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ČE DELAŠ S SRCEM, SE IZPLAČA ZA VSE OBČANE.

Naj bo to praznik naših žitnih polj in travnikov ter zadovoljnih ljudi. 
Ljudi, ki ne obupajo, ki so pogumni, ustvarjalni, predvsem pa, 

ki čutijo  svoj domači kraj. 

Skupaj se trudimo za skupno dobro. 

Županja z našimi najmlajšimi, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Grad Obisk devetošolcev pri županji

Obisk naših najstarejših občanov, ki gradijo skupnost

VESELJE POT V SVET
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SPOŠTOVANE OBČANKE, 
CENJENI OBČANI!

Dnevi in meseci prehitro bežijo in pred nami je čas, ko bo Občina Grad pra-
znovala svoj 17. občinski praznik. Praznovanje naj bi imelo več plati. Spo-
mnimo se vseh načrtov, ki smo jih v tem času uresničili in si zastavimo 
cilje za naprej. V teh časih je potrebno ravnati predvsem gospodarno in še 
tako majhen uresničeni načrt ima za nas velik pomen, saj ne morem mimo 
dejstva, da še vedno plačujemo finančne obveznosti iz preteklosti, pa kljub 
vsemu imamo načrte in cilje, ki jih bomo uresničevali. O vsem tem boste 
lahko prebirali v nadaljevanju. Ne glede na to, da časi niso najbolj rožnati in 
da so potrebe na terenu velike tudi zaradi vremena, ki je velikokrat neprija-
zno, bomo skupaj z gospodarnim načrtovanjem in sodelovanjem nas vseh, 
lahko izpeljali to, kar smo si zadali. 

Občina pa niso samo ceste, razsvetljava, igrišča ipd. Občina smo predvsem 
ljudje, ki tu živimo in delamo. Vsak od nas pušča svojo sled, svojo dediščino. 
Veliko je bilo doseženega in narejenega. Vsega tega seveda ne bi zmogli, 
če ne bi po svojih močeh k temu prispevalo veliko ljudi. Zato bi se rada za 
opravljeno delo zahvalila članom občinskega sveta, nadzornega odbora, ob-
činski upravi in ostalim zaposlenim na občini. Zahvalila bi se rada tudi vsem 
ostalim, ki ste s svojim delom ali predlogi in skrbjo prispevali k temu, da je 
naša občina uspešna in da se lahko še vedno razvija.

Prav posebej se seveda zahvaljujem in iskreno čestitam letošnjim občin-
skim nagrajencem. S svojimi prizadevanji in delom ste veliko pripomogli k 
skupnemu dobremu, vsak seveda na svojem področju. S trudom in zagnano-
stjo ste svojemu okolju vtisnili prepoznaven pečat. Priznanja naj vam bodo 
spodbuda tudi za nadaljnje delo.

Poletje je tisti letni čas, ki nas vleče na dopust izven domačega kraja ali samo 
na počitek v prijetno senco doma. Je pa tudi čas, ko so pred nami prireditve 
in obletnice, ki so jih pripravila naša društva. Drage občanke in občani vze-
mite si čas in obiščite katero od prireditev, saj si boste lahko ob prijetnem 
druženju nabrali dobro voljo in občutili tisti notranji mir, ki nam daje moč za 
delo naprej. Nič na svetu ni toliko vredno, kot lepa beseda in spoštljiv stisk 
roke sočloveku, zato tega sedaj ne zamudite.

Ob praznovanju 17.občinskega praznika Občine Grad, iskreno čestitam 
vsem občankam in občanom in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k ra-
zvoju in prepoznavnosti naše občine!

Vaša županja
Cvetka Ficko
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PREGLED DELA OBČINE GRAD  
V LETU 2017
Občina Grad praznuje 17. občinski praznik. Praznovanje 
se je pričelo 15. julija in bo trajalo do 20. avgusta. V času 
občinskega praznovanja se odvijajo številne prireditve 
od športnih, kulturnih, verskih in turističnih prireditev 
ter raznih praznovanj. Občina bo praznovala občinski 
praznik 6. avgusta v Dolnjih Slavečih. Na slavnostni seji 
bodo podeljene plakete in priznanja Občine Grad, nag-
rade najuspešnejšim učencem, dijakom Občine Grad in 
obdarjene bodo matere novorojencev v letu 2016. 

Vsi hitimo, vsak skuša kar najbolje opraviti potrebna 
dela in naloge ter doseči zastavljene cilje. Nekateri na 
svojih kmetijah, drugi v službi, tretji povsod. Življenje 
postaja vse težje. Poprijeti je treba za vsako delo. Tudi 
na Občini Grad vestno sledimo zastavljenim ciljem in 
izpolnjevanju zakonsko predpisanih nalog in obvez-
nosti. Ni nam vseeno, kako se občina razvija in kakšno 
bomo zapustili mlajšim rodovom. Nepravilno opravlje-
nega dela namreč dolgo ni možno popraviti. Temeljito 
analiziramo vsako postavko in iščemo možnosti, kako 
prihraniti evro, da bo dodana vrednost kar najvišja. 

Pričeli smo ustvarjati in graditi po potrebah, željah, na 
bolj pregleden in transparenten način. Delamo po na-
ših zmožnostih, skrbno, gospodarno in odgovorno. Vsi 
cilji so usmerjeni k napredku in razvoju celotne občine. 
Danes je trenutno stanje v državi in na sploh v družbi 
zelo slabo, polno je administrativnih ovir, dolgotrajnih 
postopkov, neučinkovitosti, nepremišljenosti pri skle-
panju pogodbo, ki se tičejo vseh nas, krivci za vse to pa 
ne nosijo nobene osebne odgovornosti.

Kriza, ki je zajela vso državo, pomeni tudi »zategovanje 
pasu občinam« predvsem na finančnem področju, kar 
ima za posledico manjše finančne prilive. Država ob-
činam zaradi manjših finančnih prilivov ne zmanjšuje 
obsega nalog, ampak jih povečuje, naloge so zakonsko 
določene, zato jih je potrebno izvajati.

Drage občanke/dragi občani, le s skupnim delom lahko 
uresničujemo zastavljene načrte. Vsak na svojem pod-
ročju, ko sprejme funkcijo, se mora zavedati, da sprej-
me tudi odgovornost in odgovorno določiti prednostne 
naloge. Glede na stanje, v katerem je občina bila in je 
še, je jasno, da vseh projektov ne moremo uresničiti 
istočasno. Želja je veliko več kot je možnosti, vendar 
se trudimo, zato bi vam radi predstavili sedanje stan-
je, kajti ob praznovanju se ozremo malo v preteklost, 
tehtamo sedanjost in usmerjamo pogled v prihodnost. 
Vedno je zanimivo načrtovati in modrovati. Prav je, da 
smo občani seznanjeni z dogajanjem v občini. 

Veselimo se prihajajočega prazničnega vzdušja in ve-
selja v naši občini in župniji. Bodimo ponosni na naše 
dosežke in napredek našega kraja, pa čeprav ni vedno 

vse vsem po volji. Kljub vsemu je naš kraj vedno lepši in 
prijaznejši za ljudi, ki tukaj živimo. Kar sejemo in dela-
mo zdaj, bodo želi tudi naši mladi, ki prihajajo za nami. 
Naj bo res za vse vas lep in doživet tudi letošnji že 17. 
občinski praznik.

O DELU OBČINSKEGA SVETA
1. Občinski svet Občine Grad je na svoji 18. redni seji 

dne 26.1.2017 sprejel Odlok o proračunu Občine Grad 
za leto 2017 v višini 2.469.625,09 EUR, ki je osnova za 
delo organov občine v letu 2017 ter izvedbo investicij 
na območju občine v tem letu. 

Kot smo vas že seznanili na zborih občanov, se žal pri-
hodki iz leta v leto zmanjšujejo, obveznosti in pričakova-
nja pa večajo. Potrebno pa je odplačevati tudi že najete 
kredite iz preteklosti in sicer kredit iz julija 2010 v višini 
1.500.000 EUR, ki ga bomo odplačevali do leta 2026 ter 
kredit iz januarja 2014 v višini 300.000 EUR, ki ga mo-
ramo odplačati do konec leta 2021. V letu 2016 nas je 
doletela tudi prenova doživljajskega parka Vulkanije po 
požaru. Sanacija Vulkanije je znašala 654.153,61 EUR (brez 
DDV) od tega smo dobili povrnjenih od zavarovalnice 
535.982,57 EUR, za razliko, to je 118.171,04 EUR, pa smo 
morali zagotoviti lastna sredstva iz občinskega proraču-
na in to se je spet poznalo na področju investicij, zato se 
tisto, kar bi se lahko delalo lani, dela letos.  
Občinska uprava je moralo ponovno analizirala vsako 
proračunsko postavko in pristopila k rezanju sredstev 
za pokrivanje posameznih stroškov.

2. Na 19. redni seji dne 2.3.2017 so bili potrjeni letni pro-
grami na področju športa, kulture in turizma na pod-
lagi katerih so se izvedli javni razpisi za dodelitev sred-
stev za delovanje društev v tem letu. 

