo si čas drug za 
drugega. Če ne bomo enotni v družinah, ne bomo enotni niti 
nikjer drugje. Zaposlušajmo se zato morda kdaj pa kdaj tudi v 
Jezusovo besedo, ki nas združuje in povezuje in si želi, da naj 
ljudje potujemo skupaj skozi življenje kot eno telo, kot en duh, 
če povem z Jezusovimi besedami.
In tukaj ima naše krščanstvo ne glede na veroizpoved veliko 
nalogo in pred sabo veliko delo. Nalogo in delo, da povezuje, 
da združuje in kaže na pot, ki je, upam da ne zveni pretirano 
– edina prava in edina razumna pot za vse nas. Kratki čas smo 
tukaj, kratki čas nam je odmerjen na zemlji. Napolnimo ta čas s 
povezanostjo, z veseljem in s pozitivnimi dejanji. Pokažimo, da 
smo verni ljudje s pozitivizmom in s pozitivnim pogledom na 
zakonca, na otroke, na starše, stare starše, sorodnike, prijatelje, 
sosede, enostavno glejmo pozitivno na ves svet.
Neka žena se je oglasila pri svojem zdravniku in se pritoževala 
nad boleznimi, ki naj bi jo težile. Zdravnik jo je natančneje po-
gledal in se prepričal, da z njenim zdravjem ni nič narobe. Sumil 
je, da je glavni vzrok za njene težave njen negativen pogled na 
svet, zagrenjenost in slaba volja.
Modri zdravnik je peljal „pacientko“ v sobo ob ordinaciji, kjer je 
imel spravljena zdravila. Pokazal ji je polico s praznimi stekle-
ničkami. Rekel ji je: »Ali vidite te stekleničke? Ali ste opazili, da 
so prazne? Vsaka od njih je drugačne oblike, toda v bistvu so si 
podobne. Važneje je, da so prazne. Tako lahko vzamem eno in jo 
napolnim s strupom. Dovolj ga bo, da ubije človeka. Lahko pa jo 
napolnim z zdravilom, ki bo zbilo vročino, ublažilo glavobol ali pa 
uničilo bakterije v določenem delu telesa. Najvažnejše pa je, da 
je odločitev v mojih rokah. Lahko jo napolnim, s čimer hočem.«
Zdravnik jo je pogledal v oči in dejal: »Vsak dan nam je darovan 
kot prazna steklenička. Lahko jo napolnimo z ljubeznijo in ži-
vljenju prijaznimi mislimi ter držami. Izbira je naša.«
Prijateljice in prijatelji – kaj bomo mi izbrali? Življenju in vsem 
nam prijazne, pozitivne in zdravilne misli? Ali pa strup jeze, 
zagrenjenosti in predsodkov? Izbira je seveda v naših rokah. A 
prepričan sem, da bomo mi še naprej raje izbrali to prvo, in sicer 
– prijazne, pozitivne in zdravilne stvari. Amen.

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih 

ŠTIRI REFORMACIJSKA 
»SOLA« V MOJEM ŽIVLJENJU!
Sola fide – samo vera
Brez zaupanja ne gre. Pozitivno gledano: skozi zaupanje 
postane življenje bolj varno. Ja! Lažje ga prenašamo. 
Takšno zaupanje je lahko zelo različno – zaupanje v 
partnerja, lastne otroke, dobro prijateljico. Iz tega vidika 
je življenjskega pomena. Osrednja misel reformatorja 
Martina Luthra je bila sledeča: Bogu lahko zaupam. 
On meni in mojemu življenju podari sebe s pomočjo 
svoje ljubezni. On odpira in razširja moje srce, se bori 
proti strahu in nezaupanju, ki me ogrožata. Kristjani in 
kristjanke imajo zato ne le tla in zemljo, temveč tudi 
nebesa na svoji strani.

Sola gratia – samo milost
Ali sem milosten sam s seboj? Pogosto ne dovolj! To 
izkušnjo deli mnogo ljudi. Lastni psihični pritisk in vi-
soka pričakovanja drugih nastale situacije nikakor ne 
izboljšajo. Kaj pa, če je Bog milosten (usmiljen) z mano? 
Reformator Martin Luther je spoznal: Bog z mano rav-
na milostno. On ne zameri, ne zaračuna. On odpušča. 
Ljudje take izkušnje v življenju nimamo zelo pogosto. 
Zato bi bilo nadvse lepo in dobrodošlo, če bi mi bili med 
seboj bolj milostni! 

Solus Christus – samo Kristus
»Kaj te v življenju resnično drži pokonci?« to se osmi-
šljeno sprašujejo že reformatorji. Njihov odgovor je 
enostaven: Jezus Kristus. Kajti Jezusu ni čisto nič tuje 
v življenju – ne globoko trpljenje in smrt na križu, ne 
veliko zveličanje pri njegovem vstajenju. Reformatorji 
so čutili: med križ in vstajenje lahko postavimo eno celo 
človeško življenje z vsemi dobrimi in s slabimi trenutki.

Sola scriptura – samo Sveto pismo
Tisti, ki zna brati, je seveda v prednosti. Knjige nam 
pripovedujejo o svetu, o življenju. Obdarijo nas, v naj-
boljšem primeru, tudi z novim pogledom na stvari okoli 
nas. Reformatorji so spoznali, da je Sveto pismo najbolj-
ši priročnik za življenje. Kot da bi imeli očala, s katerimi 
gledamo na stvari drugače, na bolj pristen način. Torej 
iz Božjega zornega kota, na njegov način, z ljubeznijo. 
Sveto pismo je ob enem dražljaj, s pomočjo katerega 
začnemo tudi nase gledati v luči Božje ljubezni. Pote-
gne nas v zgodbe ljudi z Bogom. In tako odkrivamo 
Božje sledi v našem življenju – razburljivo, na novo in 
povsem resnično. In zato: samo Sveto pismo, ko gre za 
resnico v življenju.

Reformacija – tako si bom drznila postaviti definicijo 
– me spomni na to: ne zahvaljujem se sama sebi in ne 
živim v zaupanju na moje dosežene uspehe, temveč 
živim v zaupanju v Boga, ki mi pravi »da« in ki mi je 
zaupal svoje darove. Moj odgovor je zato sledeč: zau-
panje bom vnovčila za dobro družbe in same sebe. Bog 

Srečanje pri Gradu (Foto: M. Žökš) 
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mi namreč  želi podariti moč, da bi kljub mojim napakam, 
kljub moji egoistični naravnanosti, lahko živela in da bi se 
mu pustila vedno znova najti.
Zaključujem z besedami Pavla: »Menimo namreč, da človek 
doseže opravičenje po veri, brez del postave« (Rim. 3,28). 
To je milost, ki jo podarja Bog, in milost, o kateri pričajo 
svetopisemski zapisi.

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica

LETOS BO PETDESET LET 
OD POSVEČENJA TREH 
DUHOVNIKOV (ŽAL SO ŽE VSI POKOJNI), 
KI SO POVEZANI Z ŽUPNIJO GRAD

Slovenski škofje že vrsto let na praznik svetega Petra in Pav-
la, prvakov apostolov (29. 6.), posvečujejo mašnike. Letos bo 
petdeset let od posvečenja treh duhovnikov (žal so že vsi 
pokojni), ki so povezani z Župnijo Grad. Gospod Rudolf Fic-
ko – doma iz Vidoncev – je naš rojak, gospod Štefan Kuhar 
– doma iz Trdkove – je našo župnijo vodil od leta 1981 do 
2007 in gospod Štefan Recek – doma iz Gomilic, Župnija Tur-
nišče – je bil grački župnik med letoma 1973 in 1983. Slednji 
nam je zapustil bogato duhovno dediščino; preko Župnije 
Ponikva smo našli njegove pridige. Za župnijski arhiv jih je 
pretipkala Silva Bokan. Iz arhiva smo vzeli eno izmed njego-
vih velikonočnih pridig.  Župnik Marko Magdič 

Velika noč      
»Zapoj veselo, o, kristjan. Veselja tvojega je dan,« takšno 
veselje prekipeva v srcih večini kristjanov, ko slavimo najve-
čji praznik Kristusovega vstajenja. Kristus je iz groba vstal 
in začel vstajenje človeštva. «Gospod je res vstal,» tako so 
govorili tudi učenci, ko se jim je prikazal od mrtvih vstali 
Kristus. 
Današnja berila nam govorijo o tem veselem dogodku. O 
velikonočni skrivnosti govori apostol Peter z živim prepri-

čanjem, ko je sam doživel srečanje z vstalim Kristusom, 
čeprav je tudi on –  kakor mnogi drugi – zapustil Jezusa na 
veliki četrtek. Vsi so se poskrili, ko je Kristus na križu umiral, 
le nekaj žensk je vzdržalo. In po pokopu so se zbrali z ob-
čutkom, da je vse končano in da je treba zato čim bolj var-
no in skrito nazaj domov iz strašnega Jeruzalema. Potem 
pa se raznese vest: grob je prazen, stražarji so zbežali, prti 
so zviti na mestu, Magdalena je videla Vstalega. Prikazal 
se je Petru, učenca sta prihitela iz Emavsa, apostoli so že 
vzklikali: „Vstal je, videli smo ga, jedli z njim, govorili, se ga 
dotikali!“ Neverni Tomaž je vtaknil prste v rane od žebljev. 
Sedaj je bilo apostolom, kot da so sami vstali od mrtvih. 
Ko začne spomladi kliti novo življenje, ga nič več ne zadrži. 
Tudi če zapiha veter, tudi če pridrve plazovi, ne morejo za-
držati življenja, ki se je začelo. Cvetovi molijo tudi iz snega, 
kukajo izpod podrtih debel in porušenih skal. Lahko mu 
naredijo škodo, a zavreti ga ne morejo –  življenje je moč-
nejše od smrti. Tako je bilo s Kristusovim vstajenjem, četudi 
so njegovi  sovražniki zmagali ob njegovi smrti, četudi so 
se apostoli poskrili, Kristusov grob zastražili. Na velikonoč-
no jutro se začenja novo življenje, nova pomlad. Kristus 
raztrga okove groba in smrti ter zmagoslavno vstane v 
poveličanem telesu. 
Takšno duhovno vstajenje so doživeli tudi apostoli. Nič 
več ni bilo strahu in plašnosti. V njih se je začela živa vera 
vstajenja v vstalega Kristusa, ki živi. Kaj vse so poskusili 
judovski vodje, da bi to neomajno prepričanje uničili? Po-
skusili so z zastraševanjem, ječo, s pretepanjem. A kaj, ko 
so bili apostoli veseli, da so bili vredni za Vstalega to trpeti. 
Zapustili so domove, prodali imetje, žrtvovali čas in kariero, 
da so bili Jezusove priče. Z vstajenjskim veseljem so napol-
nili svoje življenje; z njim so napolnili Jeruzalem, kjer je bil 
Gospod križan, vse njegove ulice in hiše, potem Judejo in 
Samarijo.  Nato je novo življenje vzklilo v Aziji, Italiji, Rimu, 
na Balkanu in se je širilo do konca sveta. 
Seveda ni bilo vse tako gladko in tako naglo. Dvignili so se 
tudi viharji, nastali so plazovi, nastopile pozebe. Kri je tekla 
v potokih, a vstajenjskega oznanila ni bilo mogoče ustavi-
ti. Apostoli in drugi Kristusovi učenci in učenke so postali 
priče Jezusovega vstajenja do konca sveta. Kristus je pre-
magal smrt. Novo življenje je osvajalo narode in svet. Tako 
je nastalo krščanstvo, ki sloni na Kristusovem vstajenju. 
Sedaj smo na vrsti mi, da nas preplavi to življenje in po nas 
ves slovenski narod in svetovno zgodovino. Sedaj smo na 
vrsti mi, jaz in ti, da smo priče vstalega Kristusa, njegove-
ga vstajenja in življenja. Po nas Kristus hoče priti na svet. 
Nekaterim je krščanstvo le običaj, lepa obleka, spomin na 
otroštvo, izbrane jedi, blagoslovljena šunka in pirhi. Veliko, 
začuda veliko, pa nas je, ki verujemo v vstalega Kristusa, ki 
živi. Na vrsti smo torej, da preko nas zrači silna moč Kristuso-
vega vstajenja v naslednje rodove in obrodi sadove ljubezni. 
Ali smo si pošteno odgovorili, kako je z nami in vstalim 
Kristusom; je on le meglen spomin iz daljnega verouka in 
pridig? Kristus od nas želi razmišljanje, odprto srce in pri-
pravljenost na vse, tudi da te kdaj zabolijo kolena. Zahteva 
iskrenost, zahteva celo življenje brez polovičarstva. Zahte-

