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UVODNIK 

INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD, št. 51, 2. avgust 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: 900 izvodov, leto izdaje: avgust 
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,

leto 2018 se je prevesilo v drugo polovico leta 
in tu je zopet občinski praznik Občine Grad. 
Letos že osemnajsti. Lahko bi rekli, da je Obči-
na Grad postala polnoletna. Kako se veselijo 
naši otroci, ko praznujejo »osemnajstko«! In 
kako sproščeno razigrani so bili naši osnov-
nošolci na svoji zaključni proslavi v kulturni 
dvorani Grad, kjer jih je na odru v ozadju 
spremljal napis Juhu, počitnice! Za njih je 
zopet končano eno naporno šolsko leto, za 
nas ostale občane pa leto in obveznosti še 
niso pri koncu.

Ljudje imamo različne želje in cilje. Nekatere cilje lahko dosežemo hitro, 
za druge pa sta potrebni trdna volja in vztrajnost. V tej prvi polovici leta 
smo tudi na območju Občine Grad pristopili k izvedbi investicij, ki smo 
jih predvideli v proračunu. V Radovcih ob pokopališču se bosta v tem času 
uredila pločnik ter ograja. Nadaljuje se izvedba parkirišča pri pokopališču 
Grad oz. Vulkaniji; začela so se investicijska vzdrževalna dela na cesti v 
Bežanovo grabo, kjer je predvidena sanacija poškodovanih posedkov in 
asfaltna prevleka v dolžini 1500 m. Na Dolnjih Slavečih je predvideno 
asfaltiranje javne poti Husarovo, kjer bomo pridobili približno 370 m 
novega asfalta. Letos pa ne smemo nikakor pozabiti na vremenske ne-
všečnosti, ki na cestah in tudi posevkih povzročajo veliko škode.
V teh vročih dneh pa so zelo aktivna tudi naša društva, ki so v času ob 
praznovanju 18. občinskega praznika pripravila veliko prireditev, in prav 
prisrčno vas vabim, da se na njih srečamo, saj s svojo prisotnostjo izka-
žemo hvaležnost za njihov trud ter se nenazadnje skupaj sproščeno in 
veselo družimo.
Prav posebej se seveda zahvaljujem in iskreno čestitam letošnjim občin-
skim nagrajencem. S svojimi prizadevanji in z delom ste veliko pripomo-
gli k skupnemu dobremu, vsak seveda na svojem področju. S trudom in 
z zagnanostjo ste svojemu okolju vtisnili prepoznaven pečat. Priznanja 
naj vam bodo spodbuda tudi za nadaljnje delo.
V teh minulih letih, mesecih in dnevih smo skupaj veliko ustvarili in se 
veselili majhnih in tudi večjih uspehov ter skupaj premagovali marsikate-
ro oviro. Takšno je pač naše življenje! Za vse se vam iskreno zahvaljujem, 
z upanjem, da je v slogi moč.
V imenu občinske uprave zagotavljam, da smo delali po najboljših mo-
žnih močeh in se trudili, da bo življenje v naši občini bolj prijazno. Za 
sodelovanje se zahvaljujem tudi občinskim svetnikom, članom vseh 
odborov in komisij, ki so žrtvovali svoj čas, da so sooblikovali življenje 
v občini. Zaradi vsega tega lahko rečem, da se s ponosom oziram na 
prehojeno pot v tem letu in z zaupanjem zrem v prihodnost. V občinski 
upravi smo veseli pobud in predlogov občank in občanov ter zadovoljni, 
ko slišimo, da se stvari premikajo na bolje.
Drage občanke in občani, ob 18. občinskem prazniku vam iskreno česti-
tam in vam želimo vse dobro!  Vaša županja

Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI,
prva polovica leta je že za nami in rezultati naše-
ga dela ter prizadevanj že dobivajo svojo podobo. 
Da postajajo naši kraji vedno bolj vabljivi in naša 
občina vedno bolj prepoznavna za obiskovalce raz-
ličnih starosti in interesov, opažamo iz leta v leto 
bolj. Za nami je obdobje, ko je bilo naše območje 
prežeto z živahnim dogajanjem in zaznamovano z 
izobraževalnimi aktivnostmi ter popotovanji. Izletov 
in prireditev s kulturnim, duhovnim, športnim, gasil-
skim, rekreacijskim ali kulinaričnim pridihom je bilo 
v pomladnem obdobju v občini veliko in priložnost 
za obisk dogodkov ter druženje se ponuja tudi  v 
poletnem času in v okviru 18. praznika Občine Grad.
Letos se v občini ponašamo s številnimi uspehi 
učencev in dijakov kot tudi dosežki posameznikov 
na znanstvenem, društvenem, humanitarnem in 
gastronomskem področju. Prav tako je moč opaziti 
vidne rezultate pri razvijanju ročnih spretnosti, na 
področju ohranjanja ljudskih običajev in odrskih 
uprizoritev.  V tem letu obeležujemo tudi obletnice 
gasilskega in športnega društva vasi, Župnijske ka-
ritas, sosednje cerkvene občine in kamnoseške obrti. 
Tako smo v občini Grad spet bogatejši za mnoge 
investicije, osebne in skupne zgodbe ter številna 
družbena udejstvovanja, ki vam jih v tej poletni 
številki glasila predstavljamo.
Verjamem, da je tudi vsak posameznik vsak dan 
bogatejši za kakšno izkušnjo in spoznanje več. Naj 
vam le-teh v počitniških mesecih in sproščenih 
dopustniških dneh, ko si bomo v domači okolici ali 
izven nje nabirali novih moči za vsakodnevne izzive, 
ne manjka.
V mesecu avgustu poleg občine praznuje tudi žu-
pnija, kajti praznik Marijinega vnebovzetja nagovar-
ja celotno župnijsko občestvo in privablja h Gradu 
številne romarje ter vernike od blizu in daleč. 
Drage bralke, dragi bralci, 
ob našem skupnem občinskem prazniku vam z ure-
dniškim odborom iskreno čestitam in želim obilo 
prijetnih trenutkov ob prebiranju glasila. Obenem 
pa vam  želim, da bi bili še naprej ponosni na svojo 
občino ter s svojim delovanjem pripomogli k ra-
zvoju, k ohranjanju zdravega življenjskega okolja in 
pretekle dediščine. Kajti vsa ta prizadevanja bodo 
naša bogata zapuščina prihodnjim generacijam. 
Gradimo boljši in lepši svet zase in za druge.

 Štefanija Fujs
glavna in odgovorna urednica
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bljen strokovni naziv doktorica znanosti na Fakulteti 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

3. g. Martin Žökš, Kovačevci 7, 9264 Grad, za pridobljen 
naziv »Naj picopek Slovenije 2018«

4. g. Peter Rac, Grad 14, 9264 Grad, za pridobljen naziv 
»Državni prvak v upravljanju dvigal«

PRIZNANJE OBČINE GRAD: 
1. ga. Ana Semler, Grad 32a, 9264 Grad, za delo na 

področju ohranjanja ljudskih običajev
2. ga. Renata Fujs, Motovilci 10, 9264 Grad, za posebne 

zasluge pri razvoju in napredku vasi Motovilci
3. ga. Mateja Knap, Dolnji Slaveči 143, 9264 Grad,  

za aktivno delo na društvenem področju
4. g. Primož Sukič, Dolnji Slaveči 65, 9264 Grad,  

za pridobljen naziv »Naj gorički žagar«
5. Kulturno društvo MIM, Dolnji Slaveči 2a, 9264 Grad, 

za uspešno delovanje na področju ljubiteljske 
kulture

6. PGD Kovačevci, za 40 let delovanja društva
7. Kamnoseštvo Bunderla, Štefan Bunderla s. p.,  

Grad 64, 9264 Grad, za 35 let dela v obrti
8. Zemeljska dela Roman Roudi, s. p., Kovačevci 13,  

9264 Grad, za 20 let dela v obrti
9. ŠD Kovačevci, za 15 let delovanja društva
10. Župnijska Karitas Grad, za 10 let delovanja na 

humanitarnem področju

3. Občinski svet Občine Grad imenuje občinsko volilno 
komisijo Občine Grad za mandatno obdobje 2018–2022 
v naslednji sestavi:
• ga. Marjana Štrtak Kovač, Grad 68a, 9264 Grad, 

predsednica 
• ga. Tatjana Sukič, Puconci 20a, 9201 Puconci, 

namestnica predsednice 
• g. Gabrijel Semler, Grad 32a, 9264 Grad, član 
• g. Daniel Makari, Motovilci 38b, 9264 Grad, član 
• g. Bernard Celec, Radovci 49a, 9264 Grad, član 
• g. Robert Šlemer, Kovačevci 38, 9264 Grad, 
• namestnik člana
• g. Mitja Potočnik, Dolnji Slaveči 91, 9264 Grad, 

namestnik člana 
• ga. Zlata Farič, Kruplivnik 44, 9264 Grad,  

namestnica člana

4. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k Programu 
dela in finančnemu načrtu za leto 2018 Zdravstvenega 
doma Murska Sobota.