3. Občinski svet Občine Grad je na svoji 20. redni seji dne 
30.3.2017 sprejel nov Statut Občine Grad ter Poslovnik 
o delu Občinskega sveta Občine Grad, saj je bilo po-
trebno temeljna akta o delovanju občine uskladiti z ve-
ljavno zakonodajo. Tako se v skladu z novim Statutom 
vsi akti, ki se sprejmejo na Občinskem svetu, objavljajo 
v Uradnih objavah Občine Grad ter na uradni spletni 
strani občine.

4. Občinski svet Občine Grad je na svoji 21. redni seji dne 
25.4.2017 sprejel nov Odlok o ustanovitvi vaških odbo-
rov Občine Grad, ki se je uskladil glede na nov Statut 
Občine Grad.

 Na isti seji se je sprejel tudi Odlok o zaključnem raču-
nu proračuna Občine Grad za leto 2016, in sicer je bila 
realizacija prihodkov v višini 2.137.571,98 EUR, odhodkov 
pa 2.076.449,26 EUR.

 Na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Grad se je po-
trdil Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe 
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oskrba s pitno vodo v Občini Grad, ki ga je pripravil iz-
vajalec gospodarske javne službe Javno podjetje Vodo-
vod sistema B d.o.o. Tako je s 1.6.2017 izvajanje gospo-
darske javne službe oskrba s pitno vodo tudi dejansko 
prešlo na Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. 

5. Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Grad, dne 
25.5.2017, je bil sprejet Odlok o organizaciji, ustanavlja-
nju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Grad, s 
katerim smo pristopili k celoviti ureditvi področja civil-
ne zaščite v občini.

6. Na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
potekala od 19.6.2017 do 21.6.2017, so bili v Svet zavoda 
OŠ Grad kot predstavniki ustanovitelja za štiriletno 
mandatno obdobje imenovani Matej Ficko, Vidonci 100, 
Ernest Mešič, Grad 172d in Alojz Šinko, Grad 70.

7. Dne 29.6.2017 je Občinski svet Občine Grad na svoji 23. 
redni seji sprejel nov Odlok o javnem glasilu Občine 
Grad na podlagi katerega se bo imenoval nov uredniški 
odbor javnega glasila Občine Grad.

Na tej seji so bili imenovani tudi člani Odbora za proračun 
in finance in sicer Marijan Klemen, Grad 172b kot pred-
sednik ter člana Štefan Gjergjek, Kovačevci 28 in Janez 
Ferko, Dolnji Slaveči 54a.
Prav tako na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Grad 
je bil sprejet Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije 
v Občini Grad, ki ga je pripravilo podjetje Eurocon d.o.o. 
Občina Grad želi svojim občanom zagotoviti možnost 
širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dos-
top do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Široko-
pasovna infrastruktura elektronskih komunikacij danes 
postaja nepogrešljiva infrastruktura, še posebej, če želi-
mo občane zadržati na podeželskih območjih. Del načrta 
je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično 
možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo 
projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah.
8. Občinski svet je na svoji 2. izredni seji dne 21.7.2017 

na podlagi izvedenega javnega razpisa za imenovanje 
direktorja Zavoda za upravljanje kulturne dediščine 
Grad s 7 glasovi ZA in 3 PROTI imenoval ga. Danijelo 
Krpič za direktorico navedenega zavoda za dobo 4 let. 
Na javni razpis je prispelo 7 prijav, od katerih so 4 kan-
didati izpolnjevali formalne pogoje.

 Na tej izredni seji so člani Občinskega sveta potrdili 
tudi prerazporeditve sredstev v proračunu Občine Grad 
za leto 2017. 

INTENZIVNO DELO NA DOKONČANJU 
PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Po dolgoletnem usklajevanju z nosilci urejanja prostora 
je Občinski svet Občine Grad na 23. redni seji sprejel nov 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grad, ki 
bo vstopil v veljavo v mesecu avgustu 2017.

IZHODIŠČA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO NOVEGA 
PROSTORSKEGA AKTA
Ob ustanovitvi samostojne občine Grad (avgusta 1998) 
je le ta, za svoje teritorialno območje, prevzela veljavne 
prostorske akte nekdanje skupne Občine Murska Sobo-
ta oziroma Občine Kuzma. Od takrat se planski oziroma 
izvedbeni akti občine niso spreminjali.
Razlogi za pripravo OPN občine Grad so vsebinski in za-
konski.
Vsebinsko izhajajo iz potreb novo nastale občine po pre-
veritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja oziroma 
namenske rabe. Obsegajo pa tudi uskladitev prostorske-
ga načrta s podlagami nosilcev urejanja prostora (na pri-
mer narave, kulture, voda, prostora ...).
Zakonski razlog za pripravo novega prostorskega akta (PA) 
pa je tudi upoštevanje Zakona o prostorskem načrtovanju, 
ki postavlja rok za sprejetje PA nove generacije, oziroma 
pojasnjuje, da spremembe namenske rabe s spremem-
bami in dopolnitvami obstoječih aktov niso več mogoče.

KRONOLOGIJA POSTOPKA
Sklep
Dne 27.11.2009 je župan občine Grad sprejel Sklep o za-
četku priprave OPN. 
Pripravljavec akta je občina Grad, izdelovalec pa družba 
DOMPLAN d.d. 

Osnutek 
Ob pripravi osnutka (junij 2010) je pripravljavec skladno s 
sklepom o začetku postopka zaprosil nosilce urejanja pro-
stora za izdajo smernic. Skladno z Zakonom o varstvu narave 
je bila istočasno podana tudi vloga na Ministrstvo za oko-
lje in prostor (MOP). Le to je na osnovi priloženega gradiva 
ocenilo (januar 2011), da je v postopku priprave in sprejema-
nja OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje 
(CPVO). V ta namen je bilo izdelano okoljsko poročilo (OP). 
Odgovora o ustreznosti OP v zakonskem roku nismo prejeli. 

Dopolnjeni osnutek in razgrnitev 
Občina Grad je dopolnjeni osnutek OPN skupaj z OP 
razgrnila med 15.11.2011 in 16.12.2011. Javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPN je bila izvedena v prostorih 
občine Grad dne 7.12.2011. Po javni razgrnitvi je bil predlog 
OPN dopolnjen s sprejetimi stališči do pripomb, ki so bila 
potrjena s strani župana (marec 2014). 

Predlog 
Predlog OPN je bil s strani izdelovalca pripravljen v aprilu 
2014. Občina Grad je junija 2014 zaprosila upravljavce 
prostora in sektor za CPVO, da podajo mnenje k predlo-
gu OPN. Na podane vloge sta se najprej odzvala sektor 
za CPVO in MOP. Prvi v svojem dopisu ugotavlja, da se 
je zaradi nepotrjenega okoljskega poročila in njegove 
neusklajenosti z OPN potrebno vrniti s postopkom do 
faze javne razgrnitve. Drugi pa zahteva, da zaradi vodenja 
pravilnega postopka občina umakne vlogo za pridobi-
tev mnenj k predlogu OPN. Občina je skladno z zgoraj 
zapisanim julija 2014 podala umik vloge za pridobitev 
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mnenj k predlogu OPN in umik predloga OPN s spletnega 
strežnika na MOP. 

Vrnitev postopka v fazo dopolnjenega osnutka in druga 
razgrnitev 
S pridobljenim pozitivnim mnenjem na okoljsko poročilo 
je Občin Grad pripravila ponovno javno razgrnitev OP 
in dopolnjenega osnutka OPN, ki je potekala od 14.8. do 
12.9.2014. Javna obravnava je bila izvedena 21.8.2014 v 
prostorih Občine Grad. 

Drugi predlog 
Predlog je bil ponovno pripravljen v oktobru 2014, istega 
meseca je bila tudi podana vloga za pridobitev mnenj. Po 
dolgotrajnih usklajevanjih je Občina Grad zadnje mnenje 
k OPN prejela konec leta 2016. 

Sprejetje akta 
Na osnovi vseh pozitivnih mnenj je izdelovalec pripravil 
usklajen predlog OPN v začetku leta 2017.

Urejanje ceste »Vilice« v Vidoncih 

 Izkop jarka v Motovilci h.št. 62

Da bo voda tekla po strugi, ureditev jarka 
Motovilci Krpanje cest v Radovcih 

ŽE IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2017

6. Izvedena so bila sanacijska dela 
na cestah ( javne poti) v Radovcih. 
Dela je izvajalo podjetje Asfalti 
Ptuj d.o.o. v višini 23.029,85 EUR.

V proračunu Občine Grad za leto 
2017 so zagotovljena sredstva za iz-
vedbo naslednjih investicij:

1.  V letu 2016 smo si pridobili grad-
beno dovoljenje za izgradnjo vo-
dovoda v Radovcih v Dol. Zadnji 
krak vodovoda je bil izgrajen v 
jeseni 2016. Izvajalec del je bilo 
podjetje Püngrad d.o.o. v znesku 
52.376,56 EUR. Plačilo je zapadlo 
v leto 2017.

2.  Izvedla se je drenaža ob hišah 
za igriščem pri Gradu v znesku 
3.467,98 EUR. Dela je izvedlo pod-
jetje Püngrad d.o.o.