Nova maša pri Gradu, ki jo je 21. 7. 1968 daroval Rudolf Ficko.   
Duhovniki – obrnjeni proti božjemu ljudstvu so – prvi z leve Ivan 
Kolenc, tedanji župnik pri Gradu, drugi Štefan Kuhar, nato Rudolf 
Ficko in Štefan Recek. (Foto: Arhiv župnije Grad)
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va, da ga iščemo v vseh lačnih, nagih, ubogih in onemoglih. 
Zahteva, da ga iščemo v svojih bratih. Sveta maša se mora 
nadaljevati preko cerkvenega praga v življenje. 
Vse naše krščansko življenje je velikonočna skrivnost. V 
svojem življenju nosimo Kristusovo umiranje in vstaje-
nje. Jezusovo vstajenje mora odsevati v našem življenju. 
Ali se to res pozna pri nas doma? Ali se pozna, da si kri-
stjan, ki pričuješ za Kristusovo vstajenje, v tvojem razredu, 
v predavalnici, v delovni izmeni? Ali diši v tebi Kristusovo 
vstajenje? Ni treba govoriti, da ne boš podoben tisti teti, 
ki neprestano govori o ponižnosti in ljubezni, pa je vsem v 
pokoro. Na tebi in meni je, da prineseva vstajenje v svoje 
vsakdanje življenje.
Kako čudovito zavohajo živali duh pomladi, ko se zbuja 
novo življenje. Tudi ljudje okrog nas bodo kmalu začutili 
vonj novega življenja v nas in začutili vstajenje, če smo 
ga mi polni. Samo to je razširilo krščanstvo. Samo to bo 
prerodilo svet: življenje v veselju in ljubezni iz moči Kri-
stusovega vstajenja. 
Zato želim sebi in vam, da bi besede po povzdigovanju 
Tvojo smrt oznanjamo Gospod in tvoje vstajenje slavimo 
zares zaživele in da bi nosili v sebi Kristusovo umiranje in 
vstajenje. Amen.

NAŠE POSLANSTVO
Življenjska zgodba vsakega od nas se je pričela s čudežem 
življenja. Življenje se je zgodilo. Gospod je stal v ozadju in 
v duhu izrekel besede: Izvoli življenje – prejmi ga v dar in 
postani plemenita oseba. Človek je bitje, ki nima središča 
v samem sebi. Naše središče je drugi. Kadar gremo proti 
drugemu, kadar storimo kaj dobrega našemu bližnjemu, 
kadar ne mislimo preveč na samega sebe, takrat pravzaprav 
živimo prijazno do samega sebe. Naše središče je drugi pa 
še bolj velja, ko besedo Drugi napišemo z veliko začetnico. 
V tem primeru Drugi predstavlja Boga. Ko duhovnik pri 
evharističnem bogoslužju povzdigne posvečeno hostijo, 
s tem pokaže, da imamo v življenju samo dve možnosti. 
Prva je, da se kakor hostija tudi mi razlamljamo za 
življenje.  Druga možnost pa je, da te življenje lomi. Kdor 
noče izgubiti svojega življenja in se hoče pred tem svetom 
dokazovati, se oddaljuje od svojega središča in tudi od 
življenjskega veselja. Iz Ljubezni smo bili ustvarjeni, da bi 
ljubili. Kdo ne ljubi, propada.
V našem okolju se še v večini primerov po rojstvu obišče 
domačega duhovnika in prosi za Kristusovo milost v sve-
tem krstu. 
Sporočilo krsta je enako sporočilu Velike noči: Ti ne boš umrl, 
ti boš večno živel. Drugo povabilo ob krstu, je povezano s 
svobodo. Tihi Božji glas vprašuje– Ali mi boš dovolil, da vsto-
pim v tvoje življenje, da se v življenju ne boš trudil samo ti 
s svojimi človeškimi močmi ampak bom jaz v tebi deloval, z 
mojo ljubeznijo boš ljubil, z mojo močjo boš odpuščal…Ali 
mi dovoliš, da bom navzoč v tvojem življenju… Za Kristusa 
se mora odločiti vsak sam. Sodoben svet najbolj potrebuje 
plemenite ljudi. Ljudi, ki so sveti krst vzeli zelo zares.

Ob Božjih dotikih delujejo tudi sile teme. Zmagati v duhov-
nem Boju ni mogoče, če se človek po krstu zanaša samo na 
svoje lastne moči. Nevarnost eksperimentiranja življenja 
brez Boga se lepo pokaže, če sledimo po eni strani zgodbi 
Noetove barke in po drugi strani znamenitega Titanika. 
Noetovo barko so delali preprosti ljudje, brez izobrazbe, 
Titanik profesionalci. Noetova barka se ni potopila, Titanik 
se je, in to v čisto mirnem morju. Noetova barka je bila 
narejena po Božji volji, z zaupanjem v Boga, Titanik pa po 
napuhu človeka in v zaupanju na svojo moč – in ravno pre-
tirano zaupanje na lastno moč je bilo usodno. 
Že starozavezni pisec psalma je ob opazovanju sveta odkril 
življenjske zakonitosti: »Če Gospod ne zida hiše, se zaman 
trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta,  zaman 
čuje stražnik. Zaman je vstajati pred svitom  in sedeti 
pozno v noč pri delu. Zaman je za kruh trdo delati, ko Bog 
daje zvestim dvojni delež. (Ps 127)
Biti uspešen in izpolniti svoj namen v življenju nikakor ni 
eno in isto. Lahko dosežemo osebne cilje, postanemo us-
pešni po merilih tega sveta a kljub temu zgrešimo namen, 
zaradi katerega nas je ustvaril Bog. On nas vabi, da bi se 
naučili, kako v življenju delati manj -  in se osredotočiti na 
to, kar je zares pomembno.
Če imamo radi naše družinske člane, sosede, prijatelje, 
znance; pripravimo takšno okolje, da bodo zaradi našega 
pričevanja (življenja v Kristusu) lahko vzljubili Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. (Mt 22,37)
Ob praznikih si običajno zaželimo zdravja in ob teh be-
sedah mislimo predvsem na telo. Ob branju Evangelijev 
se razodeva drugačen pogled na zdravje. Bolj kot beremo 
proti koncu, manj je telesnih ozdravljenj. Biti ozdravljen se 
kaže predvsem v uresničevanju Kristusovih besed: » Nihče 
nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje 
prijatelje.« (Jn 15,13) Ozdravljen je tisti, ki napreduje v te-
oloških krepostih: Veri, upanju in ljubezni.

Župnik Marko Magdič 

SREČANJE Z BABICAMI IN 
DEDKI V VRTCU 
Družina je pomemben dejavnik pri vzgoji vsakega otroka, 
saj nudi razumevanje, pomoč ter  ljubezen, in to prav tisto, 
ki jo nudijo starši in stari starši. In prav dedek in babica 
sta varno pribežališče za vnuke, kadar imajo starši druge 
obveznosti.
Ker se v vrtcu zavedamo, da je treba medgeneracijske vezi 
ohranjati in poglabljati, smo se v tem šolskem letu zopet 
odločili za že tradicionalno srečanje z babicami in dedki, 
ki so se odzvali v velikem številu. Otroci so bili ta dan še 
posebej vznemirjeni in dobre volje, saj smo se že nekaj časa 
pripravljali in težko pričakovali ta dan. Po uvodnem pozdra-
vu so se otroci predstavili s kratkim programom, plesom in 
petjem ter poželi bučen aplavz. Ob koncu našega srečanja 
smo babice in dedke obdarili z darili, ki so jih izdelali otroci. 
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S ponosom so podarjali svoje izdelke, katere so izdelali z 
veseljem in ljubeznijo, saj so jih ustvarjali za pomembni 
osebi v njihovem življenju – za babico in dedka. Naše dru-
ženje je še nekaj časa potekalo ob prijetnem klepetu, ob 
soku, piškotih in sadju.
Hvala vam za prijetno druženje in veselje, ki ste ga delili z 
nami v našem vrtcu. Vzgojiteljica Andreja Fartek

LE KAJ POČNE LOVEC V GOZDU 
IN NAŠEM VRTCU?
Ker smo se v vrtcu pri OŠ Grad pogovarjali o živalih v gozdu 
pozimi, smo v vrtec povabili lovca Aleša Farteka. Pred obis-
kom našega očka so otroci (stari 1–3 let) vedeli le to, da je 
lovec rešil babico in Rdečo kapico iz »krempljev« lačnega 
volka. Po obisku pa je postala  vloga lovca v gozdu v očeh 
otrok bolj realna.
Že sama obleka, ki jo je lovec imel, je pri otrocih spodbudila 
veliko zanimanja. V prvem delu je pripovedoval o delu lovca 
in njegovi skrbi za živali. Otroci so delo lovca spoznavali preko 
fotografij. Ogledali so si odpadlo rogovje jelena in preparate 
nekaterih gozdnih živali, za vrat pa so si lahko zavili nagačeno 
lisičko. Otroci so z zanimanjem poslušali. Največja atrakcija je 
bil daljnogled, skozi katerega so lahko tudi pogledali.
Otroci in vzgojiteljice se Alešu zahvaljujemo za njegov čas 
in nazorno predstavitev njegovega hobija – lovstva. Pa tudi 
za sladko presenečenje.

Barbara Stančević

BOŽIČEK OBISKAL OTROKE  
PRI GRADU
Občina Grad in vrtec pri OŠ Grad sta 16. decembra 2017 v 
kulturni dvorani pri Gradu skupaj pripravila prireditev ob 
prihodu Božička za naše najmlajše občane. Zbrane otroke 
in njihove starše je pozdravila županja Cvetka Ficko in jim 
zaželela mirne praznike v krogu svojih družin. Otroci so 
nam zapeli in zaplesali, nato pa so se prepustili predstavi 
Praznična nogavička v izvedbi gledališke skupine Ku-Kuc, 
ki so jo navdušeno spremljali, se čudili in smejali.
Po predstavi so otroci skupaj z igralci medse priklicali Bo-
žička, ki jim je prinesel darila. Otroci so se z Božičkom tudi 
fotografirali in obljubili, da bodo celo leto pridni in da naj 
naslednje leto zopet pride. Najbolj pogumni so mu na uho 
prišepnili tudi svoje želje. Zunaj pa so nas pričakale stojnice 
z božičnimi izdelki, ki so jih izdelali otroci skupaj s svojimi 
vzgojiteljicami in starši.
Z Božičkom je Občina Grad tako razveselila 81 otrok iz obči-
ne, starih od 1 do 6 let, prav tako pa njihove starše in stare 
starše, ki so s predstavo in z obdarovanjem otrok zakora-
kali v božično-novoletne praznike z željo, da bi jih pristno 
skupaj doživeli.

  Mihaela Žökš

Otroci so zaplesali. (Foto: A. Fartek) 

Spoznavanje gozdnih živali (Foto: B. Stančević) 

Božična delavnica – izdelovanje izdelkov za BOŽIČNI BAZAR  
(Foto: K. Gomboc) 

Čudoviti izdelki (Foto: K. Gomboc) 
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ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM, KI STE S SVOJIMI DOBRI-
MI DELI IN PROSTOVOLJNIMI  PRISPEVKI PRISPEVALI K TEMU, 
DA JE BOŽIČNI BAZAR DOSEGEL SVOJ NAMEN. ZBRANA 
SREDSTVA SE BODO PORABILA ZA NAKUP IGRAČ, KI BODO 
OTROKOM POLEPŠALE ČAS, KI GA PREŽIVIJO V VRTCU. 
HVALA … ZA DOBRA DELA IN POMOČ!