5.  Občinski svet Občine Grad daje soglasje k finančnemu 
načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu za leto 
2018 OŠ Grad.

6. Občinski svet Občine Grad soglaša, da se na podlagi  
oblikovanih štirih oddelkov vrtca pri OŠ Grad v šolskem 
letu 2018/2019 uporablja manjša notranja igralna 
površina za otroke do drugega leta starosti, ki ne bo 
manjša od 3 m2. 

O DELU OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Grad je na svoji 29. redni seji dne  
29. 3. 2018 sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo za 

leto 2017 za OŠ Grad.
2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s poročilom o 

delu Nadzornega odbora Občine Grad za leto 2017 in 
s programom dela Nadzornega odbora Občine Grad 
za leto 2018.

3. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za 
leto 2017.

4. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom o delu Zdravstvenega doma Murska Sobota za 
leto 2017.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 30. redni seji dne  
26. 4. 2018 sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo 2017 
ZUKD Grad in Program dela 2018 ZUKD Grad.

2. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k zadolževa-
nju ZUKD Grad v letu 2018 in izdaji poroštva za najem 
kratkoročnega kredita.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje zaključni račun pro-
računa Občine Grad za leto 2017.

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Grad po skrajša-
nem postopku.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predloženi elaborat 
o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospo-
darske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Grad za leto 2018.

Občinski svet potrjuje nove cene zbiranja določenih vrst ko-
munalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher 
– Komunala Murska Sobota d. o. o. in so naslednje:

a) zbiranje komunalnih odpadkov: 0,14645 EUR/kg brez 
9,5 % DDV,

b) zbiranje bioloških odpadkov: 0,16794 EUR/kg brez 9,5 
% DDV.

Cene storitev se uporabljajo od 1. 5. 2018 naprej.
6. Občinski svet Občine Grad potrjuje oblikovanje štirih 

oddelkov vrtca v šolskem letu 2018/19.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 31. redni seji dne  
28. 6. 2018 sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Grad ne soglaša s Programom 
dela s finančnim načrtom Pokrajinske in študijske knji-
žnice Murska Sobota za leto 2018.

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje naslednje prejemni-
ke plaket in priznanj Občine Grad za leto 2018:

PLAKETA OBČINE GRAD: 
1. ga. Kristina Marič, Grad 172d, 9264 Grad, za dolgole-

tno vsestransko javno delo v korist občanov
2. dr. Tadeja Forjanič, Motovilci 1a, 9264 Grad, za prido-
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Urejanje jarkov Grad - Tomaševa graba (Foto: M. Žökš) 

Izkop (Foto: M. Žökš) 

Polaganje drenažnih cevi (Foto: M. Žökš)

Polaganje kanalet Dolnji Slaveči (Foto: M. Žökš) 

Urejanje odvodnjavanja - polaganje kanalet (Foto: M. Žökš) 

Delo po neurju (Foto: M. Žökš) 

Da bo voda tekla po strugi – Dolnji Slaveči (Foto: M. Žökš) 

INVESTICIJE V TEKU 
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Grad za leto 2018 
so se začela naslednja investicijska dela:

IZKOPI JARKOV PO VASEH 

PLAZ GRAD PRI HIŠNI ŠT. 108, 109, 110 

POLAGANJE KANALET IN UREDITEV  
NOVIH PROPUSTOV
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Javna pot – Kukojca (Foto: M. Žökš) Cesta Kovačevci (Foto: M. Žökš) 

Cesta pri Gradu - Meciloškova pot (Foto: M. Žökš)

Urejanje ceste (Foto: M. Žökš) 

Izgradnja (Foto: M. Žökš)

Nov izgled (Foto: M. Žökš) 

Cesta pri Gradu – proti Kripti (Foto: M. Žökš) Občina Grad je financirala asfaltno prevleko. (Foto: M. Žökš) 

UREDITEV LESENEGA MOSTU PRI GRADU 
OB NOGOMETNEM IGRIŠČU

UREDITEV ZELENIH POTI NA PODLAGI NOVEGA  
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKI CEST

UREDITEV MEJNE CESTE RADOVCI - POZNANOVCI 
S SOFINANCIRANJEM OBČINE PUCONCI

ASFALTIRANJE PLATOJA PRED GASILSKIM DOMOM 
V KOVAČEVCIH
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Gradnja v teku (Foto: M. Žökš) 

Pred izgradnjo (Foto: M. Žökš) 

Izgradnja (Foto: M. Žökš) 

Podpis pogodbe (Foto: Arhiv Cestno podjetje) 

Zemeljska dela (Foto: M. Žökš) 

Navoz gramoza (Foto: M. Žökš) 

UREDITEV GASILSKEGA ZNAMENJA 
V KOVAČEVCIH

NADALJEVANJE IZGRADNJE PARKIRIŠČA PRI GRADU 
OB POKOPALIŠČU IN VULKANIJI

IZGRADNJA PLOČNIKA IN OGRAJE OB 
POKOPALIŠČU V RADOVCIH

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE POTI BEŽA-
NOVA GRABA PRI GRADU IN CESTA HUSAROVO V 
DOLNJIH SLAVEČIH Z UREDITVIJO MOSTU

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
UREDITEV CESTE V NOVEM NASELJU PRI GRADU 
IN PROMETNE UREDITVE ŠOLSKE POTI
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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 1.212,50 EUR, 
na področju turizma 1.538,46 EUR ter na področju športa 
26.000 EUR. 
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav. Višina sofinanciranja za posamezno stano-
vanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša v pavšalnem 
znesku 1.000 EUR, vendar največ 50 % investicijske vrednosti 
čistilne naprave za velikost do vključno 6 PE oziroma dodat-
no 100 EUR za vsak dodatni PE za velikost nad 6 PE, vendar 

V letošnjem letu so bila dodeljena sredstva po razpisih naslednjim izvajalcem programov in projektov v občini Grad:

Vlagatelj Višina odobrenih 
sredstev v EUR

Na področju kulture
DŠKT »LUKAJ« MOTOVILCI, Motovilci 38a, 9264 Grad 459,46
Društvo žena in deklet Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 297,30
Osnovna šola Grad, Grad 172e, 9264 Grad 455,74
SKUPAJ na področju kulture 1.212,50
Na področju turizma
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO TURIZMA OBČINE GRAD »SKOURIŠ«, Grad 172, 9264 Grad 836,54
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI, Motovilci 38a, 9264 Grad 583,33
GORIČKO DRÜJŠTVO ZA LEPŠE VÜTRO, Grad 191, 9264 Grad 118,59
SKUPAJ na področju turizma 1.538,46
Na področju športa
Športno društvo Vidonci, Vidonci 130b, 9264 Grad 1.919,25
Športno društvo Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 1.547,03
DŠKT »Lukaj« Motovilci, Motovilci 38a, 9264 Grad 1.742,82
Športno društvo Kovačevci, Kovačevci 6a, 9264 Grad 816,94
ŠRD Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 50, 9264 Grad 547,59
Klub malega nogometa Grad, Grad 179, 9264 Grad 774,02
Športno društvo Radovci, Radovci 26, 9264 Grad 1.744,73
»Peški« DRS Motovilci, Motovilci 38a, 9264 Grad 243,40
Društvo žena in deklet Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 213,23
Osnovna šola Grad, Grad 172e, 9264 Grad 1.068,57
Nogometni klub Grad, Grad 172, 9264 Grad 14.382,42
Nino Celec, Grad 185, 9264 Grad 1.000,00
SKUPAJ na področju športa 26.000,00

Podeljene donacije v prvi polovici letošnjega leta:

Vlagatelj Namen Višina dodeljenih 
sredstev v EUR

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Delovanje društva 100,00
Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja Delovanje društva 75,00
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota Delovanje društva 75,00
Združenje multiple skleroze Slovenije, prekmurska podružnica Delovanje društva 126,00
PVD »SEVER« ZA POMURJE Delovanje društva 100,00
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Območno ZVVS M. Sobota Delovanje društva 100,00
Društvo bolnikov po možganski kapi Murska Sobota Delovanje društva 100,00

največ do 50 % investicijske 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 2018, ki je odprt še za ukrepa »Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij« ter »Podpora ohranjanju oz. poveče-
vanju rodovitnosti tal«. Rok je do vključno 9. 11. 2018. Več si 
lahko preberete na spletni strani Občine Grad.
Občina Grad v letošnjem letu prav tako podeljuje stimu-
lacije študentom ter enkratno denarno pomoč ob rojstvu 
otroka. Vlogi najdete na spletni strani Občine Grad.
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Člani Čebelarske družine Grad in prijatelji čebel (Foto: Družina Kosednar) Občina Grad podpira svetovni dan čebel. (Foto: M. Žökš) 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Šolski sklad 285,00
Župnija Sv. Jurij v Prekmurju Za gradnjo novega župnišča 500,00
Čebelarsko društvo Grad Delovanje društva 1.000,00

Mladinska komisija PGD Motovilci Za nabavo kompletov oblačil za 
udeležbo na državnem tekmovanju 210,00