3.  V prostorih vrtca pri Gradu so se 
zmontirale tudi 4 klime v vredno-
sti 3.982,32 EUR. Izvajalec del je 
bilo podjetje Tratnjek d.o.o.

4.  V mesecu aprilu je podjetje DFG 
consulting d.o.o. izvedlo snema-
nje cest na podlagi katerega se bo 
izdelal video almanah občinskih 
cest, evidenca prometne signa-
lizacije, zajem banke cestnih po-
datkov, popis propustov, podala 
se bo ocena poškodovanosti cest. 
Znesek pogodbe je 17.128,80 EUR. 
Ti podatki bodo tudi osnova za pri-
pravo novega Odloka o kategoriza-
ciji občinskih cest v Občini Grad. K 
temu smo morali pristopiti, ker nas 
je Ministrstvo za infrastrukturo že 
od leta 2011 opozarjalo, da se mora 
urediti Banka cestnih podatkov. 

5.  Končana je obnova ceste »Vilice« 
v Vidoncih, vrednost del 4.793,46 
EUR. Dela je izvajal Andrej Fujs s.p. 
Izvedla so se gradbeno strojna dela 
ter navoz kamnitega materiala. 

7.  Tudi na področju odvodnjavanja 
smo veliko naredili. Zaradi zamu-
ljenosti, zaraščanja in naplavin je 
bilo potrebno očistiti 2 večja jarka 
med njivami v Motovilcih, da voda 
sedaj odteka v potok. Očistila se je 
cesta v Motovilcih (povezava Koči-
šov breg), da bo lahko spet služila 
svojemu namenu. 
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8. Izvajali so se tudi izkopi jarkov v 
Radovcih, Vidoncih in ureditev 
propustov 

9.  Izvedena je bila sanacija mostu in 
ureditev propusta ob cesti v Ko-
vačevcih. Vrednost del je znašala 
1.759,24 EUR. Sanacijo je izvajalo 
podjetje Püngrad d.o.o. 

 
10. Uredila se je cesta na Dolnjih 

Slavečih – odsek Olabe zgornji 
del, kjer smo uredili prevoznost. 
Na isti cesti, vendar spodnji del 
Olab, smo uredili odvodnjavanje, 
počistili propuste, izkopali jarek, 
uredili bankine (pri Potočnikovih).

11.  Na cesti Cmorov breg v Motovilcih 
so se položile kanalete, da bi tako 
zaščitili cesto pred izpiranjem.

Ureditev poti Kočišov breg, rešeno pred 
zaraščanjem

Sanacija mostu in izgradnja propusta 
Kovačevci

Olabe zgornji del

Urejanje odvodnjavanja, Olabe spodnji del 

Polaganje kanalet Motovilci – naši pridni 
delavci Režijski obrat Občine Grad Urejen dostop do kolesarskega počivališča

Sanacija v Vidoncih

Izkop jarkov med Radovci in Vidonci 

12. Sanirale so se tudi ceste po nali-
vih v Dolnjih Slavečih, Vidoncih in 
pri Gradu.

13.  Delavci Režijskega obrata Občine 
Grad so uredili dostop do kolesar-
skega počivališča pri Pütarovem 
mlinu na Dolnjih Slavečih. 

Posledice neurja Dolnji Slaveči 

Čiščenje propustov

Vidonci 
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VEČJI OBČINSKI PROJEKTI  
V IZVEDBI 
Bliža se sredina leta in začenja se čas izvedbe del, ki smo 
jih skrbno načrtovali v minulem obdobju. Za letošnje leto 
je ta del načrta investicij precej obširen in tudi finančno 
zahteven.
1. V mesecu avgustu se bodo pričela sanacijska dela na 

rastlinski čistilni napravi v Motovilcih. Vrednost del je 
41.951,38 EUR brez DDV za elektro in montažna dela. 
Izvajalec del je podjetje Liviplant d.o.o. ter naš Režijski 
obrat. 

 Občina Grad ima na območju naselja Motovilci izgrajeno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z rastlinsko čistil-
no napravo s kapaciteto čiščenja 300 PE. Obstoječa ČN 
Motovilci je delno zamuljena na prvi od treh zaporedno 
vezanih gred s horizontalnim podpovršinskim tokom. 
Težave s prevodnostjo se kažejo tudi v drugi in tretji gredi, 
saj se voda občasno pojavi na površini grede. Prav tako se 
izkazuje, da imajo črpalke, ki dovajajo vodo na ČN prevelik 
pretok, kar povzroča slabše usedanje delcev v samem 
usedalniku, kot tudi prehitro dovajanje vode, kar otežuje 
pretočnost skozi substrat. Velikokrat je prihajalo do težav, 
vaščani so bili v skrbeh, predvsem spodnji del hiš, doga-
jali so se izlivi, črpalke so bile večkrat v okvari in so terjale 
zamenjavo. Delavci Režijskega obrata so zaradi odprave 
napak v delovanju čistilne naprave dela opravljali tudi 
med vikendom, ko so odstranjevali zamašenost, da bi 
zagotovili pretočnost kanalizacije. Zaradi vedno večjih 
stroškov vzdrževanja in nefunkcionalnosti je potrebna 
sanacija delovanja čistilne naprave.    

2. Investicijsko vzdrževanje javnih poti v višini 133.943,10 
EUR. Za izbor izvajalca del je bilo objavljeno javno naro-
čilo na portalu javnih naročil. Najugodnejšo ponudbo 
je podalo podjetje Pomgrad d.d. Na predlog Odbora 
za infrastrukturo se bodo sanacijska dela izvajala na 
javnih poteh v naselju Vidonci (JP 697570 Horvatova 
cesta – Dolenjski vrej v dolžini 1.145 m), v naselju Grad 
(JP 697410 Majcev breg v dolžini 900 m), v naselju 
Kruplivnik (JP 697890 Frumenova graba v dolžni 60 m, 
JP 697860 mimo Martinoša in mlina, odsek od križišča 

občinske ceste mimo mlina v dolžini 300 m, odsek od 
mosta proti Vladoju v dolžini 150 m, od mosta proti 
Recku v dolžini 100 m) ter v naselju Dolnji Slaveči (JP 
698050 Olabe spodnji del, odsek od Pütara proti Pozve-
ku v dolžini 145 m, odsek Potočnik – igrišče, JP 698090 
Vratušov – Vidonjev breg, odsek Vidonjev breg – Sijarto 
v dolžini 40 m, odsek Makovec).

3. Izgradnja krožišča v Motovilcih v višini 30.000 EUR. V 
izvedbi je zbiranje ponudb za izvajalca del. Začetek del 
je predviden v mesecu avgustu.

Delavci Režijskega obrata so meseca marca sekali trstiko na 
čistilni napravi  

Cesta mimo Martinoša in mlina, Kruplivnik 

Dolnji Slaveči  - cesta Vratušov breg 

Križišče v Motovilcih se bo oblikovalo v krožišče
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4. Občina Grad je v letu 2016 odkupila zemljišče v vre-
dnosti 6.460,50 EUR za izgradnjo parkirišča pri poko-
pališču Grad in Vulkanije, za katero smo že pridobili 
gradbeno dovoljenje. Parkirišče se bo gradilo v dveh 
fazah. Letos je predvidenih 40.000 EUR. Drugo leto pa 
se bo izvedla fina asfaltna prevleka in talne označbe. Po 
izboru izvajalca del je predviden začetek del v mesecu 
septembru.

5. Letos bomo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za iz-
gradnjo prostorov za Režijski obrat na lokaciji pri Gra-
du (v bližini stavbe podjetja Dengrad gradbeništvo 
d.o.o.).  

6. Pristopili smo k ureditvi poti na pokopališčih Krupliv-
nik, Vidonci in Radovci. Izvajalec del je podjetje Mešič 
Slavko s.p. Dela bodo dokončana do oktobra.

7. Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017. Dela na gozdnih 
cestah v letu 2017, za katera je vrednost del 3.924,48 
EUR, bodo obsegala nabavo in prevoz gramoza, obnova 
vozišča z nasipnim materialom, strojno razgrinjanje, 
ročno in strojno čiščenje jarkov, odvodnjavanje,  profi-
liranje vozišča z grederjem, čiščenje brežin in jarkov in 
podobno. Z zbiranjem ponudb za izvedbo vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah je bil najugodnejši izvajalec 
Andrej Fujs s.p.  Vzdrževalna dela se bodo izvajala po 
programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Mur-
ska Sobota v soglasju z Občino Grad na gozdnih cestah: 
gozdna cesta Poznanovci-Kovačevci-Radovci, cesta pod 
Kukojco ter cesta v Čingrice.

8. Zaradi vedno večjih stroškov in okvar se bo v spodnjem 
delu naselja Motovilci izvedla zamenjava svetilk na 
javni razsvetljavi v vrednosti 5.792,00 EUR brez DDV. 
Dela bo izvedlo podjetje Elektro Maribor d.d.

TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA
Zimska služba se je izvajala glede na potrebe. Zimska 
služba tudi predstavlja velik strošek za občino, saj je v 
sezoni 2016/2017 znašala 59.855,65 evrov.  Zakon pravi, 
da je potrebno plužiti, ko zapade 15 cm snega, vendar 
se je pluženje izvajalo že prej. Tudi vsak posameznik se 
mora zavedati, da so v zimskem času zimske razmere 
in mora sam nekaj prispevati k temu. V zimskem času 
je potrebno imeti zimsko opremo, pred vhodi odmetan 
sneg, da se snega ne meče iz dvorišča na cesto in s tem 
povzroča dodatnih ovir ipd. Posebno opozorilo velja vsem 
lastnikom gozdov, da odstranijo drevje in vejevje, ki stoji 
ob robu cest. Takšno drevje in viseče vejevje se v snežni 
nevihti ali žledu pod težo snega ali žleda izkrivi na cesto, 
kar predstavlja cestno oviro ali celo zastoj prometa.
Košnja pokopališč v vseh vaseh občine Grad, obrezovanje 
živih mej, spomladansko čiščenje pokopališč, izravnava 
krtin, pobiranje razmetanih sveč in ostalih stvari. Koš-
nja avtobusnih postajališč. Ostale košnje: pred občin-
sko stavbo, Pörga, parcela za Hülom, okrog igrišča NK 

Grad, okrog Vulkanije, črpalke, pralnice, sesalca, pločnik, 
Grad-Beli križ, Serpentina, Kreft ovinek, stara šola, Kam-
nolom, parcela Grad 4, Pütarov mlin, kolesarsko počivališ-
če, rastlinska čistilna naprava v Motovilci, ob električnih 
omaricah, Mlaka, Beli križ, zbirni center Vidonci, košnja 
bankin 3 in 4 rez ali pa še več rezov na lokalnih cestah, 
okrog smernikov, tabel, prepustov, mostov, cestnih kap 
vodovoda (ventili)…  
Vzdrževanje vodovodnega omrežja do 1.6.2017, okrog 
vseh vodnih objektov se kosi in ureja, izgradnja vodo-
vodnih priključkov, odprava napak na vodovodnih omrež-
jih in zgradbah – nujno delo tudi izven delovnega časa 
(popoldne, vikendi, prazniki), popis vodovodnih števcev.
Vzdrževanje kanalizacije Motovilci; pogosto čiščenje čr-
palk na rastlinski čistilni napravi in njihova zamenjava, 
razna druga dela na čistilni napravi in ob njej, izgradnja 
kanalizacijskih priključkov.
Prevoz in postavljanje šotorov, pagod; odra in miz, čiščen-
je cerad šotorov in pagod. Pometanje cestišč in pločnikov, 
ureditev rož, nasadov na javnih površinah. Večkrat letno 
pobiranje smeti ob lokalnih cestah in praznjenje košev 
za smeti, razna vzdrževalna dela v občinski stavbi in v 
stavbah, ki so v občinski lasti (stara šola, Pütarov mlin, 
Zbirni center Vidonci….), čiščenje in popravilo strojev re-
žijskega obrata.  

SKRB ZA SPLOŠNE IN 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Občina v te namene sofinancira društva, v mesecu maju 
so se izvedli javni razpisi za sofinanciranje programov 
in projektov na področju kulture, turizma in športa. Na 
področju kulture je bilo društvom razdeljenih 1.592,58 
EUR, na področju turizma 1.707,32 EUR ter na področju 
športa 26.000 EUR. Več o dodeljenih sredstvih posamez-
nim društvom lahko najdete na spletni strani občine.
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje malih ko-
munalnih čistilnih naprav. Višina sofinanciranja za po-
samezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo 
znaša v pavšalnem znesku 1.000 EUR, vendar največ 50% 
investicijske vrednosti čistilne naprave za velikost do vkl-
jučno 6 PE oziroma dodatno 100 EUR za vsak dodatni 
PE za velikost nad 6 PE, vendar največ do 50% investicij-
ske vrednosti čistilne naprave. Več si lahko preberete na 
spletni strani Občine Grad.
Na spletni strani Občine Grad je objavljen tudi razpis za 
dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Grad za leto 2017, ki je odprt še za ukrepa »Pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij« ter »Podpora ohranjanju 
oz. povečevanju rodovitnosti tal«. Rok je do vključno 
10.11.2017. Več si lahko preberete na spletni strani Ob-
čine Grad.
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Občina Grad v letošnjem letu prav tako podeljuje sti-
mulacije študentom ter enkratno denarno pomoč ob 
rojstvu otroka. Vlogi najdete na spletni strani Občine 
Grad.
Konec meseca junija 2017 se je iztekla triletna pogodba 
z dosedanjim prevoznikom osnovnošolskih otrok v OŠ 
Grad tj. Lela Petek s.p. Strošek prevozov v šolskem letu 
2016/2017 je bil 91.999,27 EUR. Po izvedenem javnem 
naročilu bo v šolskem letu 2017/2018 nov prevoznik os-
novnošolskih otrok v OŠ Grad in sicer bo to podjetje Av-
tobusni promet Murska Sobota d.d. Pogodbena vrednost 
za celotno šolsko leto je 71.457,69 EUR.
Uspešni smo bili pri prijavi projekta Lasante Goričko na 
javnem razpisu Las Goričko 2020. Gre za projekt s ciljem 
znižanje CO2 emisij. Kot ukrepi se bodo izvedli: organiza-
cija energetskega dneva na OŠ Grad, energetsko sveto-
vanje za občane, brezplačna izvedba anonimnih meritev 
delovanja peči za 50 gospodinjstev, tisk in distribucija 
zloženk (aktualne možnosti sofinanciranja ukrepov) na 
vsako gospodinjstvo, 2x promocijsko-animacijski članek 

v medijih (internet, TV), postavitev polnilne postaje za 
električna vozila na novem parkirišču pri Gradu, nakup 
dveh električnih koles. Skupna vrednost projekta je ocen-
jena na 15.500 EUR, znesek sofinanciranja ESRR-Las Go-
ričko je 12.400 EUR, znesek sofinanciranja Občine Grad 
pa 3.100 EUR.
Občina Grad je aktivno pristopila k izvedbi komasacije in 
aglomelioracije na komasacijskem območju Motovilci. V 
teku je priprava dokumentacije. Upamo, da bomo prido-
bili soglasja pristojnih državnih institucij in bomo želje 
mnogih občanov in kmetovalcev lahko tudi uresničili.
Občina Grad doplačuje oskrbnine za 10 občanov, ki so 
nastanjeni v 7 različnih domovih za starejše po Sloveniji. 
Mesečni strošek občine je 6.136,75 EUR. Plačujemo tudi za 
storitev pomoč na domu za 16 občanov in sicer mesečno 
2.612,63 EUR.
Iz Občine Grad 82 otrok obiskuje 8 različnih vrtcev po 
Sloveniji, od tega je 55 otrok vključenih v vrtec pri Gradu. 
Strošek občine za plačilo razlike do ekonomske cene vrtca 
je 22.593,27 EUR/mesec.

PLAKETE IN PRIZNANJA 
OBČINE GRAD
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Grad (29. junija 
2017) je bil sprejet sklep, da se letos ob občinskem pra-
zniku podelijo plakete in občinska priznanja naslednjim 
prejemnikom:  

Prejemnica plakete Občine Grad je:
• ga. Darinka Bauer, Grad 188 d, za požrtvovalno delo na 

področju humanitarne dejavnosti 

Prejemniki priznanj Občine Grad so:
• Prostovoljno gasilsko društvo Radovci  

za 80 let delovanja društva,
• Nogometni klub Grad za 50 let delovanje društva,
• ga. Sabina Huber, Frizerski studio Sabina  

za 25 let dela v obrti, 
• g. Miran Zadravec, Okrepčevalnica pri Veselem 

goričancu za 20 let dela v obrti,
• g. Viljem Grah, Motovilci 42, za dolgoletno delo na 

področju lokalne samouprave, 
• g. Ciril Mihalič, Kruplivnik 28, za dolgoletno delo  

na področju lokalne samouprave.

Prav tako bodo nagrajeni uspešni učenci in dijaki naše 
občine. Nagradili bomo tudi vse mamice, ki so v letu 2016 
rodile. Nagrajena društva in občani bodo plakete in pri-
znanja prejeli na slavnostni seji. Predstavljamo letošnje 
nagrajence: 

DARINKA BAUER 
»Ta svet je lepši, če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lepši, če nekoga rad imaš,
če stisneš roku komu, ki ga kaj boli, 
ta svet je lepši, če si človek do ljudi.«

Darinka je čutila že kot mlada, da če je srce odprto za 
druge in iz tega odprtega srca prihaja želja pomagati 
drugemu, tedaj si tudi sam srečen in sam obdarjen z bli-
žino drugega. Občina Grad ji za njeno dobroto podeljuje 
plaketo za požrtvovalno delo na področju humanitarne 