 Otroci in kolektiv vrtca pri OŠ Grad

PUST
Pust je čas, ko se vsi lahko oblečemo v pustne šeme. Tudi 
vrtec je na pustni torek obiskalo veliko različnih pravljičnih 
junakov. Da pa bi bilo še bolj zabavno, smo vsi skupaj ob 
glasbi rajali. Pust je že od nekdaj pomenil slovo od zime, 
zato smo jo šli preganjat tudi mi, s povorko po vasi. Obiskali 
smo krtka Olija in Občino Grad. Klaudija Klement 

BOŽIČNA DOBRODELNA AKCIJA
Tudi ob lanskem božiču  smo v okviru projekta Popestrimo 
šolo pripravili dobrodelno akcijo. S pomočjo Darinke Bauer 
z Rdečega križa smo spekli kekse. Učenci so izdelali darilne 
škatlice in voščilnice. Pred božičem smo obiskali ostarele, 
posebej tiste, ki živijo sami, na njihovih domovih. Obiskali 
in s keksi razveselili smo 26 posameznikov v vseh sedmih 
vaseh Občine Grad. Sodelovalo je 17 otrok.
Najlepša zahvala staršem, ki so otrokom dovolili sodelovati, 
in vsem učiteljem, ki so pomagali pri pripravah.                                                                                                                                

Renata Ropoša Januš 

POPESTRIMO ŠOLO
Z vstopom v novo leto so se učenci pri projektu Popestrimo 
šolo lotili dela za različne natečaje. Sodelujejo v natečaju EKO 
paket, Sejfko, v kvizu Krajinskega parka Goričko in Naravni 
parki Slovenije.  Učenci v okviru projektov utrjujejo svoje 
znanje pri posameznih predmetih, razvijajo ustvarjalnost in 
digitalno pismenost ter razširjajo svoja obzorja. Vsako jutro 
pred poukom se z mlajšimi učenci dobivamo pri bralnih uri-
cah in krepimo bralno pismenost. Z učenci iz 2. razreda smo 
začeli sodelovanje z vrstniki iz avstrijske šole Neuhaus am 

Veselje ob predstavi »Praznična nogavička« (Foto: M. Žökš) Obiskali smo tudi županjo Občine Grad Cvetko Ficko. (Foto: M. Žökš)

Nasmejani obrazi povedo več kot besede. (foto: R. R. Januš)

Najbolj pogumni so mu na uho prišepnili svoje želje. (Foto: M. Žökš)  

Vrtec za en dan v pravljičnih junakih (Foto: Arhiv vrtca OŠ Grad) 
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Klausenbach. Avstrijski vrstniki nas bodo obiskali spomladi.
Projekt Popestrimo šolo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Izvajalka projekta Popestrimo šolo
Renata Ropoša Januš

ŠPORTNE AKTIVNOSTI  
NA OŠ GRAD
V prvem polletju šolskega leta 2017/2018 smo se na področju 
športa udeleževali raznih tekmovanj. Naprej smo se na OŠ Sv. 
Jurij udeležili sektorskega tekmovanja v nogometu za starej-
še dečke. Učenci OŠ Grad so osvojili 3. mesto. Na OŠ Grad je 
potekalo tudi sektorsko tekmovanje v odbojki za starejše de-
klice in dečke. Učenke so osvojile 3. mesto, fantje pa 4. mesto. 
Učenca iz 4. razreda, Maks Horvat in Tijan Rajbar, sta se 
udeležila še koroško-štajerskega tekmovanja v smučar-
ski skokih z alpskimi smučmi. Maks Horvat je zasedel 20. 
mesto, Tijan Rajbar pa 22. mesto. 
Čestitke vsem tekmovalcem. Športna pedagoginja

Anita Horvat

12. OBČINSKO TEKMOVANJE 
V NAMIZNEM TENISU OBČINE 
GRAD
Osnovna šola Grad je v soboto, 13. 1. 2018, v šolski telovad-
nici organizirala že 12. občinsko tekmovanje v namiznem 
tenisu. S predtekmovanja, kjer je sodelovalo 30 igralcev, 
se je na turnir uvrstilo najboljših 7 tekmovalcev do osem-
najstega leta starosti in najboljših 7 nad osemnajstim le-
tom starosti. Odigrali so po sistemu vsak z vsakim na dva 
dobljena niza. 

Vrstni red v kategoriji do 18 let je bil: 
1. mesto: Rok Cör, 
2. mesto: Tilen Bačič,
3. mesto: Neo Horvat, 
4. mesto: Žiga Potočnik,
5. mesto: Tijan Rajbar, 
6. mesto: Sven Šarkanj, 
7. mesto: Domen Kovač. 

V finalu je Edvard Gomboc iz Vidoncev premagal Tomija Kle-
menta od Grada z rezultatom 2:1. V borbi za 3. mesto je Sreč-
ko Vogrinčič iz Radovcev premagal Igorja Šinka od Grada. 

Vrstni red v kategoriji nad 18 let je bil naslednji: 
1. mesto: Edvard Gomboc, 
2. mesto: Tomi Klement,
3. mesto: Srečko Vogrinčič, 
4. mesto: Igor Šinko,
5. mesto: Timi Bačič, 
6. mesto: Marjan Ficko, 
7. mesto: Tomi Celec. 

Tekmovalci so ob koncu tekmovanja prejeli priznanja in 
pokale.
                                                                                                              Športna pedagoginja

Anita Horvat

Učenci ustvarjajo za EKO paket. (Foto: R. R. Januš)

Maks in Tijan sta navdušena smučarska skakalca. (Foto: A. Horvat)
Udeleženci 12. občinskega tekmovanja v namiznem tenisu. Zaigrala 
je tudi županja Občine Grad Cvetka Ficko.  (Foto: D. Grah)
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NA FAKULTETI ZA  
DRUŽBENE VEDE
Pri literarnem krožku smo se odločili za sodelovanje na 
natečaju Milenijci milenijcem – nova galaksija idej.
Učenci so pisali eseje, zgodbe, pesmi in prizorčke, v katerih 
so razmišljali o delu in pomenu dveh velikih mož, Primoža 
Trubarja in Vládimirja Iljíča Uljánova – Lénina.
V delih so prikazali pomen njunih idej za bodoče generacije 
ter razmišljali o tem, kaj bi morala storiti sedanja mlada 
generacija, da bi se njene ideje ohranile 100 ali 500 let.

Za predstavitev na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani 
je bila izbrana tudi naša šola, in sicer delo devetošolke Pa-
tricije z naslovom:

BOGATIM BOMO JEMALI IN REVNIM DAJALI 
Tara: (sedi za mizo, pred njo odprt učbenik, zvezek, nekaj 
popisanih listov) 
          Presneto, ne gre in ne gre! Le kaj naj storim?
          Ah, nič, ven grem! Pridi, Rex!
(hodita po robu cestišča, Tarino lice se počasi jasni, a … po 
cesti pridrvi drag športni avto z odprto streho, za volanom 
sedi mladenič osemnajstih let, zavore zaškripajo, Rex poleti 
v zrak in negibno obleži)
Mladenič: (zlobno) Pa sem ga! Drugič raje ne hodi po cesti, 
po kateri vozi moj beemvejček! Čaooo! 
Tara: Kaj … Rex! (Tara dvigne svoj zgroženi pogled, a avta 
ni več)
(nenadoma se ob njej pojavi možakar z daljšo brado, ogrnjen 
v dolgo pelerino, s Svetim pismom v rokah)
Trubar: Kaj, kaj se je zgodilo? Je bil to … Slovenec?
Tara: Slovenec? Ne razumem, kakšno zvezo ima to z …
Trubar: Pa tako sem si prizadeval! Svojim ljubim Slovencem 
sem hotel dati boljše življenje, dal sem vam prve tiskane 
knjige, hotel sem, da  razumete pridige, da rastete v med-
sebojnem razumevanju in si bistrite duha! 

Tara: Oprostite, gospod, kdo pa ste, nič vas ne razumem.
Trubar: Trubar sem, človek, ki se je boril proti bogatenju 
Cerkve, proti ničvrednemu blišču, za boljše življenje pre-
prostega slovenskega človeka …, zdaj pa …Tole!
Tara: Joj, gospod Trubar, prav nič se ni spremenilo! Le da 
zdaj bogastva nima v rokah ravno Cerkev ampak peščica 
bogatašev, novodobnih kapitalistov, za katere za minimal-
no plačo dela ogromno ljudi.
Trubar: Moj Bog, moj Bog, le kaj naj storim!
Moči, da bi oznanjal nove nauke nimam več, tam gori zdaj 
spim, z Bogom v miru živim.
Lenin: (se naglo približuje)
Oprostita, Lenin sem! Slišal sem ... Poglejta, v rokah držim 
Manifest s smernicami za delavsko revolucijo, revolucijo, ki 
mora zrušiti kapitalizem in zgraditi brezrazredno družbo, ki 
bo prešla v …

Trubar: V kaj? Nikar mi, prosim te, ne omenjaj komuniz-
ma. Kajti, kot smo videli, si pred 100 leti res zrušil carja in 
njegov absolutizem, dal si zemljo kmetom, nato pa si …

Tara: Prosim, nikar se ne prepirajta!
Raje mi razložita, kaj naj storim, da bi vsi ljudje na svetu 
imeli dovolj sredstev za preživetje, da bi si lahko privoščili 
kakšno razvedrilo, da bi nas skozi življenje spet vodila lju-
bezen. Do narave in človeka!
(moža se spogledata, nato začneta drug čez drugega)

Trubar, Lenin: Bogatašem vzeti, delavcem in kmetom dati, 
svoj jezik spoštovati, mir za ves svet zagotoviti …
(besede so vse tišje, moža se počasi ovijata v meglo, izgineta)
Tara: Veš kaj, Rex, obljubim ti, da življenja nisi izgubil za-
man. Potrudila se bom, da dosežem čim višjo izobrazbo, 
pisala bom različne članke, pritegniti bom skušala čim več 
ljudi, ustanovila bom stranko, ki bo prerasla meje Evrope, 
bogatim bomo jemali in revnim dajali …
(nenadoma utihne, pomaha za oblačkom megle in vpije)

Molita ali držita pesti, da moja ideja v bodoče zaživi in bo-
gate sadove obrodi!

Patricija Sampl, 9. razred OŠ Grad
                                                  Mentorica: Marija Štesl

8. FEBRUAR – DAN KULTURE  
NA SLOVENSKEM
V kulturni dvorani pri Gradu je 7. februarja potekala slav-
nostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki 
je bila posvečena spominu na našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna.
Na prireditvi, ki sta jo organizirali OŠ Grad in Občina Grad, 
je obiskovalce nagovoril ravnatelj Viktor Navotnik, slavno-
stna govornica pa je bila županja Občine Grad ga. Cvetka 
Ficko, ki je poudarila, da je kultura temelj narodne biti, nje-
govega samozavedanja in samozavesti in da je odigrala 
ključno vlogo pri izgraditvi lastne države.
Učenci OŠ Grad so obiskovalcem pričarali delček kulture 
z uprizoritvijo Županove Micke, dela  Antona Tomaža Lin-
harta, s katerim je postavil temelje slovenski dramatiki.  
Člani otroškega in mladinskega zbora OŠ Grad pa  so se 
predstavili s svojim letošnjim glasbenim repertoarjem.

Člani dramskega krožka pri uprizoritvi Županove Micke (Foto: K. Šalamon)
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Osrednji dogodek prireditve je bila razglasitev rezultatov 
Mednarodnega literarnega natečaja Srednjeveške balade in 
romance, na katerem je sodelovalo osemnajst šol iz Slove-
nije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Nagrajence je s svojim 
obiskom razveselila pisateljica  Karolina Kolmanič, ki je bila 
tudi članica komisije, ki je izbrala najboljše. Zmagovalno pe-
sem štirih držav je tako napisala Eva Vučko, učenka 7. razreda 
OŠ I Murska Sobota (mentorica Milena Mohorko). 
Prireditev sta popestrili ga. Štefka Bohar in dijakinja Doris 
Kovač, ki se že nekaj časa ukvarjata z ustvarjanjem poezije, 
katere delček sta delili tudi z obiskovalci kulturne prireditve 
pri Gradu.

Člani dramskega krožka OŠ GradOPZ pod vodstvom Elizabete Sarjaš je popestril kulturno prireditev. 
(Foto: K. Šalamon)

Štefka Bohar (Foto: K. Šalamon) Doris Kovač (Foto: K. Šalamon) 

KOT TAKRAT 
Fant dekle
objel je
in z roko
v roki
sta odšla
v mladi svet.
Večerni mrak
odgnal je spomine.