Turistično društvo Cankova, Folklorna skupina Podkolonca Za izvedbo folklornega večera 50,00
Društvo upokojencev Grad Delovanje društva 330,00
Kamnoseštvo Bunderla, Štefan Bunderla s. p. Udeležba na sejmu podjetja Niros 122,00
Avto moto klub starodobnih vozil Goričko Delovanje društva 70,00
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota –  
Krajevna organizacija Rdečega križa Grad Delovanje društva 300,00

Drvarji d. o. o., PE Okrepčevalnica pri Cimeštru Udeležba na svetovnem 
prvenstvu v peki pic 1.000,00

PGD Motovilci Za nabavo majic za udeležbo na 
državnem prvenstvu 523,38

Podeljena sredstva za delovanje gasilskih društev v letu 2018 na podlagi sklepa Gasilske zveze Grad:

Prejemniki sredstev Znesek v EUR

Gasilska zveza Grad 29.800
PGD Dolnji Slaveči 2.350
PGD Grad 2.300
PGD Kovačevci 1.750
PGD Kruplivnik 1.650

Prejemniki sredstev Znesek v EUR

PGD Motovilci 2.250
PGD Radovci 1.900
PGD Vidonci 2.000
Skupaj 44.000

OBČINA GRAD PRAZNOVALA 
SVETOVNI DAN ČEBEL
V sklopu svetovnega dneva čebel je v nedeljo, 20. 5. 2018, 
na “Malem ranču Kosednar” v Vidoncih potekala slikarska 
kolonija. Na temo čebel so slikali člani društva Likos, ni pa 
manjkalo slikarskih zanesenjakov iz drugih društev.
Popoldne se je prireditev nadaljevala v ŠRC Vidonci, kjer so 
se zbrali člani Čebelarske družine Grad in prijatelji čebel. 
Zbrane sta nagovorila tudi županja Občine Grad ga. Cvetka 
Ficko in g. Jože Cör, predsednik Čebelarske družine Grad.
 Mihaela Žökš, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Ropoša Kristina, Vidonci (Foto: M. Žökš) 

Pred odhodom na svetovno prvenstvo (Foto: M. Žökš) 

Martin v Neaplju – prireditveni prostor (Foto: Arhiv Martin Ž.) 

Pripravljen za akcijo (Foto: Arhiv Martin Ž.) 

Zakonca, Špilak Marija in Anton, Vidonci (Foto: M. Žökš) 

OBISK STAREJŠIH OBČANOV 
Lepo je bilo videti iskrice v očeh in iskren nasmeh naših 
starejših občanov, kateri se niso mogli udeležiti srečanja 
za starejše občane v mesecu novembru 2017. Tudi letos sva 
jih obiskali z županjo Cvetko Ficko.  
Prijeten klepet in majhna pozornost sta razveselila naše 
občane, ki se ponašajo z zavidljivimi številkami v letih. Kl-
jub svoji starosti in bolezni so vitalni ter nasmejani. Lahko 
bi rekli, da celo iz leta v leto bolj. So polni upanja in zaupan-
ja v Božjo pomoč. Njihove zgodbe iz preteklosti nam dajejo 
pogum, da tudi mi vztrajamo na svoji poti. Pravijo, da so 
bili takrat, ko so bili oni mladi in ko so si začeli ustvarjati 
družine, težki časi, a vseeno so bili lepši glede druženja in 
pomoči drug drugemu. Bilo je več veselja in časa za počitek. 

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

MARTIN S PONOSOM PONESEL 
IME NAŠE OBČINE GRAD V 
ITALIJO, MESTO NEAPELJ 
Na svetovno prvenstvo ga je županja pospremila z bese-
dami: »To je velik uspeh tvojega življenja. Na svoji poklicni 
poti do sedaj si se posvetil razvoju, kvaliteti, dobroti. Iz srca 
ti želim nastop po tvoji meri … Občina Grad je ponosna 
nate!« 

Zaželela mu je srečno pot na svetovno prvenstvo v Italijo, 
peko po najboljših zmožnostih in seveda srečen povratek 
domov. Martin Žökš, najboljši slovenski picopek v letu 2018, 
je na svetovnem prvenstvu nastopil v peki pice 4. junija 
2018. Martin je s ponosom ponesel ime naše občine Grad 
v Italijo, v mesto Neapelj.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Vse pripravljeno za prihod Martina in ekipe (Foto: M. Žökš)

Ob prihodu ga je pozdravila tudi županja Cvetka Ficko. (Foto: M. Žökš)

Zlata penina (Foto: M.Žökš) 

Skupno veselje (Foto: M. Žökš) 

Iskrene čestitke od vseh (Foto: M. Žökš) 

SPREJEM MARTINA ŽÖKŠA – 
PICOPEKA SLOVENIJE 2018, 
KO SE JE VRNIL S SVETOVNEGA 
PRVENSTVA PICOPEKOV

Martin Žökš iz Kovačevcev, najboljši slovenski picopek v letu 
2018, je tekmoval na svetovnem prvenstvu v italijanskem 
Neaplju in tako zastopal našo državo kot tudi občino. 
Svetovno prvenstvo, na katerem se je pomerilo 298 pico-
pekov z vsega sveta, so seveda priredili v Neaplju, rojstnem 
kraju in svetovni prestolnici pice.
Martin se je uvrstil med najboljšo trideseterico. 
Vaščani Kovačevcev in prijatelji smo mu pripravili presene-
čenje, saj ga je ob prihodu domov čakal sprejem. 

 Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Županja Cvetka Ficko in dr. Tadeja Forjanič (Foto: M. Žökš) 

Sprejem na Občini Grad in izročitev darila ob zaključku študija (Foto: M. Žökš) 
Srečanje županj v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Foto: Občina Sv. Andraž) 

Srečanje županj v Občini Turnišče (Foto: Občina Turnišče) 

SPREJEM DOKTORICE 
ZNANOSTI NA OBČINI GRAD

Poleg pestre pokrajine, svežega zraka, goričke kulinarike 
in kulturno-zgodovinskih ter naravnih znamenitosti je 
Občina Grad sedaj bogatejša tudi še za pridobljen naziv 
doktorice znanosti.
Ga. Tadeja Forjanič iz Motovilcev je na Fakulteti za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala delo 
z naslovom »Modeliranje biološkega odziva na elektropo-
racijo v elektrokemoterapiji in genski terapiji« in si tako 
pridobila naslov doktorica znanosti.
Županja Cvetka Ficko je sprejela novo doktorico znanos-
ti Občine Grad in ji osebno čestitala z besedami: „Bodite 
ponosni na to, kar ste dosegli, kajti poplačan je bil trud, ki 
ste ga vložili. Želim vam, da se vaša poslovna in življenjska 
pot nadaljuje še naprej uspešno ter predvsem zadovoljno.“
Občina Grad stimulira študente pri študiju na podlagi Pra-
vilnika o stimulaciji študentov v Občini Grad. Za dokončan-
je študija ob doktoratu znanosti se podeli stimulacija v 
višini 1000 evrov.  V lokalni skupnosti se zavedamo, da smo 
dolžni pomagati mladim oziroma jih nagraditi za uspehe, 

ki jih dosegajo v okviru izobraževalnega programa, ki ga 
obiskujejo. Ponosni smo na novo doktorico znanosti, ker se 
zavedamo pomena znanja in tudi akademskega dela na-
ših občanov kot enega temeljnih gradnikov boljše prihod-
nosti naše občine. Čestitke dr. Tadeji Forjanič za uspešen 
zaključek doktorskega študija in obilo uspehov v prihodnje.
 Mihaela Žökš, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

SREČANJA SLOVENSKIH 
ŽUPANJ 
Vsake tri mesece se županje srečajo v eni izmed občin, ki 
jo vodi ženska. Pri organizaciji jim pomaga Skupnost občin 
Slovenije z generalno sekretarko Jasmino Vidmar. Županje 
na srečanjih že od začetka tega mandata krepijo medse-
bojno podporo in gradijo politično mrežo solidarnosti. Sku-
pnost občin Slovenije jim pri tem nudi podporo z vidika 
strokovnega usposabljanja, kadar se zanj pojavi potreba, 
pomaga tudi organizacijsko, ne nazadnje pa deluje kot 
platforma, na kateri se takšna mreža županj lahko tudi 
dolgoročno ohranja in nadgrajuje. 
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Devetošolci pri županji (Foto: M. Žökš)

Predsednik PGD Motovilci, g. Daniel Makari, predaja spominsko majico 
ge. županji. (Foto: M. Žökš) 

Ekipa Gračka vlada (Foto: M. Žökš)

S svojim delovanjem, pristopi k oblikovanju, sprejemanju 
in uresničevanju različnih politik, pomembnih za občanke 
in občane, tlakujejo pot tudi za vse naslednje generacije 
žensk na vodilnih političnih mestih. V Sloveniji šestnajst 
žensk vodi naslednje občine: Črna na Koroškem, Črnomelj, 
Divača, Dravograd, Grad, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Lju-
tomer, Majšperk, Semič, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, Šmarješke Toplice, Trbovlje in Turnišče. 
Županje zagotovo občine vodijo drugače kot moški, pri 
čemer izstopa ženska multipraktičnost, ker znajo delati več 
stvari hkrati, ob tem pa se zanašajo tudi na žensko intuicijo. 
Njihova prednost je še v srčnosti in odprtosti, tudi ko gre za 
posamezne investicije. Verjamejo, da je v vsaki situaciji še 
kaj mogoče spremeniti na bolje in da ni nič »zabetonirano«, 
s čimer pa si včasih tudi delo otežijo.