Darinka Bauer  
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dejavnosti, za skrb občanov predvsem najšibkejših, za 
stalno pripravljenost pogovora in poslušanja, za timsko 
delo, sodelovanje ter za vodenje krajevne organizacije 
Rdečega križa Grad. 
Svojo željo je začela uresničevati postopoma. Po končani 
osnovni šoli pri Gradu se je vpisala v Medicinsko šolo v 
Rakičan nato pa jo je pot ponesla v Ljubljano, kjer se je 
na Kliničnem centru zaposlila kot medicinska sestra. Ob 
delu je hkrati študirala na Višji šoli za socialne delavce 
v Ljubljani. Leta 1979 je prišla nazaj v domači kraj, kjer si 
je ustvarila družino in se zaposlila v Zdravstveni postaji 
pri Gradu kot patronažna medicinska sestra. Že kmalu 
po vrnitvi se je vključevala v delovanje krajevne organiza-
cije Rdečega križa Grad in po nekaj letih dela je prevzela 
vodenje te organizacije. Danes krajevna organizacija Rde-
čega križa Grad uspešno deluje. Že 7 let se organizirajo 
krvodajalske akcije pri Gradu, udeležba med 60 – 70 kr-
vodajalcev je spodbudna in hvalevredna. V sami občini 
Grad pa je okrog 150 krvodajalcev, kar se uvršča v sam 
vrh na slovenski ravni glede na število prebivalstva.  Od 
leta 2006 se tudi izvajajo meritve dejavnikov tveganja, 
organizacija letno razdeli okrog 100 paketov socialno šib-
kim v naši občini. V zimskem času se tudi skrbi za dobro 
počutje naših občanov, saj se dvakrat tedensko, in to že 
od leta 2003, organizira rekreacija v telovadnici OŠ Grad. 
Že tradicionalna pa je tudi vsakoletna organizacija izleta 
za krvodajalce, kjer se vsi skupaj poveselijo in obiščejo 
turistične kraje po Sloveniji. 
Leta 1994 je dobila priznanje za humanost in dolgoletno 
plemenito delo pri razvijanju krvodajalstva na slovenskem, 
ki ga je podelilo Območno združenje Rdečega križa Slove-
nije. V okviru CINDI programa, ki je potekal med leti 2002 

in 2003 na OŠ Grad, je dobila priznanje za vodenje šole z 
naslovom: »S pravilno prehrano in gibanjem do zdrave 
telesne teže«. Za predano delo v organizaciji Rdečega Križa 
je s strani Rdečega križa Slovenije, Območno združenje 
Murska Sobota, v letu 2007 prejela posebno priznanje. OŠ 
Grad ji je leta 2013 podelila zahvalo za dolgoletno sodelo-
vanje na zdravstveno – humanitarnem področju. 
Darinka se vsem svojim sodelavcem krajevne organiza-
cije Rdečega križa Grad in vsem občanom iskreno za-
hvaljuje.  

80 LET PGD RADOVCI
PGD Radovci je eno starejših društev v Občini Grad, ki 
je bilo ustanovljeno februarja leta 1937. Tega leta se je 
včlanilo v društvo 22 vaščanov, ki so začeli iz nič, imeli 
so le trdno voljo do dela. Vložiti so morali mnogo truda 
in prostega časa. Najprej so nabavili ročno dvokolesno 
brizgalno, ker pa niso imeli svojih prostorov, so jo začasno 
shranili v zvoniku na pokopališču.
Leta 1952 so začeli z gradnjo gasilskega doma, na tem 
prostoru, kjer je dom danes. Ves čas so se soočali s fi-
nančnimi problemi. Tako so leta 1961 organizirali prvo 
Borovo gostüvanje, katerega izkupiček je bil namenjen 
za dograditev doma. 
Leta 1970 je funkcijo predsednika prevzel g. Šeruga Elek, 
ki je bil dolgoletni predsednik društva. Leta 1982 je dru-
štvo z nabiralno akcijo uspelo zbrati denar za nabavo 
avtomobila TAM 2000 z opremo. Leta 1984 je bilo s po-
močjo vaščanov organizirano drugo Borovo gostüvanje, 
katerega izkupiček je bil namenjen za izgradnjo večna-
menske dvorane. Leta 1998 je prevzel funkcijo predse-
dnika društva g. Smodiš Stanislav, tega leta so nabavili 
prvo gasilsko cisterno, ki so jo odkupili od PGD Škale pri 
Velenju. Prav ta cisterna je bila zelo koristna in pomemb-
na, ne samo za društvo, ampak tudi za celotno občino, saj 
so pomagali mnogim vaščanom pri oskrbi s pitno vodo. 

Leta 2000 so skupaj z vaščani organizirali tretje Borovo 
gostüvanje, katerega izkupiček je bil namenjen za preno-
vo ostrešja in kritine na gasilskem domu. Leta 2004 se je Darinka sprejema prvošolčke v mlade člane Rdečega križa 

Zbiranje mladih gasilcev in gasilk Radovec  
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igrati nogomet in tekmovati. Na ustanovnem sestanku 
novembra 1967 se je zbralo 17 članov, ki so sklenili, da se 
ustanovi klub z imenom Nogometni klub Grad. Izvoljeno 
je bilo prvo vodstvo kluba, za predsednika je bil izvoljen 
g. Jože Kamenšček iz Bodonec, za tehničnega vodjo g. 
Dušan Hüll in za blagajnika Nikola Uzalac, oba od Grada.

Leta 1968 je bil NK Grad včlanjen v Medobčinsko nogo-
metno zvezo Murska Sobota. 
V prvih dveh letih delovanja pogoji niso bili idealni, saj 
klub ni imel lastnega igrišča. Leta 1968 je bil sklenjen 
dogovor med tedanjo kmetijsko zadrugo in klubom o 
najemu zemljišča na »Marofu« pri takratni žagi, da se 
uredi lastno igrišče. Leta 1969 je bilo igrišče izgrajeno 
izključno s prostovoljnim delom članov in simpatizerjev 
kluba, ni pa bilo klubskih prostorov. Na tem igrišču se je 
treniralo in igralo vse do leta 1975, takrat je bilo pridob-
ljeno zemljišče na novi lokaciji, kjer je igrišče še danes. 
Pod predsedovanjem Viktorja Klement je bilo to igrišče 
leta 1976 tudi do konca izgrajeno in predano v uporabo. 
Leta 1989 se je začela gradnja slačilnic ob novem igrišču. 
Takrat je bil predsednik kluba Peter Stošić. Leta 1999 je 
bil dograjen prizidek obstoječim slačilnicam, ko je klub 
vodil predsednik Jože Rajbar in leta 2006 pod predse-
dovanjem Emila Šeruga je bil objekt ob igrišču ponovno 
dograjen in nadgrajen v objekt kot ga je videti tudi danes 
z večnamensko dvorano, slačilnicami in klubskimi prostori. 
Pred tremi leti je bila na nasipu ob igrišču zgrajena beton-
ska tribuna z več kot 250 sedeži, v letu 2016 je bil urejen 
tlakovan prostor ob šanku in urejena vrtina za namakanje 
igrišča. Sproti se ureja tudi igrišče in okolica. 

pokazala priložnost za nakup specialnega vozila Stayer, 
katerega so kupili v Feringu, v sosednji Avstriji. V nasle-
dnjih letih so v celoti prenovili fasado doma, opremili 
in posodobili so kuhinjo. Leta 2008 je prevzel funkcijo 
predsednika g. Milenko Lanjšček. 
Vsa leta do danes je društvo nabavljalo opremo za opera-
tivo, uniforme, opremo za dvorano, kuhinjo, renovirali so 
sanitarije in druge prostore. Leta 2010 so nabavili gasil-
sko vozilo GV1, ki je namenjeno prevozu moštva in opre-
me. Vsa leta so vlagali sredstva za opremo in vzdrževanje, 
zamenjali so okna in vrata na domu, letos so tudi obnovili 
fasado gasilskega doma. Še posebej so veseli najnovejše 
pridobitve, naprave za oživljanje, ki jo je donirala firma 
Fleksatek iz Ljubljane, katere lastnik je vaščan g. Kardoš. 
Člani PGD Radovci so skupaj z vaščani in vsemi, ki jim po-
magate in stojite ob strani v vseh teh letih zelo veseli in 
ponosni, na prehojeno pot, na svoje dosežene rezultate. 

NOGOMETNI KLUB GRAD 
OBELEŽUJE 50 LET DELOVANJA 
1967 – 2017

Pisalo se je leto 1967, ko se je uresničila večletna želja 
skupine ljudi iz vasi Grad in okoliških vasi, da se ustanovi 
nogometni klub. Bilo je namreč veliko mladih, ki bi želeli 