Med tanke
breze
potonil je mesec
in zagrnil
zaveso je pevec.

Štefka Bohar

VERZI 
izpod peresa Doris Kovač 
Veter ponesel je kaplje dežja,
mlademu fantu v obraz ...

Solza neba kot bi njegova bila,
po licu je polzela,
a dotikala se je srca.

V levi roki mu vrtnica je ovenela,
zbodla ga je,
čeprav trna ni imela.

Nocoj se je
oko zbistrilo,
oh, nocoj
je veter
zavel čez prag.

Nocoj je
mlada luna
in srce mi poje
kot takrat.

Lice vroče,
mlade sence
in pa topli
gosti zrak.
Vse tako je,
vmes pa
dolga leta
je spremenil čas.
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MEDNARODNI LITERARNI 
NATEČAJ OŠ IN OBČINE GRAD

Člani literarnega krožka smo že nekaj časa razmišljali, da bi, 
glede na to, da sodelujemo na različnih literarnih natečajih, 
tudi sami kakšnega razpisali. Ker se naša šola nahaja pod enim 
največjih gradov v Sloveniji, smo se odločili, da bo tema vezana 
na grad. Med zbiranjem različnih običajev se nam je skozi leta 
ves čas ponujala tudi ideja o gračkem zmaju Kaču. Tako smo 
se odločili, da bo tema našega natečaja Balade in romance 
srednjega veka.
V baladah namreč v usodo odločilno poseže bajeslovno bit-
je, to bi bil naš zmaj, romanca pa prikazuje življenje, boje in 
ljubezen grajske gospode.
Na natečaju je sodelovalo 18 šol iz Avstrije, Hrvaške, Madžar-
ske in Slovenije. 
Skupaj je na natečaj prispelo 45 del v slovenščini ter 10 del v 
tujih jezikih. Vsa dela so dostopna na spletni strani OŠ Grad. 

Mentorica literarnega krožka: Marija Štesl

Zmagovalna pesem 
LEGENDA O GORIČKEM ZMAJU KAČU
Velikokrat so spraševali se ljudje,
gledali od kod do kje,
sega ta gorički grad, 
kjer je zmaj zaklet živel takrat.
V tem gradu živela prelestna je gospa, 
ki navkljub bogastvu nesrečna je bila,
je po cele dneve tarnala, ker ni mogla najti ženina.
Nje zgodba bila je silno žalostna!
Najprej vam povem, bila je gospa, grofica, 
da nobena druga se z njo ni kosala.
Saj se niti niso mogle, ker hudo okrutna je bila. 
Mogočna kakor zmaj,
z vseh strani zastražena, kot le kaj,
služabnikov pa najmanj sto, nihče se ni upal boriti z njo.
Leta so tekla,
ljudje so zanjo delali na poljih, z njih cedil se je le znoj, 
popoldne pa, tako so mi rekli, za plačilo dobili so le loj. 
Ona se v dvorcu je smejala, okruten smeh je tole bil,
drugega ni delala, kot ukazovala in kazala, kako z njo svet 
je dobrotljiv.

Ljudje, ki so se na poljih trudili, so kleli grofico dan za dnem,
ožuljene svoje roke k nebu so dvigovali od muk in vnem.
Naposled prišla je rešitev, kakor blisk bila je pri njih,
čarovnica Mira prišla jim je pomagat, odrešit jih in povrnit mir. 
Ni bila bogata, ni bila lična, 
a bila je primerna gospodična, 
ki bi znala biti kos nalogi, da bi grofično spremenila, 
ji pamet in smisel življenja povrnila.
Mira se z zvijačo prebila je v grad, kot grofičina služinčad.
Zanjo je to le otroška igrica bila,
ko je skozi sobane paradirala in tu in tam izstrelila kakšen urok,
da so okoli nje vsi popadali okrog.
Čez nekaj časa je v glavno sobo le prišla,
kjer grofičina bila je spalnica. 
Grofica zaukazala je :« Naprej!«, mislila je, da je kakšen lakaj,
nikakor pa si ni mislila, da bo čez nekaj trenutkov sama zmaj.
»Za svojo pohlepnost v življenju boš kazen dobila!«, je 
vzkliknila čarovnica Mira in že urok 
izstrelila. Za grofično se vsaka je sled izgubila, na njenem 
mestu ostal je zmaj,
ki je bil hudo priskuten in smrdel kot le kaj!
»Tako, jaz sem svojo nalogo končala!« je hip zatem naznanila 
Mira in 
se v megličastem oblaku s svojo obleko izgubila, 
množica pa rajala je vse do jutra 
in s šampanjcem se opila.
Grofična, ki zmaj je postala, je grad zapustila in se v votlini 
ob grajskem ribniku naselila.
Na glavi pa je ta grozen zmaj še vedno nosil kronico, ki je 
mešala glave ljudem in si jo je vsak želel bolj kot kup zlata.
V zapuščenem gradu se nastanil je grof, ki bil je
hudo pohlepen in dal je razglasiti, da kronico hoče
dobiti, pa če bo po tistem ostal praznih rok. Za nagrado je 
celo svojo hčer ponujal za ženo, ki bila je mikavna in čila, 
zato so se mladeniči odpravili na pot,
a mnoge od njih je zmajska grofica ubila.
Le enemu se je posrečilo dovolj blizu priti. 
Vzel je kronico, a ni imel dolgo velike sreče z njo. Boste slišali, 
kako je bilo.
Grofica se je ravno kopala v mlaki kot pošten zmaj in 
kmalu je opazila tatvino in se zapodila vanj. 
Izdali so ga zlati žarki, ki so se s kronice usipali,
a še vedno bil je hiter dovolj, da se je v zadnjem trenutku v 
grad zapodil.
Hitro zaprla so se grajska vrata in zmaj, 
ki vzel je prevelik zalet, 
se je na njih na tisoče koščkov razbil, 
kronica pa je izginila in grof je nikakor več ni nazaj dobil.
To je legenda, ki o zmaju Kaču govori, in še kako resnična 
se mi zdi, 
kronica ta pa za pohlepneže ni. 
Lahko pa se našel bo kdo, ki mu srce bije v čistosti
in se mu kronica v daljavi zaiskri.

Eva Vučko, 7.a, OŠ I M. Sobota
Mentorica: Milena Mohorko

Udeleženci literarnega natečaja, katerim niti sneg ni mogel 
preprečiti udeležbe na prireditvi. (Foto: K. Šalamon)
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FILMSKO USTVARJANJE  
NA OŠ GRAD
Člani literarnega krožka že nekaj let svoja besedila 
prikazujemo tudi na filmčkih. Letošnji nosi naslov Al-
kohol ubija.
Film prikazuje rojstnodnevno zabavo pri dekletu, 
katerega starši so za nekaj dni odpotovali v tujino. 
In kot pravi pregovor, »kadar mačke ni doma, miši 
plešejo,« se je tudi tu marsikaj dogajalo: od cigaret 
do alkohola in brezmejnega veseljačenja.
Toda posledice so bile hude.
Eno izmed deklet je namreč obležalo, poklicati so mo-
rali reševalno vozilo, ki je sicer hitro prispelo na cilj, a …
Je kriv sošolec, ki ji je v pijačo stresel poživilo?                                                                                                      

Mentorica: Marija Štesl

ŠOLSKI OTROŠKI 
PARLAMENT
Letošnja tema šolskega otroškega parlamenta je Šol-
stvo in šolski sistem. Učenci so se s tematiko ukvarjali 
na razrednih urah in v delavnicah. Svoje ugotovitve so 
predstavili na šolskem otroškem parlamentu, ki je po-
tekal v petek, 26. 1. 2018.
Učenci so razmišljali o tem, kakšen naj bo dober učenec, 
kaj menijo o domačih nalogah in kaj si želijo v šoli. Iskali 
so tudi pozitivne in negativne plati naše šole. Razmišl-
jali so o tem, katera znanja vse pridobivajo v šoli, izvedli 
anketo o našem šolstvu, se pogovarjali o odnosih v šoli 
ter primerjali tuje šolske sisteme z našim. 

Učenci ugotavljajo, da je klima v šoli odvisna od izpolnjevanja dolž-
nosti učencev in da je v šoli zaznati pomanjkanje spoštovanja med 
učenci, med učitelji in učenci ter tudi med učenci in njihovimi starši. 
Dotaknili so se tudi domačih nalog in ocen, brez katerih bi po nji-
hovem mnenju bila šola nesmiselna, saj se potem sploh ne bi več 
učili. Učenci so mnenja, da jim šola predstavlja privilegij, saj jim da 
ogromno znanja.
Izvolili so tudi predstavnici za medobčinski otroški parlament, ki je 
letos potekal na naši šoli. Udeležili sta se ga Zarja Škaper iz 9. razreda 
in Jožica Franc iz 8. razreda. 

                          Mentorica otroškega parlamenta
Tanja Kranjec

MEDOBČINSKI OTROŠKI 
PARLAMENT
Letos je bila Osnovna šola Grad gostiteljica 28. medobčinskega 
otroškega parlamenta. Tega so se udeležili predstavniki 11 šol, in 
sicer OŠ Bakovci, OŠ Beltinci, OŠ Cankova, OŠ Kuzma, OŠ I Murska 
Sobota, OŠ II Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota, OŠ Puconci, OŠ 
Sveti Jurij, OŠ Tišina in OŠ Grad. Potekal je 22. 2. 2018.
Najprej so si mladi parlamentarci skupaj z mentorji ogledali kul-
turni program, na katerem sta jih pozdravila g. ravnatelj Viktor Na-
votnik in ga. županja Cvetka Ficko. Predstojnica Zavoda za šolstvo 
OE Murska Sobota, ga. Irena Kumer, je zaradi neugodnih vremen-
skih razmer obisk odpovedala, njeno sporočilo pa je bilo prenese-
no učencem. Dogodka se je udeležila tudi  predstavnica Društva 
prijateljev mladine Murska Sobota, ga. Simona Fartek. Dogodku 
se je pridružil tudi nekdanji učenec OŠ Grad, dvakratni udeleženec 
nacionalnega otroškega parlamenta, sedaj dijak Gimnazije Mur-
ska Sobota, Mario Pezer.

Mladi parlamentarci so pokazali veliko mero konstruktivnosti. (Foto: A. Vrtič)

Učenci so bili v delavnicah zelo kreativni. (Foto: A. Vrtič)

Priznanje so prejeli: Tine Fujs Perša, Alex Horvat, Špela Makari, 
Patricija Sampl in Zarja Škaper.
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Sledilo je delo v delavnicah, v katerih so razmišljali o tem, 
kaj jim pomeni šola, kakšni odnosi se gradijo v šoli, opozo-
rili so na pozitivne in negativne plati šole, razmišljali o pra-
vilih, načinih poučevanja in vsebinah, ki se jih učijo. Učenci 
so bili v delavnicah zelo kreativni, v debati pa zgovorni in 
konstruktivni.  Na koncu zasedanja so izbrali 8 predstavni-
kov, ki se bodo udeležili regijskega otroškega parlamenta, 
ki bo potekal v Murski Soboti, 19. 3. 2018. Izmed teh pa so 
izbrali še 2 predstavnika, ki  se bosta udeležila nacionalne-
ga otroškega parlamenta aprila v Ljubljani. Udeležila se ga 
bo tudi naša učenka 9. razreda, Zarja Škaper.

Mentorica otroškega parlamenta
                                 Tanja Kranjec

ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG  
NA OSNOVNI ŠOLI GRAD
Tudi v tem šolskem letu na Osnovni šoli Grad nadaljujemo 
z izvajanjem projekta Zdrav življenjski slog. Učenci, ki so 
vključeni v projekt, imajo dodatne ure športa. Učenci urijo 
svoja športna znanja, se motorično razvijajo in kar je naj-

pomembnejše, šport doživljajo kot sprostitev in zabavo.  
Večina športnih dejavnosti  poteka  po pouku, nekatere 
aktivnosti pa potekajo tudi ob pouka prostih dnevih.
V zimskih dneh, ko nas je narava obogatila s snežno odejo, 
smo z učenci uživali v igrah na snegu, sankanju po strmi-
nah ter izdelovanju različnih skulptur iz snega.  
V sklopu projekta smo sodelovali z Osnovno šolo Kuzma. 
Odigrali smo prijateljsko nogometno in odbojkarsko tekmo.   
V jesenskih in novoletnih počitnicah smo izvedli plavalne 
aktivnosti v Termah 3000 in vodeno vadbo v šolski telova-
dnici. Ugotavljam, da učenci z veseljem prihajajo na različ-
ne športne aktivnosti, tudi ko nimajo pouka.