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

DEVETOŠOLCI PRI ŽUPANJI 
Učenci 9. razreda Osnovne šole Grad, ki zapuščajo osnov-
nošolske klopi, so obiskali županjo Občine Grad Cvetko Fic-
ko. Županja jim je čestitala za dosežen uspeh v osnovni šoli 
in zaželela uspešno nadaljnje izobraževanje. Povedala jim 
je, da naj gredo svojo pot naprej, da naj cenijo svoj trud 
in da se naj zavedajo, da imajo nekaj, kar jim bo ostalo za 
vedno, in to je znanje. Naj bodo samozavestni, naj se držijo 
začrtanih ciljev in naj jih ne ustavi nobena ovira. 

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

OBČINA GRAD PODPRLA ČLANE 
B IZ PGD MOTOVILCI
V nedeljo, 10. 9. 2017, je bilo Regijsko člansko gasilsko 
tekmovanje za Memorial Matevža Haceta. Na tekmo-
vanju je sodelovalo 66 ekip, ki so se potegovale za nastop 
na državnem tekmovanju. Člani B iz PGD Motovilci so 

bili na tekmovanju tretji in se tako uvrstili na državno 
tekmovanje, ki bo septembra 2018 v Gornji Radgoni. Za ta 
dogodek je Občina Grad sofinancirala nakup majic.

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

5. TEKMOVANJE V KUHANJU 
MOTOVILSKEGA BOGRAČA
Druženje bogati življenje vsem in lokalna skupnost pod-
pira društva, ki organizirajo prireditve. Svoje spretnosti v 
kuhanju bograča je pokazala tudi županja s svojo ekipo. 

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

SKUPAJ PROTI (PRE)HITRIM 
VOZNIKOM NA GORIČKEM

Dva prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh 
nevarnih odsekih v občinah Grad in Kuzma.
Občini Grad in Kuzma sta v okviru prizadevanj za večjo 
prometno varnost občanov na kritičnih prometnih loka-
cijah postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, zaradi 



Občina Grad13   

DELO OBČINSKIH ORGANOV 

Skupaj umirjamo promet v Občini Grad. (Foto: Arhiv Občine Grad) 

katerih promet že poteka varneje. Že v prvem tednu po-
stavitve se je delež prehitrih voznikov na lokalni cesti Do-
majinci–Motovilci–Kuzma zmanjšal za 13 odstotkov, na 
regionalni cesti v naselju Grad pa za 6 odstotkov. A pre-
hitrih voznikov je predvsem v občini ob tromeji Sloveni-
je,  Avstrije in Madžarske še vedno občutno preveč. 
Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Pri 
hitrosti 50 km/h je udarec vozila na naše telo enak padcu 
z višine 10 metrov, pri hitrosti 100 km/h pa je sila udar-
ca enaka padcu z višine kar 40 metrov, kar pomeni veliko 
verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali 
da trka ne bo preživel. Ker je torej že manjše znižanje hi-
trosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, je 
umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izposta-
vljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja in 
učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč.
Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavaro-
valnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi sta tudi 
občini Kuzma in Grad, je tako nastal projekt Skupaj umi-
rjamo promet. Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih 
voznikov v omenjenih občinah so zaznali v naselju Kuzma, 
pri tamkajšnji osnovni šoli in vrtcu, kjer je hitrost omejena 
na 30 kilometrov na uro.

Poziv k strpnejši vožnji
Delež prehitrih voznikov se je za 6 odstotkov znižal tudi v 
Občini Grad, kjer je prikazovalnik hitrosti postavljen na re-
gionalni cesti v središču naselja Grad in je hitrost omejena 
na 50 km/h. »Za to lokacijo smo se odločili zaradi prometno 
zelo obremenjene ceste, ki poteka skozi središče naselja Grad. 
Po tej cesti poteka tudi šolska pot, v neposredni bližini se 
nahajajo vsi javni objekti, kot so zdravstveni dom, zobozdrav-
stvena ambulanta, cerkev, Doživljajski park Vulkanija in gos-
tinski obrati. S postavitvijo prikazovalnika želimo povečati 
prometno varnost,« odločitev za postavitev prikazovalnika 
hitrosti na tem nevarnem odseku pojasni Cvetka Ficko, žu-
panja Občine Grad.
Prikazovalnik sta sofinancirala Zavarovalnica Triglav 60% 
(2.322,00 EUR) in Občina Grad 40% (1.548,00 EUR).

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

18. OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE GRAD 
Občina Grad praznuje 18. občinski praznik. Praznovanje se 
je pričelo 15. julija in bo trajalo do 19. avgusta. 
V času občinskega praznovanja se odvijajo številne priredi-
tve – od športnih, kulturnih, verskih in turističnih prireditev 
do raznih praznovanj. 
Občina bo praznovala občinski praznik 5. avgusta v Radov-
cih. Na slavnostni seji bodo podeljene plakete in priznanja 
Občine Grad, nagrade najuspešnejšim učencem, dijakom 
Občine Grad in obdarjene bodo matere novorojencev v 
letu 2017. 
Drage občanke/dragi občani, le s skupnim delom lahko 
uresničujemo zastavljene načrte. Vsak na svojem podro-
čju, ko sprejme funkcijo, se mora zavedati, da sprejme tudi 
odgovornost in mora odgovorno določiti prednostne na-
loge. Zagotovo smo vsaj malo polepšali vsakdanjost na-
ših občanov, realizirali kar nekaj nalog na investicijskem 
področju, skrbeli za ranljive skupine naših občanov, omo-
gočili kakovostno preživljanje prostega časa, ob tem pa 
zastavili kar nekaj trdnih temeljev za delo in razvoj občine 
v prihodnjih letih. Skupno smo rekonstruirali kar nekaj cest, 
sanirali plazove, naredili sanacijo čistilne naprave v Moto-
vilcih, zgradili krožišče, dopolnili še manjkajoče vodovodne 
priključke, sanirali gozdne ceste, sofinancirali male čistilne 
naprave, sanirali posledice po naravnih nesrečah, gradili 
»velike in male mostove«. To je le nekaj naložb, veliko pa 
je v spominu takih malih, za mnoge nepomembnih za-
dev, ki smo jih urejali v občinski upravi v želji, da bi vsak 
posamezni občan bil deležen enakih pravic. Trdim, da je 
najpomembneje to, da bi bili ponosni na to, kar smo. Da ce-
nimo tako svoje delo kot tudi delo drugih. Da se ob uspehih 
veselimo in ob neuspehih še bolj zagrizemo v svoje delo. V 
naši občini je veliko tistih drobnih, radostnih trenutkov, ki 
so v resnici pomembni za dobro počutje posameznika in 
dobrobit občine – od vsakega novorojenca do 90-letnika, ki 
relativno čil praznuje svoj rojstni dan. In seveda me veselijo 
mnogi posamezniki, ki s svojim delom lepšajo življenje sebi 
in drugim. Naj tako tudi ostane.
Vsem občankam in občanom izrekamo iskrene čestitke ob 
prazniku naše občine – Občine Grad! Hkrati pa vse vabimo 
na številne prireditve, ki jih pripravljamo z našimi društvi 
ob prazniku. Veselimo se prihajajočega prazničnega vzduš-
ja in veselja 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 delamo zdaj, bodo želi tudi naši mladi, ki 
prihajajo za nami. Naj bo res za vse vas lep in doživet tudi 
letošnji že 18. občinski praznik.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Kristina Marič od Grada. Rojena leta 1936 pri Gradu v družini 
Lenarčič; starši Jožef in Jožefa (Foto: Osebni arhiv) 

Obisk občanov v Domu Kuzma (Foto: Dom Kuzma)

PLAKETE IN PRIZNANJA  
OBČINE GRAD 

KRISTINA MARIČ

Občina Grad ji za dolgoletno vsestransko javno 
delo v korist občanov podeljuje Plaketo Občine 
Grad. Za njeno prizadevanje in požrtvovalnost v 
Društvu upokojencev Grad, kjer  opravlja svoje delo 
že vse od začetka ustanovitve z vso predanostjo, 
odgovornostjo in prijateljskim odnosom. Za ak-
tivnost na humanitarnem področju, kajti skupaj s 
svojimi prijateljicami iz društva upokojenk organi-
zira obiske naših občanov po domovih za ostarele. 
Za veliko srce in posluh za stisko sočloveka ter ve-
liko energije za kakršno koli pomoč občankam in 
občanom. Pri svojem delu je zelo natančna.  