Praznovanje 80 let PGD Radovci, zahvala predsednika g. Milenko 
Lanjšček 

Prva ekipa NK Grad iz leta 1967 

Začetek kluba in igrišča  

V začetku delovanja je bila plavo-bela 
barva zaščitna barva kluba NK Grad  

NK Grad - 
danes 
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V 50 letih delovanja kluba se je zamenjalo kar nekaj 
predsednikov. Žal že pokojni Jože Kamenšček kot prvi 
predsednik, nasledil ga je Viktor Klement, za njim Alojz 
Zadravec, ki ga žal ni več med nami in nato Peter Sto-
šić. Jože Rajbar je bil predsednik kar dva mandata, med 
mandatoma Rajbarja je bil predsednik Dušan Sukič. Emil 
Šeruga je predsednik z najdaljšim mandatom. Nasledil ga 
je sedanji predsednik Ernest Mešič. Kot sekretar v klubu 
je dolga leta deloval Marjan Hüll, v zadnjih letih pa to 
funkcijo opravlja Silvester Železen. Zamenjalo se je tudi 
več blagajnikov in odbornikov v klubu. 
V 50 letih se je zamenjalo veliko igralcev, ki so igrali za 
NK Grad, prav tako trenerjev. Nastopalo in tekmovalo se 
je v različnih ligah pod okriljem MNZ Murska Sobota. V 
začetkih le s člansko ekipo, ki ji je sledila tudi mladinska, 
v obdobju, ko igra članska ekipa NK Grad v 3. SNL, ki je 
pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, pa tekmujejo 
še mlajše selekcije U -11, U -13 ali U -15. 
Doseženih je bilo kar nekaj odmevnih uvrstitev na različ-
nih lestvicah; na lestvicah strelcev je bilo nekaj igralcev v 
samem vrhu, pa tudi na Fair-play lestvicah so bili igralci 
dokaj visoko uvrščeni. Največji uspeh članske ekipe NK 
Grad pa je bil dosežen v sezoni 2009/10, ko je le ta osvojila 
naslov prvaka Pomurske nogometne lige in se uvrstila v 
državno 3. ligo,  kjer uspešno tekmuje še danes. V sezoni 
2014/15 je članska ekipa v 3. SNL osvojila 3.mesto na lest-
vici, kar je najboljša uvrstitev odkar nastopa v tem tekmo-
vanju. Tudi v pokalnem tekmovanju so bili vidni uspehi. 
Pred nekaj leti je NK Grad igral tekmo za pokal Slovenije 
z ekipo NK Celje, ki nastopa v 1. Slovenski nogometni ligi.
V preteklih letih je klub uspešno sodeloval s klubi iz so-
sednjih držav, še posebej s klubom FC Pertlstein iz Avstrije 
in Slovenska ves iz Madžarske. Odigralo se je več med-
narodnih prijateljskih tekem in sodelovalo na turnirjih 
v tujini. 
Ob tej priložnosti se vsi člani NK Grad zahvaljujejo vsem, 
ki so pomagali pri delovanju Nogometnega kluba Grad 
v preteklih 50 letih, članom upravnega odbora, članom 
kluba, igralcem, trenerjem, Občini Grad, sponzorjem ali 
donatorjem ali kot zvestim navijačem in simpatizerjem 
kluba. 

SABINA HUBER,  
Frizerski studio Sabina  
25 let dela v obrti
Sabina Huber že 25 let dela v obrti in sicer v Frizerskem 
studiu Sabina pri Gradu. 25 let je lepa doba za delo v 
obrti, kjer se mora obrtnik vsak dan truditi za uspešno 
in kvalitetno delo ter s tem vabiti ter ohranjati stranke. 
Začetek sega v leto 1991, natančneje je svečana otvoritev 
bila opravljena 1. avgusta 1991. Sama lokacija dejavnosti 
je ves čas na isti lokaciji in sicer se salon nahaja pri Gradu 
v »Pörgi«, skupaj v povezavi s Caffe barom Huber.

Skozi petindvajset let neprekinjenega delovanja se je zgo-
dilo veliko kronoloških dogodkov, povezanih z dejavnostjo. 
Ga. Sabina izpostavlja nekatere, in sicer že od samega za-
četka je zraven nje v salonu zaposlena še frizerka Gabrijela 
Frumen, ki prav tako prihaja iz naše občine. Štirim dijaki-
njam, katere so se šolale za poklic frizerja, je bilo omogoče-
no opravljanje šolske prakse in pripravništva. V letu 2002 
je uspešno opravila mojstrski izpit in si s tem pridobila 
naziv »frizerska mojstrica«. Istega leta je salon doživel 
tudi popolno preobrazbo v smislu notranje preureditve 
prostora. Za leto 2017 je pridobila Bonitetno oceno A+, to 
je certifikat, ki potrjuje, da je poslovni subjekt uvrščen v 

Družina Huber leta 1991; veselje ob otvoritev salona

NK Grad ekipa 2017 Naše frizerke, Sabina Huber in Gabrijela Frumen 
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skupino podjetij z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji.  
Najpomembnejši del tega jubileja pa so seveda tudi stran-
ke. Nekatere so z njimi že vseh petindvajset let. Prihajajo 
iz naše občine kot tudi iz sosednjih občin, spet drugi iz 
bolj oddaljenih krajev kot so Ljubljana, Maribor oziroma iz 
Gorenjske in Primorske. Ne gre pozabiti tudi na sosednjo 
Avstrijo (Bad Radkersburg, Feldbach, Graz, Dunaj). Vsem, 
ne glede od kod kdo prihaja oziroma ali je stalna ali ob-
časna stranka, se ob tem jubileju iskreno zahvaljujejo, saj 
se dobro zavedajo, da brez strank tega jubileja ne bi bilo. 
Trudili se bodo, da boste zadovoljni iz salona odhajali tudi 
v bodoče. 

MIRAN ZADRAVEC, 
Okrepčevalnica pri Veselem goričancu 
20 let dela v obrti
Okrepčevalnica pri Veselem goričancu je pravo družinsko 
podjetje, kjer prehaja znanje in skrb za goste iz roda v 
rod, namreč začetek okrepčevalnice sega v leto 1966, ko 
se je dedek sedanjega lastnika Zadravec Mirana začel 
ukvarjati z gostinstvom. Začrtano pot sta nadaljevala oče 
Alojz in mama Dragica. Gostilna je postala priljubljena 
tako pri domačinih, kot pri ljudeh od drugod. Bila je kraj 
za druženje, zabavo, pogovor. 

Sin Miran je videl svojo prihodnost v nadaljevanju dru-
žinske tradicije ter se je po končani osnovni šoli odločil za 
izobraževanje na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v 
Radencih za pridobitev poklica natakar. Z ženo Melito sta 
si ustvarila družino in tako začela svojo poklicno pot na po-
dročju gostinstva. Gostilna je leta 2009 doživela temeljito 
obnovo in tako ima danes gostilna na voljo poleg točilnice 
še dve terasi in dvorano, ki omogoča pripravo različnih ve-
čjih dogodkov kot so obletnice, praznovanje rojstnih dni, 
krsta in drugih praznovanj, nekje do 70 oseb. Ob prazniku 
»velke meše«, 15. avgusta in za prvi november, pripravijo 
prave domače koline. Vsi družinski člani se trudijo, da je 
še vedno dobra gorička gostilna z okusno hrano, prijazno 
postrežbo in urejenim ambientom, kjer se gostje dobro 
počutijo. Vsem se zahvaljujejo za obisk in jih še naprej pri-
čakujejo, da se bodo družili ob dobri pijači in hrani. 

VILJEM GRAH 

Da človeka obogati delo za skupno dobro je vedel tudi 
Viljem Grah iz Motovilec, ki je prejemnik občinskega pri-
znanja za dolgoletno delo na področju lokalne samou-
prave. Vili, kot ga kličejo sovaščani, izvira iz vasi Fikšinec, 
leta 1992 pa je prišel v vas Motovilce zaradi ljubezni in 
si ustvaril družino. Ker je po naravi zelo rad v družbi, rad 
je aktiven, se je tudi začel vključevati v delovanje lokalne 
samouprave in družbenega življenja v vasi kljub temu, 
da je že takrat bil zaposlen v sosednji Avstriji in se še 
sedaj vrača domov le ob vikendih. Življenjska pot je Vilija 
namreč vodila že takoj po opravljenem vojaškem roku na 
delo v sosednjo Avstrijo za delo gradbenega strojnika, 
kjer se je tudi izobraževal.
Za njim je dolgoletno, aktivno, predvsem pa uspešno 
delo, ki se odraža v razvoju vasi. Vaščani so njegovo skrb 
za skupno dobro spoznali in ga v mandatu 1998 – 2002 
izbrali za dve leti kot vaškega predsednika, dve leti pa kot 
člana odbora. V mandatu 2006 – 2010 je bil član občin-
skega sveta Občine Grad. V letih 2010 – 2014 je bil vaški 
predsednik in hkrati 3 leta občinski svetnik. V sedanjem 

Družina Zadravec – začetek gostilne leta 1966 

Miran Zadravec z ženo Melito, hčerkama Anjo in Evo ter mamo 
Dragico v prenovljeni okrepčevalnici 

Viljem Grah 
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mandatnem obdobju mu je spet zaupana vloga vaškega 
predsednika. Skupaj z vaščani se je zavzemal za ureditev 
cestne in komunalne infrastrukture in za celoten razvoj 
vasi in občine, tako na področju infrastrukture kot tudi 
na področju aktivnosti vseh društev, saj je druženje, so-
delovanje zelo pomembno. Vili je tudi gasilec in vedno 
rad priskoči na pomoč. Tudi v bodoče si bo prizadeval, da 
se bo vas razvijala. Pravi, da se je velikokrat moral tudi 
sporeči s soljudmi, v prepričanju, da dela v skupno dobro, 
zato mu to priznanje pomeni dodatno potrditev, da je res 
delal dobro, vendar pa sam nikakor ne bi zmogel vsega, 
zato gre to priznanje tudi njegovim sodelavcem v vaškem 
odboru Motovilci ter svetnici in njihovim predhodnikom, 
s katerimi je sodeloval ves ta čas. Vsem iskrena hvala! 
Zahvaljuje se tudi Občinskemu svetu Občine Grad, go-
spe županji in predlagateljem za podeljeno priznanje. 
Obenem pa bi izkoristil priložnost in bi tudi vsem od-
govornim v občini zaželel obilo uspehov pri doseganju 
začrtanih ciljev še naprej. Naj bodo dosežki tisti, ki bodo 
ljudem v zadovoljstvo, da bomo vsi lahko s ponosom rekli: 
»Tukaj živeti je lepo!« 