                                                           Damjan Grah

NASTOP UČENCEV NA ODPRTJU 
TRGOVINE SPAR PRI GRADU
V četrtek, 15. februarja, so učenci 5. razreda naše šole na-
stopili na prireditvi ob odprtju franšizne trgovine Spar v 
lasti družinskega podjetja Goričanka Kalamar. 
S tremi glasbenimi točkami pod mentorstvom in ob spre-
mljavi učiteljice Elizabete Sarjaš ter tremi deklamacijami 
pod mentorstvom učiteljice Nataše Kuhar Čerpnjak so 
učenci s svojo otroško razigranostjo obogatili kulturni pro-
gram, ki ga je povezovala Urška Kalamar, ob besedi govor-
nikov pa popestrila še pevka Marina Huber. Učence je na 
prireditvi spremljal tudi ravnatelj OŠ Grad, Viktor Navotnik.                                                                                                           

Nataša Kuhar Čerpnjak

Skupinska slika sankanja (Foto: D. Grah)

Sankanje po strminah pri OŠ Grad. (Foto: D. Grah)

Med povabljenimi gosti je bil tudi dijak Mario Pezer – nekdanji 
udeleženec Nacionalnega parlamenta (Foto: A. Vrtič) Plavalne aktivnosti v Termah 3000 (Foto: M. Slana)

Učenci OŠ Grad na otvoritvi franšizne trgovine SPAR (Foto: V. Navotnik)



Občina Grad35   

PREDSTAVLJAMO

TALENTI, KI BOGATIJO NAŠO 
LOKALNO SKUPNOST 
V zadnjem obdobju smo priča uspešnosti naših občanov 
na različnih področjih in to je dragocen kapital vsake lokalne 
skupnosti. Izredno smo tudi ponosni, da življenje naše lokal-
ne skupnosti bogatijo uspešni diplomanti in srednješolci, 
ki krojijo izobraževalni in naš družbeni utrip in zato smo 
se odločili, da se njihovi doseženi uspehi predstavijo širši 
javnosti. Kajti na splošno je pri mladih potrebno spodbujati 
zmagovalno miselnost, vzgajati za ključne vrednote in spod-
bujati ustrezno okolje za doseganje rezultatov. 
Že od nekdaj velja, da je pravo življenjsko vodilo to, da bogas-
tvo ni v stvareh, temveč v ljudeh, in da so odnosi tisti, ki nas 
bogatijo ter krepijo. Dragi naši mladi – naši talenti, želimo 
vam veliko uspehov tudi v prihodnje z željo, da s svojim po-
tencialom prispevate svoj delež k razvoju lokalne skupnosti. 
Vsak od nas se mora vsak dan vprašati, kaj lahko stori dobre-
ga za svojo okolico in za svoj razvoj. Družba se namreč preveč 
razoseblja in v porastu je individualizem, kar pomeni prej 
slabost kot prednost, zato se moramo med sabo povezovati 
in spoštovati. Še enkrat srečno in uspešno naprej.  

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

MARTIN ŽÖKŠ - NAJBOLJŠI 
PICOPEK V SLOVENIJI

V okviru 12. Mednarodnih sejmov okusov 2018 – Gastexpo, 
ki so tudi letos potekali na ljubljanskem Gospodarskem 
razstavišču od 31. januarja do 3. februarja, je v organiza-
ciji Primorskega sejma in Sekcije picopekov pri Društvu 
kuharjev in slaščičarjev Slovenije ter ob sponzorstvu KZ 
Metlika potekalo že šesto odprto prvenstvo v izdelavi pic 
„Naj picopek Slovenije“. 
Tekmovalci so morali pripraviti dve kreaciji – eno margerito 
in en izdelek po lastni izbiri. Strokovna komisija je ocenjevala 
pripravo, izvedbo, peko, čas, okus, videz in predstavitev pice, se-
stavljali pa so jo Miha Rojina, Miha Tomažič in Miha Racman. 
Tako smo v petek, 2. februarja 2018, dobili najboljšega pi-

copeka za leto 2018; ocenjevalce je najbolj prepričal zadnji 
nastopajoči tekmovalec, naš občan Martin Žökš iz Kova-
čevcev, ki si je prislužil naslov »Naj picopek Slovenije«. 

Martin, iskrene čestitke! Vse pa nas zanima, kaj je skriv-
nost najboljše pice? 
Ocenjevalce sem prepričal s pico, ki sem jo poimenoval 
drvarska pica. Njena posebnost je ta, da sem uporabil do-
mači – lokalni dodatek, namreč moki sem primešal mleti 
bučni sir. Na pici pa še najdemo pelate, šunko, sir, narezane 
šampinjone, papriko in nekaj bazilike. 
Nam še malo poveš o svoji raznoliki poklicni poti?
Končal sem šolo za kuharja, a sem nato naredil prekvalifi-
kacijo za gozdarja. Zgradil sem gostinski objekt, ga opremil 
v kmečkem slogu in se s svojo družino začel ukvarjati z 
gostinstvom. Ukvarjam se še z delom v gozdu. Pred dobrim 
letom dni pa sem se odločil, da v eni od sob naredim še 
krušno peč in pričnem s peko pic. 
Martin, po naravi si vesel človek, poln idej in kot bi pove-
dali mi vaščani: »Naš Martin se je že spet nekaj spomnil«. 
Kaj ti pomeni ta nagrada?
Nagrada mi pomeni veliko. Sem je vesel. Najbolj pomembno 
pa je to, da so ljudje s picami zadovoljni. To pomeni, da nekaj 
delaš prav in zato se tudi splača poizkušati nove stvari. Tudi 
sam sem tak, da pri hrani rad eksperimentiram in tokrat se 
mi je to izplačalo. Sedaj se je obisk povečal za 100 % in s svojo 
ekipo se še bolj trudimo na kvaliteti. Razmišljamo o novostih, 
kako vedno znova dati med goste nekaj novega, privlačnega. 
V prihodnosti se želim udeležiti še kakšnih tekmovanj. 

Martin Žökš z zlato medaljo, NAJ PICOPEK SLOVENIJE 2018   
(Foto: Sejmi okusov GASTexpo)

Drvarska pica  - mojstrovina izpod Martinovih rok (Foto: M. Žökš) 

Martin in Samo Herceg v ustvarjanju najboljših pic (Foto: M. Žökš)
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Čaka te svetovno prvenstvo v peki pic v italijanskem 
Neaplju, kaj pripravljaš?
Naj povem, da me meseca aprila najprej še čaka ama-
tersko svetovno prvenstvo v peki pic v Parmi, katerega 
se bo udeležilo okrog 1000 picopekov iz celega sveta. 
Tekmovalo se bo v 11 disciplinah, jaz pa bom sodeloval v 
treh disciplinah, in sicer v prestižni kategoriji peke pice 
margerite, katera je najbolj znana, potem v lastni kreaci-
ji pice in v kategoriji predstavitve lokalnega okolja s pico. 
20. junija pa bom kot edini slovenski predstavnik na 
svetovnem prvenstvu v peki pic v Neaplju. 
Tam se bo zbralo približno 500 najboljših picopekov iz 
celega sveta. Drvarska pica bo ena od dveh, s katerimi 
se bom predstavil, kjer bom poizkušal presenetiti še s 
kakšno novostjo. 
Do prvenstva pa bom doma preizkušal različne stvari. 
Že sama uvrstitev na tekmovanje v Neaplju pa mi po-
meni veliko, tako da se s končno uvrstitvijo sploh ne 
obremenjujem.

Martin iskrene čestitke, celotna lokalna skupnost je 
ponosna nate. Pojdi poln upanja naprej tako na tek-
movanja kot tudi v življenje. Naj bo vedno na tvojem 
licu nasmeh, ki vse okrog tebe razveseljuje. Vse dobro. 

Mihaela Žökš

INTERVJU Z »NAJ GORIČKIM 
ŽAGARJEM«

V kratkem pogovoru bomo spoznali osebo, ki se lahko že drugo 
leto zapored pohvali z nazivom »Naj gorički žagar«. To je Pri-
mož Sukič iz Dolnjih Slaveč. Primož, preden ti zastavim nekaj 
kratkih vprašanj, ti naj najprej čestitam v svojem osebnem 
imenu kakor tudi v imenu uredniškega odbora in Občine Grad.
Kot prvo mi zaupaj, kdaj si se začel ukvarjati s to tekmovalno 
disciplino?
Moje prvo tekmovanje z motorno žago je bilo leta 2014, in 
sicer v Kovačevcih, kjer je bilo regijsko tekmovanje lastnikov 
gozdov Pomurja.
Kje si dobil veselje do žaganja in kdo te je spodbujal k temu?
Že od otroštva me je to veselilo. Drugače pa moji začetki segajo 
v leto 2005. Takrat sem pri svojih 12 letih dobil že prvo motor-
no žago od očeta. V precejšnji meri me spodbujajo predvsem 
starši ter moj prijatelj Kristjan Slamar, s katerim se tudi skupaj 
udeležujeva tovrstnih tekmovanj in si izmenjujeva nasvete. 
Kako se pripravljaš na tekmovanje? Kako ti znanje v žaganju 
koristi v osebnem življenju in kako ga izkoristiš? 
Na tekmovanje se pripravljam tako, da si dobro pripravim mo-
torno žago ter si dobro nabrusim verige motornih žag. Pri teh 
zagotovo porabim največ časa, saj je dosti odvisno od vrste 
lesa, ki je pripravljen na tekmovanju. Znanje in izkušnje s tek-
movanj nedvomno dobro izkoristim tudi v svojem osebnem 
življenju pri delu v gozdu, ki ga opravljam v svojem prostem 
času. A pri delu v gozdu dajem poudarek predvsem varnosti in 
pravilni sečnji ter ne času, ki pa je na tekmovanjih ključnega 
pomena. 
Kakšni so predpisi, da se lahko tekmovanja sploh udeležiš?
Tekmovanja se lahko udeleži vsak, vendar mora tekmovalec 
pred tekmovanjem podpisati izjavo, da tekmuje na lastno 
odgovornost. Uporabljati pa seveda mora osebno zaščitno 
opremo.
Že v prejšnjem odgovoru si omenil osebno zaščitno opremo. 
Kakšna je torej predpisana določena oprema?
Pri hitrostnem tekmovanju v žaganju hlodov so obvezne za-
ščitne protivrezne hlače in zaščitni protivrezni škornji. Ko pa 
se udeležimo regijskega in državnega tekmovanja lastnikov 
gozdov, pa mora tekmovalec imeti popolno opremo. Poleg prej 
omenjene opreme je potrebna še zaščitna čelada, rokavice ter 
osebna prva pomoč. Ne gre pa seveda brez žage, ki mora biti to-
varniška in ne predelana, seveda dokaj sodobna in imeti mora 
zavoro ter lovilec verige.
Kako zgleda tako tekmovanje? Kakšen je način tekmovanja 
in točkovanja?
Hitrostno tekmovanje v prežagovanju hloda poteka po sistemu 
izpadanja, kjer tekmovalci na začetku tekmovanja izžrebajo 
štartne številke svojega nasprotnika v prvem krogu. Tekmo-
valca imata v dvoboju dva reza, in sicer najprej na eni, potem 
pa še na drugi strani, in vsota časa obeh strani posameznega 
tekmovalca se sešteje. Boljši čas tako prinese napredovanje, 
slabši pa izpad tekmovalca. Pri hitrostnem tekmovanju ža-
ganja hlodov se tekmuje po kategorijah KM (konjskih moči) 
motorne žage. Sam tekmujem v vseh kategorijah. Kategorije 
na večini tekmovanj pa so naslednje:Primož Sukič v akciji (Foto: P. Sukič) 
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• kategorija do 4.1 KM,
• kategorija od 4.1 KM do 5.1 KM,
• kategorija od 5.1 KM do 7.1 KM,
• kategorija od 7.1 KM.