Šolanje: 7-letna osnovna šola na Gornjih Slavečih, 
4-letna nižja gimnazija pri Gradu in v Murski So-
boti, ekonomska srednja šola v Murski Soboti, di-
ferencialni izpiti in dopolnilna matura za učiteljski 
poklic v Ljubljani, strokovni izpit v Mariboru.
Med šolanjem se je poleg učenja ukvarjala z in-
štrukcijami, na športnem področju pa z atletiko.
Službovanje: Računovodja v zdravstveni postaji in 
lekarni pri Gradu, od 1959 leta pa v Osnovni šoli Grad 
kot učiteljica razrednega pouka in nato matematike. 
Po priključitvi bodonske podružnice se je pokazala 
potreba v računovodstvu in prevzela je delo v pisarni 
za obdobje desetih let. Ponovno je spet začela učiti 
v razredu leta 1981, tokrat v petih razredih, kjer se je 
srečala z učenci v najbolj občutljivem obdobju naj-

stniških let, v obdobju, ko rabijo veliko posluha in sočutja pri razre-
ševanju različnih osebnih težav, ko imajo pogosto občutek, da jih 
nihče ne razume. Vendar Kristinino srce je bilo vedno odprto, rada 
jim je prisluhnila in skupaj so našli pot naprej. V petih razredih je 
ostala vse do upokojitve.
Poleg dela v razredu pa je Kristina bila še mentor pionirske or-
ganizacije in Vesele šole, kjer so dosegali zavidljive rezultate. Kot 
pionirska organizacija so dobili več priznanj in nagrad.

Funkcije in družbeno udejstvovanje:
• politični komisar teritorialne obrambe za enoto s sedežem pri 

Gradu
• porotnik pri okrožnem sodišču Murska Sobota več mandatov
• pooblaščena uradna oseba za sklepanje zakonskih zvez
• poslovilni govori na pogrebih
• izmenoma tajnik in predsednik kulturnega društva Grad

V času samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) je bila večkrat 
vodja SIS zbora izvajalcev za vzgojo in izobraževanje, drugič zbora 
uporabnikov. En mandat je bila predsednik SIS za vzgojo in izo-
braževanje Občine Murska Sobota in hkrati član republiške SIS.
Od ustanovitve društva upokojencev 14. 11. 1998 pa do danes opra-
vlja funkcijo tajnice, kjer poskrbi za statistična poročila, poročila za 
občne zbore, pomaga pri organizaciji in izvedbi obiskov v domovih 
ostarelih kakor tudi pri nabavi daril.
Kristina je vedno bila pripravljena pomagati posameznikom v ra-
znih situacijah, npr. pri uveljavljanju varstvenega dodatka, štipen-
dij, socialnih pomoči ipd.
Kot članici društva ji je vedno veliko pomenila rekreacijska telo-
vadba s skupino upokojenk, ki  jih je vodila vse do začetka zimske 
rekreacije pod vodstvom gospe Darinke Bauer, kamor so se potem 
priključile. Zelo rada se je udeleževala pohodov od Sovjaka, Kugle, 
»Sladke poti« in seveda vseh v naši domači občini. Hvaležna je 
skupini, katere del je bila in s katero so doživeli marsikaj lepega.

Priznanja: 
• Priznanje in nagrada Skupščine občine Murska Sobota za delo 

na področju vzgoje in izobraževanja ob dnevu prosvetnih de-
lavcev, leta 1990

• Priznanje krajevne skupnosti Grad za večletno sodelovanje in 
delo v krajevni skupnosti

• Priznanje kulturnega društva Grad ob njegovi 70-letnici, leta 
2006

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Dr. Tadeja Forjanič, zagovor doktorske disertacije  
(Foto: Osebni arhiv) 

TADEJA FORJANIČ 

 
Občina Grad ji za pridobljeni strokovni naziv dokto-
rica znanosti na Fakulteti za elektrotehniko, Univer-
ze v Ljubljani, podeli Plaketo Občine Grad. 
Naslov zaključnega dela: Modeliranje biološkega 
odziva na elektroporacijo v elektrokemoterapiji in 
genski terapiji. Datum zaključka študija: 25. 4. 2018. 

Znanje je torej tisto, ki pripomore k temu, da si v 
življenju ustvarimo svojo prepoznavnost. Učiti se 
začnemo že zelo zgodaj in se učimo praktično vse 
življenje. Kakšna je bila tvoja pot izobraževanja, 
odločitev o izbiri študija? 
Sem Tadeja Forjanič, prihajam iz Motovilcev. Svojo iz-
obraževalno pot sem začela na Osnovni šoli Grad. Že 
v času osnovne šole me je zelo zanimalo naravoslov-
je, predvsem matematika in fizika. Svoje šolanje sem 
nadaljevala na gimnaziji v Murski Soboti, ki sem jo 
zaključila kot zlata maturantka. V času gimnazijske-
ga šolanja sem se odločila, da želim študirati fiziko, 
zato sem se vpisala na Fakulteto za matematiko in 
fiziko v Ljubljani, smer Fizika. Študij je bil zanimiv, saj 
smo pridobili širok spekter znanja iz vseh področij 
fizike. Kljub temu, da je bilo naporno, svoje odločitve 
ne obžalujem, saj sem tekom študija pridobila tudi 
samozavest za soočanje s težjimi izzivi in spoznala, 
kako pomembno je biti vztrajen in natančen. Po za-
ključeni diplomi sem se vpisala na drugostopenjski 
bolonjski študij na isti fakulteti. Izbrala sem smer 
Medicinska fizika, ker me uporaba fizike na področju 
medicine še posebej zanima. Glavni poudarek študi-
ja je na spoznavanju različnih vrst medicinskega sli-
kanja (magnetna resonanca, CT) in uporabi sevanja 

za zdravljenje raka (radioterapija). Študij sem zaključila z magistrsko 
nalogo, v okviru katere sem razvila program, ki iz dviga temperature 
v koži po obsevanju z laserjem izračuna sliko površinskega žilja. 

Malo nam opiši področje dela, s katerim se ukvarjaš, da ga bomo 
razumeli tudi nevešči medicinskega področja. 
Torej ob zaključku študija sem iskala zaposlitev, predvsem na po-
dročju medicinske fizike. Takrat ni bilo primerne priložnosti, zato 
sem se odločila za nadaljevanje študija. Med razpisanimi temami 
za doktorat mi je bila najbolj zanimiva tema pri prof. Miklavčiču 
na Fakulteti za elektrotehniko, zato sem šla k njemu na razgovor 
in bila izbrana. Zaposlila sem se kot mlada raziskovalka v labora-
toriju za biokibernetiko, kjer se ukvarjajo predvsem s področjem 
elektroporacije. To je pojav, ki ga opazimo, če celico izpostavimo 
kratkim, visokonapetostnim električnim pulzom. Ti pulzi povzročijo 
povečanje prepustnosti celične membrane, kar pomeni, da lahko 
večje molekule lažje vstopajo in izstopajo iz celice. Pojav elektropo-
racije je zelo uporaben na področju zdravljenja raka, saj na ta način 
dosežemo večji vnos zdravil v rakave celice in s tem učinkovitejše 
delovanje zdravila. S pomočjo elektroporacije pa lahko v celice lažje 
vnašamo tudi različne gene, ki omogočajo tvorbo raznih terapev-
tskih molekul. V okviru doktorske naloge sem z računalniškimi si-
mulacijami ocenjevala vpliv temperature in električnega polja na 
učinkovitost terapij na osnovi elektroporacije. 
Na doktorskem študiju je večino časa posvečenega raziskovalnemu 
delu, v prvem in drugem letniku pa je potrebno opraviti še nekaj 
predmetov. K raziskovalnemu delu spada tudi pisanje člankov za 
mednarodne revije, udeležba na mednarodnih konferencah in te-
čajih ter obiski sodelujočih raziskovalnih skupin. Sama sem se ude-
ležila več konferenc po Evropi in bila dva tedna na izpopolnjevanju 
na Inštitutu za matematiko v Bordeauxu v Franciji. 
Zadnje leto študija sem začela razmišljati o nadaljnji zaposlitvi. Od-
ločila sem se, da bom zapustila raziskovalne vode, saj so v znanosti 
na voljo zgolj pogodbe za določen čas, ki so vezane na posamezni 
projekt, sama pa sem iskala bolj stabilno obliko zaposlitve. Ravno 
ob pravem trenutku je bil objavljen razpis za medicinskega fizika 
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, na katerega sem se takoj pri-
javila. Po dveh krogih razgovorov in enomesečnem čakanju sem se 
razveselila obvestila, da sem sprejeta na delovno mesto. Dobrega 
pol leta sem delala kot pripravnica, aprila letos pa sem pripravni-
štvo zaključila s strokovnim izpitom in se zaposlila za nedoločen 
čas. Letošnji april je bil zame zelo naporen, saj sem se poleg stro-
kovnega izpita pripravljala še na zagovor doktorata.