CIRIL MIHALIČ
Ciril Mihalič, zavzeti občan v vlogi vaškega predsednika 
domače vasi Kruplivnik, je prejemnik občinskega pri-
znanja za dolgoletno delo na področju lokalne samou-
prave. Ciril je rojen v Kruplivniku in si ustvaril družino 
v domači vasi. Je oče dveh sinov in po poklicu izučen 
strojni ključavničar in avtomehanik. Vedno je rad delal 
in ustvarjal. Tako je na začetku svoje poti najprej delal 
doma na kmetiji in se ukvarjal s popravilom kmetijske 
mehanizacije. Leta 1989 pa je odšel za delom v sosednjo 
Avstrijo, kjer si služi kruh vse do sedaj. Ker je bil vedno 

pripravljen za druženje, odprt za pomoč drugemu, ga 
tudi delo v tuji državi ni oviralo, da bi se aktivno vklju-
čeval v delo v domači vasi. Rad se spominja skupnih 
organiziranih vaških veselic, Borovega gostüvanja in 
različnih proslav, ki so jih skupaj z vaščani pripravljali 
in se družili. Ciril se rad pogovarja, rad obišče vaščane 
in skupaj obujajo spomine na prehojene poti. Njegovo 
»veliko« srce so videli tudi vaščani in ga že v času bivše 
Jugoslavije imenovali za vaškega predsednika. To funk-
cijo je Ciril opravljal 2 mandata vse do leta 1990. V letih 
1998 – 2002 je bil član vaškega odbora, od leta 2002 pa 
vse do sedaj pa spet  predsednik vaške skupnosti. Sku-
paj z vaščani se je zavzemal za izgradnjo telefonskega 
omrežja, za vzdrževanje vaških cest, dograditev mrliške 
vežice z nadstreškom in zvonikom, namestitev novega 
zvona, gradnjo vaško-gasilskega doma, nogometnega 
igrišča in še kaj. Pri svojem delu si je predvsem prizade-
val za soglasje, enotnost, povezovanje in zadovoljevanje 
potreb vseh vaščanov. Pri tem je uporabljal vse svoje 
sposobnosti, moči, znanje in tudi svoj prosti čas. Tudi v 
prihodnosti si želi, da bi vsi skupaj sodelovali in gradili 
vas. Vsem se zahvaljuje za pripravljenost delati skupaj 
za skupno dobro.   

NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI 
Tudi v šolskem letu 2016/2017 so učenci OŠ Grad dosegli 
lepe rezultate na državnih tekmovanjih, na literarnem in 
filmskem področju  ter osvojili srebrna priznanja in druge 
nagrade v znanju. 

MAJA KLEMENT,  9.r. (Grad 172/B, 9264 Grad)  
• Diamantni kenguru iz matematike
• 3. mesto na natečaju Zavoda za šolstvo in šport na 

temo Trajnostni razvoj
• Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni 

znački

TINA VIDONJA, 9.r. (Radovci 4, 9264 Grad)
• Srebrno priznanje iz nemškega jezika
• Srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine
• 2. nagrada za razmišljanje na temo Moje nočne more 

v Slovenj Gradcu
• Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni 

znački

ZARJA ŠKAPER, 8.r. (Grad 21, 9264 Grad)
• Srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine
• 2. nagrada na mednarodnem natečaju KTD Štefan Raj 

v Turnišču za razmišljanje o vzponih in padcih življe-
nja z naslovom Balerina

• 1. nagrada strokovne žirije KPK za filmček na temo 
Posnemi film – zatri korupcijoCiril Mihalič 
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PATRICIA SAMPL, 8.r. (Dolnji Slaveči 136, 9264 Grad)
• Srebrno priznanje na tekmovanju iz vesele šole
• 1. nagrada strokovne žirije KPK za filmček na temo Po-

snemi film – zatri korupcijo

TINE FUJS PERŠA, 8.r. (Motovilci 15, 9264 Grad)
• 1. mesto na državnem tekmovanju v  

konstruktorstvu in tehnologijah obdelava –  
v panogi obdelave kovin 

• nagrada Bioblitza pod okriljem Zavoda za šolstvo OE 
Maribor na temo Mura – moja reka

• 1. nagrada strokovne žirije KPK za filmček na temo Po-
snemi film – zatri korupcijo

• 1. nagrada na državnem natečaju Svet, v katerem želim 
živeti za filmček Narava, smeti, vse nas duši

ALEX HORVAT, 8.r. (Vidonci 35, 9264 Grad)
• 1. nagrada strokovne žirije KPK za filmček na temo Po-

snemi film – zatri korupcijo
• 1. nagrada na državnem natečaju Svet, v katerem želim 

živeti za filmček Narava, smeti, vse nas duši
• Absolutna zmaga videonatečaja KTD Štefan Raj v Tur-

nišču za filmček OŠ Grad ima talent

EVA ZADRAVEC, 8.r. (Radovci 27, 9264 Grad)
• 1. nagrada strokovne žirije KPK za filmček na temo Po-

snemi film – zatri korupcijo

MELISA SEVER, 8.r. (Dolnji Slaveči 39, 9264 Grad)
• 1. nagrada na državnem natečaju Svet, v katerem želim 

živeti za filmček Narava, smeti, vse nas duši

MIŠEL KULAR, 8.r. (Dolnji Slaveči 18, 9264 Grad)
• 1. nagrada na državnem natečaju Svet, v katerem želim 

živeti za filmček Narava, smeti, vse nas duši

ŠPELA MAKARI, 8.r. ( Motovilci 38/B, 9264 Grad)
• 1. nagrada na državnem natečaju Svet, v katerem želim 

živeti za filmček Narava, smeti, vse nas duši

VITA ČURMAN, 9.r. (Grad 172/d, 9264 Grad)
• Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni 

znački

NEŽA KLEMENT, 9.r. (Grad 172/B, 9264 Grad)
• Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni 

znački

ŠPELA CÖR, 9.r. (Kovačevci 32, 9264 Grad)
• Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni 

znački

Zelo uspešna pa je bila tudi učenka OŠ Puconci, ki prihaja 
iz naše občine. 

TEJA SAPAČ, 9.r. (Vidonci 107, 9264 Grad) – osvojila je: 
• Zlato priznanje za likovni izdelek na likovnem nate-

čaju LIKOVNI SVET OTROK 2017
• Zlato priznanje za likovni izdelek na 7. bienalu otro-

škega prostorskega oblikovanja PO FABIANIJEVIH 
POTEH

• Zlato priznanje za dosežek na državnem tekmovanju 
v znanju angleškega jezika v šolskem letu 2016/2017

• Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za 
angleško bralno značko v šolskem letu 2016/2017

• Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za 
nemško bralno značko Epi lesepreis v šolskem letu 
2016/2017

• Priznanje za doseženo 1. mesto v nagradnem nate-
čaju Uresničujmo, z energijo varčujmo!

• Srebrno priznanje za dosežek na področnem tek-
movanju v znanju angleškega jezika v šolskem letu 
2016/2017

• Srebrno priznanje za uspeh na področnem tekmova-
nju iz fizike v šolskem letu 2016/2017

• Srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju 
iz matematike v šolskem letu 2016/2017

• Srebrno Cankarjevo priznanje za dosežek na ob-
močnem tekmovanju iz slovenščine v šolskem letu 
2016/2017

• Spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni 
znački v osnovni šoli

• Priznanje za odlične učne rezultate za vse leta šolanja

NAJUSPEŠNEJŠI DIJAKI V 
ŠOLSKEM LETU 2016/2017
MARIO PEZER, 3. letnik splošnega programa gimnazije 
Murska Sobota (Grad 63a, 9264 Grad) 
• Srebrno državno priznanje iz fizike
• Zlato državno priznanje iz angleščine, kot prvega tu-

jega jezika za 3. letnike

NINO CELEC, 4. letnik športnega programa gimnazije 
Murska Sobota (Grad 185, 9264 Grad) državni prvak v 
skoku v daljino (prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in 
članice)
• Dosegel normo za evropsko prvenstvo do 23 let 

DUŠAN SUKIČ, 2. letnik splošnega programa gimnazija 
Murska Sobota (Motovilci 18, 9264 Grad)
• Srebrno državno priznanje iz nemščine kot prvega 

tujega jezika
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TAMARA ŠLEMER, 3. letnik smer zdravstvena nega, Sre-
dnja zdravstvena šola Murska Sobota (Kovačevci 38, 
9264 Grad)

• Že 11 let trenira v Karate klubu Tromejnik-Kuzma. V tem 
času je pridobila naziv Mojster, saj je opravila izpit za 
črni pas in postala športna vaditeljica. Udeležuje se tek-
movanj državnega in mednarodnega ranga, kot enega 
največjih njenih dosežkov šteje uvrstitev na seznam 
A reprezentance Slovenije. S tem si je pridobila mesto 
potnice za 14. S.K.I.F. Evropsko prvenstvo 2017. To je do-
segla s svojim trudom, voljo in požrtvovalnostjo. Evrop-
sko prvenstvo se je odvijalo na Češkem v mestu Hradec 
Kralove od 16.5.2017 do 22.5.2017. Tamara je tekmovala 
v dveh kategorijah in sicer Kata Women U20 in Kumite 
Women U20. 

Tamara sama pravi, da medalj ni prinesla, a kljub temu 
je bila to zelo bogata izkušnja. Tekmovati na tako visoki 
ravni, proti odličnim nasprotnikom, pridobiti nova zna-
nja in spoznati nove ljudi je bilo zanjo do sedaj vrhunec 
njene kariere in tega zagotovo ne bo pozabila. Prepričana 
pa je, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi za njo stala njena 
družina in Karate klub Tromejnik-Kuzma, za kar jim je zelo 
hvaležna.

NINA FUJS – 4. letnik ekonomski tehnik na Ekonomski 
šoli Murska Sobota 
(Motovilci 53, 9264 Grad)
• V maju 2017 je prejela priznanje REFERENCA, ki ga po-

deljuje Life Learning Academia za dosežke na različnih 
področjih.

• V sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom je v 
šolskem letu 2016/2017 v skupini dijakov reševala izziv, 
ki ga je postavilo podjetje Terme Lendava in predlagala 
ustrezne rešitve, kako privabiti mlade pare, da za kraj 
poročnega slavja izberejo Terme Lendava. 

• V šolskem letu 2016/2017 je sodelovala v dveh razi-
skovalnih projektih. S projektom »Malo gor malo dol 
– z igro do potepanja po Prekmurju«, je na medna-
rodni turistični tržnici 14. festivala Več znanja za več 
turizma dosegla 1. mesto in ob tem 2 zlati priznanji; 
za največje število točk iz vseh kategorij (za nalogo, 
videospot, predstavitev na tržnici in za najboljšo pro-
jektno nalogo). 

• V reviji Moje finance, št. 1/2017 je objavljen njen pri-
spevek: Zdaj vem, kaj početi z žepnino.

• Poezija v oštariji 2017, 2. mesto za pesem.
• JE TUDI ZLATA MATURANTKA

V občini smo lahko ponosni na vsak dosežek na podro-
čju znanja. V nadaljevanju bomo predstavili našo ZLATO 
MATURANTKO. 

KARATE EUROPEAN CHAMPIONSHIP Hradec Králové 2017

Tamara v borbi
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ZLATA – DIAMANTNA 
MATURANTKA Z VSEMI 
MOŽNIMI TOČKAMI  
NINA FUJS
Nina Fujs je uspešno zaključila program srednjega stro-
kovnega izobraževanja - ekonomski tehnik na Ekonomski 
šoli Murska Sobota in postala zlata – diamantna ma-
turantka. Vsa leta srednješolskega izobraževanja je bila 
samostojna, ambiciozna, samoiniciativna in inovativna. 
To je dokazovala skozi številne projekte in tekmovanja, 
v katerih je individualno ali pa skupaj z drugimi dijaki v 
skupini dosegala lepe uspehe. Poleg že prej navedenih 
dosežkov je še dosegla:
• sodelovanje na natečaju Prva ljubezen, ki ga je razpi-

sala Fakulteta za humanistiko v Novi  Gorici v šolskem 
letu 2013/14, 

• nagrada za literarni prispevek na razpisu za dr. Šiftar-
jevo fundacijo, Petanjci 2016,

• 1. mesto in denarna nagrada za pesem v narečju na 
festivalu Slovenska narečna ustvarjalnost Dialekta 
2013, Velika Polana,

• tekmovanje za Cankarjevo priznanje, kjer je 2013/2014 
in 2015/2016 osvojila bronasto priznanje.

Skupaj z drugimi dijaki je v šolskem letu 2015/2016 so-
delovala v projektu Izzivi za mlade, ki ga je organiziral 
Pomurski tehnološki park Murska Sobota. Skupaj z dru-
gimi dijaki so reševali izziv Term Radenci. S svojo kreativ-
nostjo, inovativnostjo in podjetnostjo so podali številne 
predloge za oživitev maturantskih plesov na destinaciji 
Zdravilišča Radenci in osvojili 1. mesto. V šolskem letu 
2015/2016 je vidni dosežek (srebrno priznanje) dosegla 
na  državnem tekmovanju v znanju poslovne in finanč-
ne matematike ter statistike, ki poteka pod organizacijo 
DMFA, prav tako pa se je udeležila državnega tekmova-
nja iz znanja računovodstva, sodelovala v projektu Siva 
ekonomija mene briga, kjer je napisala esej na temo sive 
ekonomije, z ekipo dijakov je učno podjetje UP Trendi, 
d.o.o. predstavljala na 10. mednarodnem sejmu učnih 
podjetij v Celju.
V vseh letih šolanja je za večletno prizadevno delo in 
doseganje rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu 
prejela številna priznanja. Med drugim je pisala literarne 
prispevke za šolski radio, pripravila in vodila je različne 
oddaje na šolskem radiu, objavljala prispevke v šolskem 
glasilu in šolskem časopisu ter aktivno sodelovala na 
informativnih dnevih. Aktivno je sodelovala tudi pri pro-
mociji šole v javnosti.
Nina pravi, da je leto 2017 zanjo res posebno leto, kajti 
dobila je dva izjemna dosežka: referenca za projektno 
delo in postala diamantna maturantka. Vsa 4 leta šolanja 
je bila odlična, zato je tudi po tihem upala, da ji uspe 
postati zlata maturantka. Nikoli pa si ni predstavljala, 

Nina Fujs 

da bi na maturi dosegla vse točke in postala diamantna 
maturantka. V samo pripravljanje za maturo je res vlo-
žila zelo dosti truda. Nekaj izpiskov si je pripravljala že 
jeseni in sproti reševala stare maturitetne pole. Učila se 
je veliko, bilo je naporno, hkrati pa tudi zabavno. Pravi, 
da je ni bilo strah. Njen trud se je poplačal in ni ji žal za 
neprespane noči in vložene energije ter moči.  Šolanje na 
Ekonomski šoli ji bo za vedno ostalo v spominu, kajti tu-
kaj je našla prave prijatelje, spoznala ogromno prijaznih 
in dobrosrčnih profesorjev, pridobila veliko koristnega 
znanja, preko projektov je spoznala tudi direktorje raznih 
podjetij, srečala se je s pomembnimi ljudmi, premagala 
tremo, dobila vodstvene sposobnosti, razvila komunika-
tivnost, doživela nepozabne dogodivščine, udeležila se 
je tudi organiziranih ekskurzij, dobila veliko nagrad na 
posameznih področjih in kar je najpomembnejše, spo-
znala je, da se je pravilno odločila glede svojega šolanja 
in izbrala pravo pot, tisto, ki ji je res pisana na kožo. Nina 
bo svoje izobraževanje nadaljevala na Ekonomsko – po-
slovni fakulteti v Mariboru. Njena želja je, da bi imela v 
prihodnosti svoje podjetje. 
Nini iskreno čestitamo in ji želimo vse dobro na njeni 
nadaljnji poti, obenem pa še naprej veliko vztrajnosti in 
poguma. 
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Županja Občine Grad je gostila 8. srečanje županj RS

Maškare obiskale županjoPomladno srečanje na gradu GRAD

Občinske vaške igre, Dolnji Slaveči

Srečanja se je udeležila tudi Varuhinja človekovih pravic  
ga. Vlasta Nussdorfer

Praznovanje 80 let PGD Radovci

Ob srečanju strokovne   delegacije iz pobratene
Občine Srbobran   na Občini Grad

UTRINKI 
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Županje so obiskale OŠ Grad

Ob srečanju strokovne   delegacije iz pobratene

Blagoslovitev Kularjevega križa v Vidoncih

Vesele županje in Krtek Oli

Bogračijada v Motovilcih  - zmagovalna ekipa z županjo,  
sponzorji in vodstvom društva Lukaj

Blagoslovitev nadstreška 
slačilnic v Motovilcih

Prevzem nove motorne brizgalne, PGD Motovilci

Občine Srbobran   na Občini Grad

Avtor: Občinska uprava Občine Grad, 
Fotografije: arhiv Občine Grad 



Ob praznovanju  
17. občinskega praznika Občine Grad 

Vas vljudno vabim na slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Grad, ki bo 

v nedeljo, 6. avgusta 2017, ob 13. uri 
v gasilskem domu v Dolnjih Slavečih.

OBČINA GRAD

V A B I L O

PROGRAM:
 • otvoritev slavnostne seje in pozdrav,

• slavnostni govor županje, 
• kulturni program,

• podelitev plaket in priznanj Občine Grad,
• predstavitev novorojencev z mamicami  

v letu 2016
• podelitev priznanj najuspešnejšim  

učencem, dijakom
• nagovori povabljenih gostov 
• zabavno plesna prireditev: 

  DITKA in glasbena skupina MLADI POMURCI
 

Županja Občine Grad
Cvetka Ficko  Vljudno vabljeni!