Koliko tekmovanj pa se odvije v enem letu?
Letno je približno 8 tekmovanj in velika večina jih je v so-
sednji Avstriji, kjer so ta tekmovanja dokaj priljubljena. Pri 
nas se tovrstna tekmovanja odvijajo v Prosečki vasi in na 
Gornjih Slavečih.
Za konec najinega pogovora mi pa, prosim, zaupaj, kateri 
je tvoj največji dosežek?
Med vsemi dosežki sem najbolj zadovoljen in ponosen na 
osvojeni pokal in naziv, ki sem ga letos že drugič zapored 
osvojil v Prosečki vasi in to je naziv »Naj gorički žagar«. 

Primož, hvala ti, da si si vzel čas zame in najin pogovor. Naj 
ti še enkrat iskreno čestitam ob tvojih dosežkih, predvsem 
za ta naziv, na katerega si tudi sam najbolj ponosen. V pri-
hodnje pa ti želim še veliko uspehov na žagarskih poteh, 
kakor tudi na osebni življenjski poti.

Mateja Knap 

MARIO PEZER, ZLATO PRIZNANJE  
V ZNANJU ASTRONOMIJE

Mario Pezer uspešno tekmuje vsako leto v znanju astrono-
mije za Dominkova priznanja in se udeležuje tekmovanja v 
znanju fizike za Stefanova priznanja. Letošnje leto je zanj še 
posebej uspešno. Z odličnim rezultatom na državnem tek-
movanju v astronomiji si je prislužil zlato priznanje, hkrati 
pa mu je ta uspeh odprl vrata za mednarodna tekmovanja.
Najboljše mlade astronome je organizator povabil k sode-
lovanju v izbirnem krogu 25. sanktpeterburške astronom-
ske olimpijade. Reševali so naloge, katere so potem bile v 
elektronski obliki posredovane v Rusijo, kjer jih je ocenila 
komisija. Mario Pezer se je odrezal odlično in se uvrstil v 
finalni krog. Teoretični del te olimpijade je bil 3. 2. 2018, 
praktični pa bo 3. 3. 2018.

Mario Pezer je bil poleg tega povabljen še na izbirni posto-
pek za ekipo na 12. mednarodni olimpijadi iz astronomije 
in astrofizike 2018, ki bo jeseni na Kitajskem. Pripravlja se 
tudi na tekmovanje iz fizike, ki bo sredi marca na regijskem 
nivoju in tri tedne pozneje na državnem.
Mario je na splošno dijak, kakršnih si želimo: prijazen, pri-
den, vedno pripravljen pomagati.  Kljub oddaljenosti mu 
ni težko sodelovati pri astronomskih opazovanjih in biti 
pomočnik mentorjem pri astronomskem taboru Kmica.

                                 Dr. Renato Lukač, profesor fizike

Mario Pezer je dijak 4. b razreda. Vse letnike gimnazijskega 
šolanja je zaključil z odličnim uspehom. Zelo odgovorno se 
vključuje v delo naše gimnazije, saj je bil kar dve leti pred-
sednik dijaške skupnosti, dijake naše šole pa zastopa tudi 
kot član sveta zavoda Gimnazije Murska Sobota.
Že od začetka gimnazijskega šolanja se zelo uspešno 
udeležuje tekmovanj tako na naravoslovno-matematičnem 
kot družboslovno-jezikovnem področju. 
Mario Pezer je na vseh področjih svojega dela zelo priza-
deven, vztrajen in uspešen.

Mag. Sonja Žilavec Nemec, razredničarka 4. b
         Mario Pezer je vsestranski dijak, ki se je izkazal tudi pri 
angleščini. Na tekmovanju, ki ga organizira Slovensko dru-
štvo učiteljev angleščine IATEFL, je v lanskem šolskem letu 
dosegel izjemen uspeh. Dobil je zlato priznanje, ki pa je še 
toliko bolj dragoceno, saj je konkurenca izredno velika in je 
že sama uvrstitev na državno tekmovanje izjemno.

                                         Mateja Štefanec, prof. angleščine

Mario, tvoji profesorji so veliko lepega napisali o tebi oz. 
o tvojem delu. Sedaj pa te prosim, da mi odgovoriš še na 
nekaj vprašanj. 
Kaj ti pomeni ta nagrada?
Nagrada mi pomeni veliko – dala mi je potrdilo, da je to 
nekaj, v čemer se lahko najdem. Dala mi je motivacijo, da 
nadaljujem v tej smeri.
Že od majhnih nog me je veselilo naravoslovje, zato sem 
se v šoli vedno udeleževal kakšnih tekmovanj. Bilo mi je v 
zabavo, hkrati pa sem lahko ugotovil, kaj bi si želel postati 
v prihodnosti.
Kako si se odločil za izobraževanje na gimnaziji?
Vedel sem, da bi rad delal nekaj naravoslovnega, nisem pa bil 
točno odločen, kaj. Druge izbire ni bilo, saj je gimnazija edina 
nudila priprave v vse smeri in pa seveda ključ za vsak študij.
Za gimnazijo v Murski Soboti sem se pa odločil zato, ker mi 
je domača in ker sem vedel, da mi bo tukaj najbolj prijetno.
Tvoj prosti čas?
Moj prosti čas je odvisen od stvari, v katerih se najdem. 
Velikokrat brskam po spletu, včasih pa se tudi udeležim 
kakšnih drugih dejavnosti, kot je bil na primer astronomski 
tabor, ali pa delam kakšne stvari v zvezi s šolo.
Kako bo tvoja pot izobraževanja potekala naprej?
Za naprej sem skoraj stoodstotno prepričan v smer fizike, 
čeprav še ne vem točno, v katero smer. Zanima me nekaj 
astronomije in moderne fizike.

Mario Pezer (Foto: GMS) 
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Verjetno tudi tvoj uspeh ni prišel sam od sebe, kaj bi sve-
toval mladim?
Mladim bi svetoval, naj nekaj časa posvetijo temu, da najdejo 
to, kar želijo v življenju delati. Če jih kaj zanima, se naj kar 
pogumno česar udeležijo ali kaj raziščejo. Izkušnje so v veliko 
pomoč. Če vidiš, kako in kaj se kje dela, te morda pritegne ali 
pa odvrne. V obeh primerih dobiš neprecenljivo informacijo 
– ugotoviš, kaj ti je všeč. Pri tem spoznaš dobre prijatelje in 
navežeš stike. Najpomembnejše pa je, čeprav se ti morda zdi, 
da bi mogel v čim krajšem času narediti čim več, da si vzameš 
nekaj časa zase. Tudi prosti čas ti pomaga razširiti obzorje.
Hvala ti Mario za vse. V svojem osebnem imenu in v ime-
nu Uredniškega odbora Informativnega glasila Občine 
Grad ti nadalje želim na tvoji poti veliko idej, vztrajnosti 
in uspehov. 

Mihaela Žökš 

NINO CELEC – DRŽAVNI DVORANSKI 
PRVAK V SKOKU V DALJINO 
TER ŠPORTNIK LETA OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA 

Mlad in uspešen atlet, Nino Celec od Grada, je bil v glasilu 
predstavljen leta 2016, ko je bil med 20 finalisti razpisa 
Mladi upi 2016. Tokrat smo se v pogovoru z njim osredoto-
čili predvsem na njegove športne dosežke v drugi polovici 
leta 2016 in v letu 2017 ter pridobljena naziva športnik leta 
Občine Slovenska Bistrica v letu 2017 in državni dvoranski 
prvak v skoku v daljino,  za kar mu iskreno čestitamo. 
Nino, glede na tvojo zavzetost in motiviranost  športnih 
dosežkov v skoku v daljino in šprintu doma in v tujini v 
drugi polovici leta 2016 in v letu 2017 prav gotovo ni manj-
kalo? Kateri so bili to? 

Tako je. V začetku leta 2016 sem prvič osvojil naslov državnega 
dvoranskega prvaka v članski konkurenci, v drugi polovici leta 
pa sem zraven dodal še naslov državnega prvaka na prostem 
in zmagal na atletskem pokalu Slovenije. Tako sem leto 2016 
zaključil s članskim ´trojčkom´ v žepu. Tekmoval sem tudi na 
različnih mednarodnih mitingih v Sloveniji in v sosednjih dr-
žavah, kjer sem prav tako dosegel nekaj dobrih uvrstitev.  
V leto 2017 pa sem se podal s ciljem, da dosežem normo za 
nastop na Evropskem prvenstvu do 23 let. V dvoranskem delu 
sezone sem ponovno osvojil naslov državnega prvaka, kar je 
bila lepa popotnica pred začetkom poletnega dela sezone. Na 
mednarodnem mitingu, 4. junija v Zagrebu, mi je uspel skok 
751 cm, kar je pomenilo normo za nastop na Evropskem prven-
stvu mlajših članov na Poljskem, hkrati pa je to tudi moj oseb-
ni rekord. Za tem sem zmagal še na Atletskem pokalu Sloveni-
je v Novi Gorici in se udeležil ekipnega Evropskega prvenstva 
v Tel Avivu (Izrael), kjer sem v skoku v daljino zasedel 8. mesto 
in s tem prispeval nekaj točk za slovensko reprezentanco. Na 
Evropsko prvenstvo sem se podal povsem brez kakršnega koli 
pritiska, saj sem vedel, da bom tam dal vse od sebe. V katego-
riji mlajših članov (U23 takrat letniki 1995–1997) sem bil eden 
od najmlajših udeležencev, saj sem v tej kategoriji nastopal 
komaj prvo leto. Tekmovanje sem končal v kvalifikacijah na 23. 
mestu v Evropi. Na ta dosežek sem zelo ponosen, na tekmi 
pa sem zbral še ogromno pomembnih izkušenj, ki mi bodo v 
bodoče le v pomoč. Na vidnejšo uvrstitev pa ciljam leta 2019, 
ko bo Evropsko prvenstvo do 23 let potekalo na Švedskem, in 
menim, da se bom tam ob normalnem razvoju lahko brez 
težav prebil v finale med 12 najboljših. 
Pa naj dodam še to, da je 25. februarja 2018 v Celju potekalo 
državno dvoransko prvenstvo, kjer sem že tretjič zapored 
postal državni dvoranski prvak v skoku v daljino, z rezulta-
tom 727 cm!
Treniraš v okviru Atletskega društva Slovenska Bistrica. V 
mesecu januarju 2018 si prejel najprestižnejše priznanje, 
kajti komisija te je izbrala za športnika leta občine Sloven-
ska Bistrica za leto 2017. Kaj ti pomeni pridobljen naziv?
Tega priznanja niti malo nisem pričakoval. Bil sem zelo pre-
senečen, ko mi je trener omenil, da sem prejemnik tega 
priznanja, saj ima Občina Slovenska Bistrica ogromno 
odličnih športnikov, in eden izmed pogojev je, da je špor-
tnik član kluba v Občini Slovenska Bistrica. 
Takšna priznanja nas športnike zelo razveselijo in nas 
navdajajo z gotovostjo, da smo na pravi poti. So nagrada 
za dobro opravljeno delo, poleg tega pa tudi zelo dobra 
spodbuda za delo vnaprej.
Se na treninge v Slovensko Bistrico še vedno voziš od Grada?
Trenutno sem v stanovanju v Spodnji Polskavi. Tako sem 
bližje Slovenski Bistrici in lažje treniram, saj imam v pri-
meru slabega vremena na razpolago tudi atletsko dvora-
no. Stroškov s prevozi imam manj in manj sem tudi iz-
postavljen nevarnostim na cesti. Kot vaditelj pomagam 
še v Atletskem društvu v Slovenski Bistrici in v Športnem 
društvu Corrida v Mariboru.
Najverjetneje že razmišljaš o študiju. Katere smeri? 
V mislih imam študij na Pedagoški fakulteti, vendar pa 
spremembe ne izključujem. 