Kaj pa tvoj prosti čas? 
Po uspešnem zagovoru je postalo precej lažje, ker sem se razbre-
menila precej obveznosti, ki so bile vezane na doktorat. Trenutno 
sicer še zaključujem zadnji članek, povezan z doktoratom, vendar 
imam kljub temu precej več prostega časa. Svoj prosti čas najra-
je izkoristim za branje dobre knjige, ogled serije ali filma, večkrat 
grem tudi na krajši sprehod. Trudim se najti pravo ravnovesje med 
službo in prostim časom, kar mi do sedaj pogosto ni uspevalo.  

Kaj ti pomeni pridobljeni doktorski naziv? Trenutno si zaposlena 
na Onkološkem inštitutu; kako je danes dobiti službo na tvojem 
področju? Cilji za naprej … 
Doktorski naziv mi pomeni predvsem neko potrditev, da sem 
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Izdelovanje obsevalnega načrta na Onkološkem inštitutu 
(Foto: Osebni arhiv) 

Martin Žökš 
 

sposobna samostojnega raziskovalnega dela, in 
motivacijo za nadaljnje delo. Izkušnja doktorskega 
študija pa je zelo dragocena tudi zaradi številnih 
novih poznanstev in prijateljstev, ki ostajajo še 
naprej. 
S trenutno zaposlitvijo na Onkološkem inštitutu 
sem zelo zadovoljna, saj imam to srečo, da lahko 
delam na področju, za katerega sem se izobraže-
vala. Na tem delovnem mestu nameravam ostati 
in si sčasoma pridobiti naziv izvedenca medicin-
ske fizike. Med naloge medicinskega fizika sodi 
predvsem izdelovanje individualnih načrtov ob-
sevanja in kontrola obsevalnih aparatov. Zaradi 
specifičnosti dela je na tem področju težko dobiti 
zaposlitev izven onkoloških inštitutov, predvsem 
v Sloveniji. 

Kaj bi povedala mladim, ki se danes odločajo o iz-
biri študija?
Delo me izpolnjuje, ker pomagam pacientom in 
je ravno prav zahtevno, da mi ni dolgčas. Ravno iz 
tega razloga bi svetovala bodočim študentom, naj 
si izberejo smer študija, ki jih najbolj veseli in ne 
tisto, ki se trenutno najbolj izplača. Med študijem 
naj se ne ustrašijo izzivov, ampak naj vztrajajo na 
začrtani poti. Posebej pomembno je nabiranje de-
lovnih izkušenj ter potrpežljivost pri iskanju pri-
merne zaposlitve po zaključku študija. Tudi če prva 
zaposlitev ni točno takšna, kot smo si predstavlja-
li, je lahko vseeno vir dragocenih izkušenj na poti 
do želene zaposlitve. To seveda ne pomeni, da je 
potrebno sprejeti kakršno koli delovno mesto se 
že ponudi, ampak načrtovano nabirati izkušnje, ki 
vodijo do zastavljenega cilja.

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

MARTIN ŽÖKŠ 

Občina Grad mu za pridobljen naziv NAJ PICOPEK SLOVENIJE 2018 
podeli Plaketo Občine Grad.
Martin že vseskozi skrbi za lokalni razvoj. V svoje kreacije, ideje 
vključuje lokalne – domače produkte. Priznanje za predanost kraju 
in poklicu. Za prispevek k razvoju Občine Grad. 

So ljudje, ki imajo pomembne funkcije in službe, za svoj kraj pa 
naredijo bore malo. Po njihovem mnenju so za to zadolženi vsi 
drugi, od občine do države, medtem pa majhni kraji, tudi zaradi 
njim podobnim, ostajajo še naprej nerazviti in pozabljeni. K sreči 
pa povsod ni tako in v Občini Grad imamo Martina Žökša, ki je 
kot človek dejanj srčno verjel, da lahko z dobrim delom, s trudom, 
predvsem pa s svojo podjetnostjo, pridnostjo, sposobnostjo uresni-
či zastavljene cilje. Z ženo Jasmino imata gostinski lokal – Okrepče-
valnica pri Cimeštru – in ob koncu tedna pripravljata cateringe, s 
katerimi lahko nahranita do 200 lačnih ust, ali pa skrbita za hrano 
za zaokrožene družbe v lokalu.  
V okviru 12. Mednarodnih sejmov okusov 2018 – GastExpo, ki so 
tudi letos potekali na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču od 
31. januarja do 3. februarja 2018, je potekalo že šesto odprto pr-
venstvo 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. 
Tako smo v petek, 2. februarja 2018, dobili najboljšega picopeka 
za leto 2018; ocenjevalce je najbolj prepričal zadnji nastopajoči 
tekmovalec, naš občan Martin Žökš iz Kovačevcev, ki si je prislužil 
naslov »Naj picopek Slovenije«.
Nato je še tekmoval na svetovnem prvenstvu v italijanskem Nea-
plju in tako zastopal našo državo kot tudi občino. Svetovno prven-
stvo, na katerem se je pomerilo 298 picopekov z vsega sveta, so 
seveda priredili v Neaplju, rojstnem kraju in svetovni prestolnici 
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Peter Rac od Grada (Foto: M. Žökš) 
 

Državni prvak v upravljanju dvigal (Foto: Arhiv Arko) 

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

pice. Martin se je uvrstil med najboljšo trideseteri-
co. Stroge ocenjevalce je spet prepričal s svojo krea-
cijo. Z uvrstitvijo med trideset najboljših picopekov 
si je zagotovil vstopnico za ligo prvakov – elitno 
tekmovanje, ki poteka v Tokiu, San Franciscu in Ba-
hrajnu. Začelo se bo avgusta in trajalo do marca 
2019; sam načrtuje, da bi tekmoval v Berlinu, Parizu, 
Rimu in Milanu.  

Martin je končal srednjo šolo za gostinstvo in turi-
zem v Radencih, smer kuhar, po nekaj letih pa nare-
dil še prekvalifikacijo za gozdarja. Tako je znana tudi 
njegova uspešna podjetniška zgodba, povezana z 
lesom, ki ima v Žökševi družini pomembno vlogo 
pod blagovno znamko Kovačevski drvarji. Martin si 
v vseh letih prizadeva za večjo možnost zaposlitve 
domačih krajanov, saj kot podjetnik daje kruh tudi 
zaposlenim na tem območju. 
Bil je tudi med glavnimi pobudniki in ustanovitelji 
Športnega društva Kovačevci. Dobro se je zavedal, 
da za druženje vaščanov, razvoj kraja lahko šport 
odigra pri tem pomembno vlogo. Predvsem izzi-
vu izgradnje športnega igrišča je posvetil največ 
svojega dragocenega prostega časa. In še vedno je 
pripravljen organizirati dela in tudi sam poprijeti 
za kramp in lopato.
Tudi zdaj svoj pogled usmerja v prihodnost. Ker je 
veliko v naravi, mu je gorička pokrajina zlezla pod 
kožo, zato ima idejno zasnovo za »glamping« v ne-
okrnjeni naravi. 

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

PETER RAC

Občina Grad mu za pridobljen naziv DRŽAVNI PRVAK V UPRA-
VLJANJU DVIGAL podeli Plaketo Občine Grad. 
Peter skupaj s svojo družino živi pri Gradu. Je mož in oče dveh 
otrok, prav tako pa marljiv in  uspešen delavec, zaposlen v podje-
tju Megras d. o. o. v Murski Soboti. Po poklicu je oblikovalec kovin, 
pri podjetju Megras pa že 13 let zaposlen kot strojnik in šofer. 
Največ dela na dvigalu Hiabu 422, ker pa ima podjetje velik vozni 
park, občasno tudi na Hiabu 1058 in 166. Največ njegovega dela 
predstavljajo montaže, dostave, selitve strojev … Podjetje svoje 
zaposlene spodbuja na vseh nivojih in zato tudi imajo najboljše 
upravljavce dvigal v Sloveniji. 
Tako se je Peter udeležil državnega prvenstva v upravljanju dvigal 
World Crane Championship, ki je bilo v Ljutomeru na sedežu pod-
jetja Arko d. o. o. Deset najboljših upravljavcev iz vse Slovenije se je 
pomerilo na posebnem poligonu, kjer so morali v kar najkrajšem 
času premagati 8 različnih ovir in narediti čim manj napak.
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Ana Semler od Grada. Rojena leta 1934 v Kraščih  (Foto: M. Žökš) 

Ana s cekri  (Foto: Družina Semler)                                                                                   

Ana Semler od Grada. Rojena leta 1934 v Kraščih  (Foto: M. Žökš) 

Najbolje izmed vseh tekmovalcev se je tako izkazal Peter, 
ki je dosegel izjemen čas, 2 minuti in 50 sekund. Poleg tega 
pa se je uvrstil tudi na svetovno prvenstvo World Crane 
Championship, ki ga organizira družba Hiab in bo 22. in 
23. septembra na sejmu IAA v Hannovru.
Tekmovanje zahteva zbranost in mirno roko; naloge niso 
preproste. Vsekakor se je potrebno zelo potruditi. Naloge 
na poligonu pa tudi nimajo nujno veliko skupnega z vsak-
danjim delom, tako da je brez treninga res težko hitro in 
brez napak odpeljati poligon.   
Lahko bi rekli, da je Peter bister, inovativen in zavzet de-
lavec ter zadovoljen in srečen človek. Opravlja delo, ki ga 
veseli, v urejenem delovnem okolju. V podjetju imajo ko-
rektne medsebojne odnose ter možnost poklicne rasti in 
usposabljanj. Svoje izkušnje prenaša na svoje otroke in jih 
v duhu poštenosti in delavnosti vzgaja. Sam pravi, da ima 
vsak dan 24 ur. Enkrat je bolj zahtevno in naporno, spet 
drugič bolj umirjeno. Življenje je tako sestavljeno in tako 
ga moramo sprejemati. 