Na odru za zmagovalce državnega prvenstva v Celju, 25. 2. 2018 
(Foto: Osebni arhiv N. Celec) 
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Kakšni so tvoji cilji za naprej, na športnem in študijskem 
področju?
Zavedam se, da se samo s športom,  z atletiko, v Sloveniji 
ne morem preživljati, saj je medijsko in finančno zelo slabo 
podprta. Zato je izobrazba še toliko bolj pomembna. Že-
lim si, da bi v prihodnje lahko še nemoteno naprej treniral 
atletiko, uspešno študiral in dosegal odlične rezultate. Vem, 
da je pred mano še dolga pot, a se bom potrudil, da bo ta 
čim bolj uspešna. Upam, da bo čim manj poškodb, ki bi me 
lahko ovirale, rezultati pa pridejo le s pravim pristopom in 
trdim delom. Sanje vsakega športnika je nastop na olim-
pijskih igrah in te želje tudi sam ne skrivam. 
Vedi, da smo občani Občine Grad zelo ponosni nate. Bi k 
povedanemu še kaj dodal?
Da, zahvalil bi se Občini Grad, ki mi je namenila sredstva za 
nakup športne opreme, me že nekajkrat v okviru občinske-
ga praznika povabila na prireditev in mi podelila plaketo 
za častnega občana. 
Zahvalil bi se tudi vsem ostalim, ki me spodbujajo in mi 
stojijo ob strani na moji športni poti. Jaz pa obljubljam, da 
boste za mene v prihodnjih letih še slišali. 
Nino,  v osebnem imenu in v imenu Uredniškega odbora 
Informativnega glasila Občine Grad se ti zahvaljujem za 
pogovor in ti nadalje želim veliko vztrajnosti in uspehov na 
atletskih stezah kot tudi pri študiju in v osebnem življenju.

Štefanija Fujs

TEJA SAPAČ - DEBATA NA GFML
Ime mi je Teja Sapač in sem dijakinja prvega letnika na Gimna-
ziji Franca Miklošiča Ljutomer. Na šoli nam v okviru obveznih 
izbirnih vsebin ponujajo debato, katero tudi sama obiskujem.
Vsak petek po pouku debaterji ostanemo v šoli, kjer se pri-
pravljamo na turnirje, pilimo svoje debatno znanje in, seve-
da, debatiramo. Debatira se v skupinah z dvema ali tremi 
govorci, ki morajo skozi svoje govore, kateri trajajo 7 minut, 
prepričati sodnika v veljavnost njihovih argumentov ter, da 
nasprotna ekipa nima prav. Na nekatere debate se lahko 
pripravlja več kot mesec dni, na »impromptu« debate pa 
samo eno uro, kajti komaj takrat izvemo debatno trditev.

Do zdaj sem se v tem šolskem letu udeležila treh turnirjev 
na državnem nivoju. Nazadnje smo bili v Litiji, kjer sem s 
svojo ekipo osvojila 3. mesto. Ta turnir je za razliko od os-
talih bil sestavljen iz treh »impromptu« debat, (namesto 
iz dveh pripravljenih in ene »impromptu« debate) kar po-
meni, da smo debatirali na tri različne trditve in sicer:

1.  Otroci bi morali imeti pravico zahtevati, da doma nihče 
na kadi, vključno z njihovimi starši.

2. Državljane in državljanke bi moralo bolj skrbeti za 
dostop Googla in Facebooka do njihovih podatkov kot 
dostop države do le-teh.

3. Slovenija bi morala strogo kaznovati starše, ki ne cepijo 
svojih otrok.

Med 8. in 10. marcem pa bo na naši šoli potekal zdaj že tradi-
cionalni mednarodni turnir. Pomerile se bodo najboljše ekipe 
iz različnih držav in kontinentov, debatirali pa bodo v angleš-
čini. Jaz na tem turnirju ne bom debatirala, saj se še ne čutim 
pripravljeno, upam pa, da bom v prihodnosti zbrala zadosti 
debatnega znanja in da se ga bom tudi sama lahko udeležila.

LANA LAZAREVIĆ - ANINA ZVEZDICA 
V pogovoru bomo spoznali osebo, ki sodeluje pri dobro-
delnem projektu Anina zvezdica v našem okolju. To je Lana 
Lazarević od Grada. 
Za kaj pravzaprav gre pri Anini 
zvezdici? 
Anina zvezdica je organizacija, v 
kateri želimo v Sloveniji poma-
gati čim večim ljudem v stiski in 
širiti upanje ter dobro voljo med 
prejemnike pomoči, darovalce in prostovoljce. Idejni vodja 
organizacije je ga. Ana Lukner Roljič, v Pomurju pa Anino 
zvezdico vodi ga. Amadea Gomboc. 
Kdaj je Anina zvezdica zasijala v Pomurju in kdaj na Go-
ričkem?
Anina zvezdica v Pomurju poteka že 5 let. Na Goričkem oz. 
natančneje pri Gradu pa 2 leti. 
Sprva je akcija potekala tudi v Rogašovcih, ampak v letu 2017 
niso sodelovali, tako da je bila akcija lani samo pri Gradu.  
Kaj je tebe osebno spodbudilo k temu, da si začela v pro-
jektu sodelovati in kdaj?

Prejemnik priznanja Nino Celec je športnik leta Občine Slovenska 
Bistrica (Foto: A. Kolar)

Teja Sapač je s svojo ekipo osvojila 3. mesto. (Foto: Arhiv GFML) 
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Velikokrat sem začutila, da želim ljudem pomagati in da mi 
je družin oz. ljudi v stiski zares žal. Ker pa sem si tudi vedno 
bolj želela, da  od besed preidem k dejanjem, sem se pred 
dvema letoma odločila, da se priključim temu projektu. 
Kdaj in kje akcija pri Gradu natančno poteka in kakšni 
so odzivi darovalcev?
Akcija poteka v mesecu decembru v nekdanjih prostorih 
Nove ljubljanske banke po določenem urniku, ki si ga pri-
lagodim glede na moj delovni čas v službi. Odzivi daroval-
cev so krasni. Veseli me, da so se v letu 2017 akciji priključili 
tudi nekateri novi obrazi in ne sodelujejo le moji prijatelji 
in znanci. 
Koliko hrane in higienskih pripomočkov se je zbralo v 
akciji decembra 2017?
Točnega podatka glede hrane in higienskih pripomočkov 
nimam. Vem pa, da je pomoč prejelo 262 družin v Pomurju.  
Se število darovalcev kot tudi prejemnikov pomoči iz 
leta v leto povečuje?
Število pomoči potrebnih se na žalost vsako leto poveču-
je. Nas pa osrečuje to, da je vsako leto tudi več darovalcev. 
Kaj te pri prostovoljnem delu v omenjenem projektu še 
posebej osrečuje in zakaj?
Sreča je v pomoči sočloveku ter v nasmehu in hvaležnosti 
ljudi, ko pakete prejmejo. Srečna sem, da ljudem v stiski 
vsaj delno polepšam božične praznike. Hkrati pa se zave-
dam, da so ti ljudje v stiski celo leto in ne le za praznike. 
Lana, bi k povedanemu želela še kaj dodati?
Vsem sodelujočim bi se še enkrat zahvalila ter jih pova-
bila, da se nam pridružijo tudi v letošnji akciji.  
Lana,  v osebnem imenu in v imenu Uredniškega odbora 
Informativnega glasila Občine Grad, se ti zahvaljujem 
za pogovor, tvoj darovan čas ter srčnost in upanje, ki ga 
podarjaš sočloveku ter ti pri tem želim obilo osebnega 
zadovoljstva še vnaprej.

 Štefanija Fujs

TOMAŽ GRAH - 3. MESTO V KARTANJU
Dolge zimske večere si ljudje velikokrat krajšamo z raznimi igra-
mi in kartanjem. Nekatera društva in občine pa organizirajo tek-
movanja v kartanju šnopsa. Tako je tudi sosednja Občina Puconci 
izvedla tekmovanje v kartanju šnopsa za pokal Občine Puconci. 
Tekmovanje je potekalo v soboto, 25. februarja, na Turistični kme-
tiji Smodiš v Otovcih. Tekmovanja se je udeležil tudi Tomaž Grah 
iz Vidoncev. Tomaž je bil na tekmovanju zelo uspešen in je osvojil 
odlično tretje mesto ter prejel priznanje s praktično nagrado. Za 
osvojeno tretje mesto Tomažu iskreno čestitamo.

Melita Ficko Sapač 

VESTNIKOVO TEKMOVANJE V 
KARTANJU ŠNOPSA
Vestnikovega tekmovanja v kartanju šnopsa, ki ga je organiziralo 
Podjetje za informiranje Murska Sobota, so se udeležili tudi neka-
teri posamezniki iz občine Grad. V sklopu tekmovanja je potekalo 
7 predtekmovalnih turnirjev na različnih lokacijah v Pomurju, 
katerih se je udeležilo skupno kar 571 „kartašev“. Na finalni del 
turnirja sta se uspela uvrstiti tudi naša občana, Miran Zadravec, 
ki je osvojil drugo mesto na turnirju v Kuzmi, (Bistro Petek) in 
Davorin Fujs, ki se mu je uspelo prebiti med 8 najboljših na tur-
nirju na Krajni (Gostilna Mencigar). Oba sta se dobro odrezala 
tudi na finalnem delu tekmovanja, ki je potekal 9. marca 2018 v 
Hotelu Zvezda v Murski Soboti. Med 47 tekmovalci, ki so se skozi 
predtekmovanja prebili v finalni del, se je obema uspelo uvrstiti 
med 12 najboljših in le malo je manjkalo, da bi se z nasprotniki 
pomerila za najvišja mesta. Omeniti velja še Anito Celec, ki se je 
udeležila kar 6 od 7 predtekmovanj. Kljub temu, da se ji v finalni 
del ni uspelo uvrstiti, je bila s strani organizatorjev nagrajena kot 
ena izmed najzvestejših tekmovalk. Vsi trije so vaščani Radovec 
in se že zagotovo veselijo tekmovanja, ki bo potekalo naslednje 
leto, ko bodo lahko spet preizkusili svojo srečo v kartah. Čestitke! 

Štefanija Fujs 

Zbrana hrana in prostovoljka Lana Lazarević (Foto: S. Kovačič)

Podelitev priznanj (Foto: Arhiv T. Grah) 

Finalisti Vestnikovega tekmovanja v kartanju šnopsa (Foto: www.pomurje.si) 
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SAMANTHA ROUDI 

 VITO ŠUŠA 

Samantha Roudi, Kovačevci; 
dipl. inženirka laboratorijske biomedicine

Vito Šuša, Grad; 
dipl. jezikovni posrednik 

Stara sem 23 let. Po končani maturi 
na murskosoboški gimnaziji sem za-
čela s študijem v Ljubljani na Fakul-
teti za farmacijo, smer laboratorijska 
biomedicina. Sam študij traja 3 leta 
in zaobjema znanja iz različnih po-
dročij, ki so potrebna za razumevanje 
vzročno-posledičnih stanj v telesu in 
njihovo diagnosticiranje z različnimi 
testi v medicinskih laboratorijih. V tre-
tjem letniku je bilo potrebno opraviti 
obvezno strokovno prakso, ki sem jo 
opravljala v 24-urnem laboratoriju v 
ljubljanskem UKC-ju. Diplomske na-
loge nam na koncu ni bilo potrebno 
napisati, zato pa smo v zadnjem le-
tniku imeli več izbirnih predmetov. 
Po koncu 3. letnika sem izkoristila 
še absolventski staž in pridobivala 
delovne izkušnje v Leku v Ljubljani. 
Lansko študijsko leto sem tako diplo-
mirala in pridobila naziv diplomirana 

Svojo izobraževalno pot sem začel na 
Osnovni šoli Grad, kjer je v dobri druž-
bi osem let minilo zelo hitro. Ker se v 
prostem času veliko ukvarjam s špor-
tom, sem se leta 2008 vpisal v športno 
gimnazijo v Murski Soboti. Na splošno 
me na osnovno in srednjo šolo vežejo 
zelo lepi spomini. Tako je tudi ta sto-
pnja izobraževanja minila zelo hitro in 
že je bil tu študij. Ko sem se odločal za 
smer študija, sem bil v precejšnji dile-
mi, saj sta mi bila všeč program novi-
narstva in program medjezikovnega 
posredovanja oziroma prevajanja. Na-
posled sem se odločil za novinarstvo, a 
sem hitro spoznal, da ta smer ni zame, 
zato sem se naslednje leto vpisal na 
Filozofsko fakulteto, smer medjezikov-
no posredovanje (angleščina-nemšči-
na-slovenščina). Prvi letnik je bil zelo 
zahteven, saj se smeri zelo razlikujeta. 
Predvsem natančnost in intenzivnost 
dela na medjezikovnem posredovanju 
sta neprimerljivi z novinarstvom. Tež-
ko se je bilo navaditi na nov način dela 
in nove obveznosti. V prvem letniku 
je tudi ogromno izpitov (25). A po 
prvem letu je bilo vse lažje. Navadiš 

se na ta ritem, po katerem potekajo 
stvari na fakulteti. Veliko smo si med 
seboj pomagali tudi sošolci. Ko smo 
enkrat spoznali, koliko trdega dela je 
potrebnega na tej smeri, smo uspe-
šno premagovali ovire vse do tretjega 
letnika, kjer je bilo pisanje diplomske 
naloge povsem drug izziv. A z nekaj 
malo pomoči je nastala tudi diplom-
ska naloga in tako sem lani zaključil 
dodiplomski študij. Naprej sem se vpi-
sal na magistrski študij prevajanja in 
sem trenutno v prvem letniku. Za vse, 
kar sem dosegel, sem hvaležen svoji 
družini; za vso podporo in da so mi 
omogočili študij.
Moj cilj za naprej je končan magistrski 
študij in predvsem dobra služba pri 
nas ali v tujini, saj imamo prevajalci 
veliko možnosti za zaposlitev tudi v 
drugih državah.
Moj prosti čas zaznamuje predvsem 
šport, še posebej nogomet, ki sem ga 
vzljubil že kot otrok. Rad sem tudi s 
svojimi prijatelji in družino, saj se v 
njihovi družbi počutim najboljše.
Na koncu bi se še zahvalil Občini Grad 
za podporo pri mojem študiju.

inženirka laboratorijske biomedicine. 
Z izbiro študija sem zelo zadovoljna 
in se v prihodnosti res vidim v tem 
poklicu, zato sem se vpisala na ma-
gistrski program iste smeri. Trenutno 
usklajujem študijske obveznosti s 
študentskim delom na Zavodu RS za 
transfuzijsko medicino, zato mi včasih 
kar zmanjka prostega časa. Ko pa ga je 
zadosti, pa se najraje dobim s prijate-
lji, da se podružimo in poklepetamo, v 
lepšem vremenu pa grem tudi večkrat 
na Rožnik in Šmarno goro. Letos se še 
posebej veselim poletja, saj je pred 
mano krajša izmenjava na Češko, kjer 
bom delala na Katedri za klinično bi-
okemijo in diagnostiko na Medicinski 
fakulteti. Naslednje leto me še čaka 
magistrska naloga in mogoče malo 
daljša izmenjava, čas bo pa pokazal 
svoje, kam me bo zaneslo po koncu 
študijske poti. 
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ANJA KISILAK

NIVES ANDREJEK

NATALIJA GYERGYEK 

Po končani osnovni šoli sem izobraže-
vanje nadaljevala na murskosoboški 
gimnaziji, nato pa sem se vpisala na 
študij geografije in pedagogike na Fi-
lozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 
Za študij geografije sem se odločila 
zato, ker me je geografija zanimala 
že od malega, vezavo s pedagogiko 
pa sem izbrala, ker me delo z ljudmi, 
predvsem z otroki, zelo veseli. Po kon-
čani prvi bolonjski stopnji sem prejela 
naziv diplomirana geografinja (UN) in 
profesorica pedagogike (UN) ter se 
odločila, da s študijem nadaljujem na 
drugi bolonjski stopnji. Trenutno obi-
skujem 1. letnik magistrskega študija 
nepedagoške geografije in pedago-
gike. Ob enem sem vključena v Štu-

dentski inovativni projekt (ŠIPK), kjer 
se ukvarjamo s svetlobnim onesnaže-
njem na območju Pohorja, omenjeno 
temo pa sem za območje Goričkega 
obravnavala tudi v svoji diplomski 
seminarski nalogi. Moj glavni cilj je 
uspešno zaključiti študij, torej magi-
strirati, do takrat pa si želim izpopol-
niti znanja tako iz področja pedago-
gike kot tudi iz geografije, predvsem 
pa si želim nadgraditi znanje iz GIS-ov. 
Svoj prosti čas najraje preživljam v na-
ravi, s prijatelji ali pa si ogledam ka-
kšen film. V največje veselje pa mi je, 
ko lahko pobegnem na kakšen izlet ali 
potovanje, kjer raziskujem nove kraje 
in kulture ter spoznavam nove ljudi.

Stara sem 24 let. Po končani osnovni 
šoli, ki sem jo obiskovala pri Gradu, 
sem se odločila nadaljevati svoje šola-
nje na Ekonomski gimnaziji v Murski 
Soboti. Štiri leta srednje šole so hitro 
minila in morala sem se odločiti, kaj 
želim početi v življenju. Odločila sem 
se za študij prava na Pravni fakulte-
ti v Ljubljani, saj se mi je pravo zdelo 
zelo zanimivo. Čeprav sem vedela, da 
je študij zahteven in da mu bom mo-
rala posvetiti veliko časa, mi je pred-
stavljal nov izziv. 19. septembra 2017 
sem uspešno opravila še zadnji izpit 
na 1. stopnji ter tako pridobila naziv 
diplomirane pravnice. Ker je eden od 

mojih kariernih ciljev tudi opravljanje 
pravniškega državnega izpita, sem 
se takoj vpisala na magistrski študij 
prava. Tako sedaj zaključujem s študi-
jem na 2. stopnji.  Po študiju bi rada 
opravila pripravništvo in PDI, nadalj-
nja kariera pa je odvisna predvsem 
od zaposlitvenih možnosti. Vsekakor 
bi me veselilo delo v odvetništvu ali v 
gospodarski družbi. Poleg posvečanja 
študiju se rada družim s prijatelji in 
domačimi. V prostem času se tudi re-
kreativno ukvarjam s športom. Doga-
janje v športu tudi redno spremljam, 
še posebej pa obožujem nogomet.

Anja Kisilak, Kruplivnik; 
dipl. geografinja in profesorica pedagogike 

Nives Andrejek, Dolnji Slaveči; 
dipl. pravnica  

Natalija Gyergyek, Vidonci; 
ekonomistka 

Po uspešno zaključeni osnovni šoli sem 
se vpisala na Srednjo ekonomsko šolo 
Murska Sobota, smer ekonomski teh-
nik. Ekonomija me je navdušila, zato 
sem se odločila nadaljevati šolanje v tej 
smeri. Vpisala sem se v Višjo strokovno 
šolo Murska Sobota, smer ekonomist. 
V lanskem letu sem šolanje zaključila 
z odliko, z diplomo na temo Problema-
tika dolgotrajnega sedečega dela pri 
uporabi osebnega računalnika v Obči-
ni Grad. Po praksi na omenjeni občini 
in po preučevanju teme, sem želela s 
predlogi pomagati izboljšati delovno 
okolje in s tem tudi zdravje zaposlenih. 

Trenutno kot prodajni svetovalec 
pridobivam nova znanja v trgovini 
Dormeo v Murski Soboti. Tukaj se iz-
obražujem na področju svetovanja 
za dober spanec in krepim veščine v 
komuniciranju s strankami. Moja pri-
oriteta v prihodnosti je najti službo na 
svojem področju, kjer se bo izboljševa-
la tudi moja osebna rast.
Svoj prosti čas najraje namenjam 
športnim aktivnostim. Zelo rada pa 
tudi spremljam in obiskujem nogo-
metne tekme. V športu sem našla 
sprostitev ter motivacijo za soočenje 
z vsakdanjimi obveznostmi.
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RENE FUJS 

Rene Fujs, Motovilci;
dipl. inženir mehatronike  

Marina Ferko, Radovci; 
magistrica mikrobiologije 

Simon Sukič, Vidonci; 
inženir informatike 

Star sem 22 let in trenutno sem še 
večino časa v študentskem domu v 
Mariboru, kjer ostajam med tednom 
zaradi študijskih obveznosti. Ko se vr-
nem domov, se ukvarjam z nogome-
tom in gasilstvom v domači vasi. 
Po uspešno opravljeni maturi na mur-
skosoboški gimnaziji sem se odločil 
nadaljevati svojo izobraževalno pot na 
fakulteti v Mariboru. Za mehatroniko 
sem se odločil, ker me je že od nekdaj 
zanimalo računalništvo, strojništvo 
ter elektrotehnika, kateri so ključni 
deli izbrane smeri. Matematika in fi-
zika mi nikoli nista povzročali težav, 
zato sem tudi vedel, da je to pravi štu-
dij zame. Sledil sem svojim željam in 
sanjam in tako sem lansko leto uspe-
šno diplomiral. Pridobil sem si naziv 
diplomirani inženir mehatronike. Prva 
tri leta študija, ki so vodila do diplome, 

so bila velikokrat naporna, a se je bilo 
vredno potruditi, saj je bil moj trud na 
koncu poplačan. Na tej študijski smeri 
se prepleta veliko različnih aspektov 
– vse od matematike do praktičnega 
izvajanja pridobljenega znanja. Po di-
plomiranju sem želel svoje znanje še 
poglobiti, in ker me je moja družina 
skozi vsa ta leta zelo podpirala, sem 
se odločil za nadaljevanje študija na 
naslednji stopnji. 
Trenutno obiskujem prvi letnik po-
diplomskega študija iste smeri in s 
trdim delom uspešno opravljam vse 
svoje študijske obveznosti. Moj prvi 
cilj je, da uspešno končam letošnje in 
naslednje študijsko leto ter z nazivom 
magistra končam svojo izobraževalno 
pot. Nato se želim čimprej zaposliti 
ter s tem svoje znanje, pridobljeno na 
fakulteti, vnesti v poklicno pot. 

MARINA FERKO Ker me je področje prehrane že od 
malega zanimalo, sem vpisala študij 
Živilstva in prehrane na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Med samim štu-
dijem sem se navdušila nad mikrobi-
ologijo živil in ker me je to področje 
nekako »posrkalo« vase, sem se odlo-
čila za magistrski študij Mikrobiolo-
gije. Študij mi je odprl vpogled še na 
druge discipline mikrobiologije, kjer 
mikrobiološka znanja postajajo nujen 
del razvoja. Tekom študija sem opravi-
la tudi prakso v tujini, ki je bila dobra 
naložba za prihodnost. Po končanem 
študiju sem dobila priložnost delati, 

kar me veseli, in se tako zaposlila v 
tujini. Ker mi prosti čas predstavlja 
pomemben del vsakdanjega življe-
nja, ga rada karseda dobro izkoristim 
v naravi, spoznavam nove kulture in 
uživam ob dobri hrani. 

SIMON SUKIČ Moja pot izobraževanja se je pričela 
na Osnovni šoli Grad, nadaljevala pa 
na Ekonomski šoli Murska Sobota, 
kjer sem si pridobil poklica trgovec in 
ekonomski tehnik. Po končani srednji 
šoli me je pot vodila na Višjo strokov-
no šolo, prav tako na Ekonomski šoli 
Murska Sobota, kjer sem diplomiral in 
si pridobil naziv inženirja informatike. 
Po končani diplomi sem se začasno 
zaposlil v podjetju XAL Svetila d.o.o. 
v Murski Soboti. Moj cilj za naprej je, 
da bi si poiskal zaposlitev s področja 
informatike. V prostem času se veliko 

družim s prijatelji in spremljam ak-
tualne vsebine iz računalništva, za-
nimam pa se tudi za motokros. Moj 
moto je: »Življenje je zanimivo, ker ne 
veš, kaj te čaka jutri.«

  



Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike,
v srcih pa upanja, ljubezni in miru.

Velika noč nam kaže, da so poštenje, marljivost in dobrota 
na koncu vedno pravično poplačani.

Odrešenikova Kalvarija nas opozarja, da za trpljenjem 
pride vstajenje. Prav vera v vstajenje nam daje upanje in 

moč, da nam je v težkih trenutkih lažje.

Vstali naj vas razveseli, 
z novim Življenjem obdari!

Voščimo vam mirne, osebno doživete in  
družinsko povezane praznike.

Županja Cvetka Ficko z občinsko upravo, 
svetniki, režijskim obratom in 

uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad