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

PRIZNANJA OBČINE GRAD 

ANA SEMLER 

Občina Grad ji za njeno delo na področju ohranjanja ljud-
skih običajev podeli Priznanje Občine Grad.

Ga. Ana Semler, ki je bila rojena v Kraščih, je odraščala pri 
svoji babici na Pertoči. Po poroki je prišla skrbet za moževo 
bolno teto h Gradu in tukaj si je s svojim možem kasneje 
ustvarila družino; v zakonu sta se jima rodila dva sinova. 
Kljub težaškemu delu doma in na marofu, kjer je delala na 
posestvu z živino, se ga. Ana rada spominja svojih mladih 
let, nekdanjih ljudskih običajev in jih s pripovedovanjem 
posreduje današnjim mladim generacijam. Na povabila šol 

se vedno z veseljem odzove in otrokom odgovarja v zvezi 
s tematiko, kako so nekdaj živeli: kako so ženske rodile in 
skrbele za otroke, kakšni so bili ženitveni običaji, kakšna 
so bila kmečka opravila brez sodobnih strojev in kako so 
preživljali prosti čas, kolikor so ga imeli.
Ga. Ana je našla svoje veselje in razvila svoje sposobnosti 
predvsem v ročnih spretnostih ter v petju. Že od mladih 
nog se je kot ljubiteljica rož sama naučila izdelovati rože 
iz krep papirja, s katerimi so nekdaj izdelovali vence za 
pogrebe, okraševali prostore za veselice in opletali vozove 
za mlade vojake, danes pa služijo kot lep okras v domovih. 
Kot samouk se je naučila tudi izdelovanja različnih okra-
skov, cekarjev in drugih uporabnih predmetov iz koruzne-
ga ličja. Ko so ljudje zvedeli za njeno spretnost, je bilo pov-
praševanje po teh izdelkih zelo veliko. Še danes izdeluje 
različne modele in velikosti košaric ter cekarjev, posebno 
z veliko ljubezni jih je izdelala za svojih šest pravnukov. Je 
dobitnica pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke 
za izdelke domače in umetnostne obrti, ki jo podeljuje 
Krajinski park Goričko.
Tudi petje jo spremlja že od otroških let. V času delovanja 
KUD France Prešeren je bila aktivna članica pevskega zbo-
ra, sedaj poje v cerkvenem zboru.
Ga. Ana je naredila veliko za ohranjanje kulturne dedišči-
ne. Ni pomembno samo to, da človek veliko ve, ampak da 
je pripravljen deliti svojo modrost in izkušnje z drugimi. 
Življenjska modrost ge. Ane je predvsem v potrpežljivosti 
in v sposobnosti prositi sočloveka za odpuščanje. Tega po 
njenem mnenju današnjemu človeku primanjkuje in to 
je vzrok različnim napetostim tako v družinskem kot v 
družbenem okolju. Ker je ga. Ana vse, kar je delala, delala 
z nesebično ljubeznijo, je še danes prijetna sogovornica, 
kdor koli se z njo sreča.   

Klementina Pozvek
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Renata Fujs iz Motovilcev. Rojena leta 1972 v Murski Soboti 
(Foto: Osebni arhiv) 

 Mateja Knap iz Dolnjih Slaveč (Foto: M. Žökš)                            

G. Schamabandi v Motovilcih (Foto: Arhiv družine Fujs) 

RENATA FUJS 

Občina Grad ji za posebne zasluge pri razvoju in napredku 
vasi Motovilci podeli Priznanje Občine Grad, kajti s svojim 
humanim, dobrosrčnim in požrtvovalnim odnosom do so-
človeka je uspela pridobiti naklonjenost posebnega, žal že 
pokojnega, g. Schamabandija iz Španije. 

Renata Fujs, po poklicu upravni tehnik, je čas otroštva pre-
živela v Kobilju pri starih starših. Danes s svojo družino živi 
v Motovilcih. Po končanem šolanju je odšla s trebuhom za 
kruhom v sosednjo Avstrijo. Tako je že 22 let zaposlena v 
rehabilitacijskem centru v Bad Radkersburgu, kjer je tudi 
spoznala g. Schamabandija. 
Delo, ki ga opravlja v službi, ji je bilo očitno usojeno, ker 
res rada pomaga ljudem in ji je v največje zadovoljstvo, 
če so ljudje okoli nje srečni in zadovoljni. V življenju ji je 
najbolj pomembna družina, s katero tudi najraje preživi 
svoj prosti čas. To je zanjo največje bogastvo in to bogastvo 
je izpopolnil g. Schamabandi, ki je vedno znova dejal: „Jaz 
spadam k vaši družini.“ 
Kolikor ji čas dopušča, se rada druži in poveseli z dobrimi 
in iskrenimi prijatelji. Je tudi aktivna članica društva Lukaj 
Motovilci. 

Njeno dobroto in srčnost je med terapijo – zdravljenjem 
v Avstriji odkril tudi g. Deon Schamabandi. V znamenje 
hvaležnosti za njeno dobroto je skupaj z ženo Mileno želel 
spoznati Renatino družino in okolje, od kod prihaja. Lahko bi 
rekli, da je bila to ljubezen na prvi pogled, namreč g. Scha-
mabandi se je takoj zaljubil v vas Motovilci in njene krajane. 
Tako so z Renato in njeno družino ter s predsednikom druš-
tva Lukaj, g. Andrejem Čerpnjakom, začeli projekt za razvoj 
mladine v vasi Motovilci. Finančna sredstva za razvoj in na-
predek društva in s tem celotne vasi, s ciljem spodbujanja 
mladih k razvoju čim bolj zdravih medsebojnih odnosov, je 
g. Schamabandi zagotavljal skupaj s svojima prijateljema 
g. Dropulićem in g. Hegenlohom iz Nemčije.  
Renata sama pravi, da ko ji je g. Schamabandi predstavil 
svoj projekt za vas Motovilci, je res mislila, da se to lahko 
zgodi samo v pravljici. Če komu pripoveduje celotno zgod-
bo, kaj vse je doživela in se naučila v teh šestih letih prijate-
ljstva z g. Schamabandijem, se sliši zelo neverjetno. Ni vse 
samo v financah, ki jih je s pomočjo g. Daniyela Dropulića 
sponzoriral za vas Motovilci. Kdor koli, ki je potreboval po-
moč in je potrkal na vrata ali poklical po telefonu, vsako-
mur je pomagal, kolikor je lahko. Njegova srčna energija 
je in bo spremljala vsakogar, ki si je to zaslužil. Ob njegovi 
smrti so se zaprla ena vrata, a odprla mnogokatera druga. 
Pred svojo smrtjo ji je rekel: „Draga Renata, najin projekt je 
uspel in to mi je v največje zadovoljstvo. Največje bogastvo 
je naša mladina in ustvarili smo kotiček, kjer lahko preživl-
jajo svoj prosti čas. Te slačilnice so poleg lepega gasilskega 
doma in nogometnega igrišča darilo za to in za naslednje 
generacije. Naj vse skupaj služi svojemu namenu.“

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

MATEJA KNAP 

Občina Grad podeli Mateji Knap za aktivno delo na dru-
štvenem področju Priznanje Občine Grad. 

Mateja Knap ni tiste vrste človek, ki čaka, da ga lokalna sku-
pnost zaprosi za pomoč, ampak ona vedno sama ponudi 
pomoč in povpraša, kako lahko pomaga.  
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Mateja kot gasilka (Foto: Arhiv Občine Grad)  

Primož Sukič iz Dolnjih Slaveč (Foto: Osebni arhiv)

Po končani osnovni šoli se je odločila za nadaljnje izobraže-
vanje na ekonomski šoli v Murski Soboti, kjer si je pridobila 
naziv ekonomski tehnik. 
Družbeno je zelo aktivna in svoj čas nameni prostovoljnim 
društvom oz. celotni družbi. Že dobrih 20 let je aktivna čla-
nica v ŠRD Dolnji Slaveči in v njem že deveto leto opravlja 
tudi funkcijo tajnice. 
Predvsem je močno aktivna v vrstah gasilstva, kjer je ravno 
tako članica že vse od osnovnošolskih klopi. Delo v gasilstvu 
jo je namreč vedno veselilo in zanimalo, ji dajalo navdih. V te 
vode jo je popeljal oče, ki jo je s to vrlino bogatil vse od otro-
ških let. Delo v gasilskem društvu ji nikoli ni bilo težko, saj 
se zaveda, da deluje v humanitarni organizaciji in je njeno 
delo za boljši jutri celotne družbe. Poleg vseh potrebnih del 
v gasilstvu se je odločila za tečaj mentorja gasilske mladine 
in tako sedaj poskuša čim bolj sodelovati in pomagati pri 
vzgoji naše gasilske mladine. Že 6. leto opravlja tudi funkcijo 
tajnice v PGD Dolnji Slaveči. Poleg vseh del na nivoju društva 
pa sodeluje tudi pri organizaciji na nivoju Gasilske zveze 
Grad. Največji izziv celotni ekipi prav gotovo predstavlja ga-
silski tabor gasilske mladine, za katerega se že sedaj nekaj 
let vsi skupaj trudijo s skupnimi močmi. In prav ponosna je 
nase, da je lahko del te zgodbe. 
Poleg močne aktivnosti v društvih je Mateja na razpolago 
vsem vaščanom ob kakršni koli prireditvi. Ni ji težko napi-
sati povezovalnih misli ob različnih priložnostih. Zelo rada 
pripravi otroke za kakšen kulturni program. V pomoč ve-
dno priskoči tudi v najbolj žalostnih trenutkih in z grenkim 
priokusom stke še zadnje misli ter prebere besede slovesa. 
Skratka, ni ji težko pomagati drugim in ustvarjati za dobro-
bit vseh. V zadnjih mesecih, ko je ni več v rodni vasici, je vse 
težje razpolagati s časom, a vseeno se trudi, da svoje delo 
še naprej uspešno dopolnjuje v prostovoljstvu, saj ji le-to 
veliko pomeni. 
V svojem prostem času pa še kaj dobrega speče, saj nam 
kakšna sladica ob vsej dobrodelnosti le še dan polepša in 
posladka. Nekaj časa si utrga tudi za kolo in preživi čas v 
naravi. Poleg vsega omenjenega si rada vzame čas še za 
sprehod in ogled kakega dobrega filma. Svoj pravi prosti čas 
pa nedvomno najraje posveti svojemu partnerju, družini in 
prijateljem.

Za konec nam Mateja sporoča, da naj nikoli ne pozabimo na 
družino, prijatelje in družbo. Nikoli naj nam ni težko prisko-
čiti na pomoč in narediti kakšno dobro delo. Zamenjajmo 
kdaj pa kdaj računalnik za druženje v naravi, predvsem še 
z mlajšimi od nas, in jim dajmo vedeti, da bo delo za do-
brobit družbe nekoč nekdo opazil. Če pa se bomo skrivali 
za zidovi svoje hiše, za računalniki in TV, naše delavnosti, 
kreativnosti in dobrote ne bo opazil nihče. 

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

PRIMOŽ SUKIČ 

Občina Grad mu za pridobljen naziv »Naj gorički žagar«, ki 
ga je letos že drugič zapored osvojil v Prosečki vasi, podeli 
Priznanje Občine Grad. Priznanje prejme za širjenje tudi 
takih športnih dejavnosti med mladimi. Za vztrajnost in 
odgovornost. Za ljubiteljsko delo v naravi in za skrb pri 
ohranjanju običajev. 
Primož je po končani osnovni šoli nadaljeval pot izobraže-
vanja na SPTŠ v Murski Soboti v triletnem poklicnem progra-
mu, smer avtoserviser. Po uspešnem zaključku se je odločil, 
da temu še ni konec in da lahko gre še naprej. Imel je cilj 
in mu sledil, tako da je naredil zraven še 2 leti in si pridobil 
poklic strojni tehnik. Tudi po končani maturi je pot nadal-
jeval in se vpisal na študij strojništva v Mariboru. Trenutno 
piše diplomo.
Zaposlen je kot CNC programer v podjetju Rosenbauer v 
Gornji Radgoni, kjer izdelujejo gasilska vozila in njihove 
nadgradnje.
Po službi rad dela s kmetijskimi stroji. Trenutno pomaga 
pri prijatelju tako, da vozi kombajn.
Svoj prosti čas posveča raznovrstnim stvarem oz. hobijem, 
ki so porazdeljeni čez celo leto in ga vsak na svoj način ve-
seli. Nekateri imajo za hobi igranje nogometa, on pa je že 
od malega bil nekako povezan z raznimi stroji in s traktorji 
ter ga delo z njimi veseli in sprosti. Tako dela z motorno 
žago in se udeležuje tovrstnih tekmovanj. Ukvarja se tudi 
s tekmovalnim oranjem, v katerem je bil trikrat regijski pr-
vak Pomurja v kategoriji navadni plugi. Leta 2015 je osvojil 
državni naslov v oranju s starodobniki. Udeležuje se tudi 
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Macho in Mejke v akciji (Foto: Arhiv MIM)

MACHO IN MEJKE (Foto: Arhiv MIM) 

Tekmovanje v oranju (Foto: Osebni arhiv) 

tekmovanja v košnji trave v  Selu na Goričkem, kjer je že 
nekajkrat osvojil 1. mesto v kategoriji strižne kosilnice BCS. 
Primož je svoje spretnosti, veščine in znanje pri žaganju v 
gozdu spet pokazal na 20. izbornem sekaškem pomurskem 
tekmovanju, ki je bilo 8. julija 2018 v Lipi, kjer je sodelovalo 
21 tekmovalcev in štiri tekmovalke. Spet je postal najboljši 
žagar in ta zmaga mu je prinesla vstopnico za državno 
tekmovanje, ki bo avgusta na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
Je aktivni član društva PGD Dolnji Slaveči. 
Primož mladim sporoča, da poleg preživetih ur za računal-
nikom obstajajo tudi druge stvari, ki jih lahko počnejo v 
prostem času in jim lahko v življenju pridejo prav. Vedno 
se naučiš nekaj novega in spoznaš nove ljudi, vendar pa 
je potrebno vložiti tudi nekaj volje, časa in seveda veselja. 

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

KULTURNO DRUŠTVO MIM 
»MACHO IN MEJKE« 

Občina Grad podeli Kulturnemu društvu MIM Priznanje 
Občine Grad za uspešno delovanje na področju ljubiteljske 
kulture. 
Priznanje prejme za kvalitetno in odmevno delovanje ter 
angažiranost na področju ljubiteljske kulture in  gledališča 

v Občini Grad in izven nje. Za izjemne dosežke na podro-
čju umetniškega ustvarjanja. Za pomemben prispevek k 
razvoju kulture, ki pripomore k ugledu in prepoznavnosti 
Občine Grad. 
Za spodbujanje odrskega nastopanja med mladimi. Za 
sodelovanje in pomoč pri vodenju občinskih proslav, so-
delovanje z različnimi društvi v občini in izven nje. Macho 
in Mejke sta znana prekmurska komedijanta, scenarista, ki 
slovita po svojih edinstvenih skečih. Gledališke predstave, 
komedije, igre, ki jih uprizorijo, dosežejo večkratno ponovi-
tev. Vzdušje na samih showih je zares razgreto od smeha 
in pozitivne energije med gledalci. Skrbita za navdušence 
pristnega domačega humorja. 

Smisel za humor, ki ga želita podeliti z nami gledalci, je 
tudi nauk za nas. Takrat, ko nas doleti kakšna nevšečnost, 
ravnamo zelo modro, če pogledamo na njeno smešno 
stran, namesto da iz tega delamo tragedijo. Humor nagra-
juje človeka, ki zna stvari obrniti na šalo; nagrajuje pa tudi 
vse ljudi okrog njega. Smisel za humor nas dela sončne in 
ustvarjalne, pa tudi srečnejše in prijaznejše. 
 Matej Mertük in Boštjan Sinic pod umetniškim imenom 
MACHO IN MEJKE delujeta od leta 2011. Pred tem sta na-
stopala v različnih dramskih skupinah (KUD Avgust Pavel 
Cankova, Dramska skupina Močnikovi, Dramska skupina 
Vesejle pajdaše Števanovci, KUD Štefan Kovač Murska So-
bota) in se preizkusila v številnih najrazličnejših vlogah v 
skečih in predstavah (Chick Taun – Dödoli Western, Kak 
so šli v lejs trejbit, Meteorit v kozarcu, Policijska postaja, 
Dober dan, Kšeft za znoreti, Woody Allen: BOG, Tokrat res 
republika!, Zbirni center …). 
Za svoje odigrane vloge v skečih sta prejela več nagrad, 
Prefrigani zgrebaš na Festivalu skečev, kot glavna igralca, 
stranska igralca in tekstopisca. Sodelovala sta že tudi s pri-
znanimi režiserji, kot so Milivoj Miki Roš, Gorazd Žilavec in 
Martin Luka Škof.
Od leta 2011 pa se pojavljata s svojimi mnogimi skeči na 
raznih prireditvah in sta v tem času ustvarila sedem celo-
večernih predstav. 
V Kulturnem društvu MIM (Macho in Mejke) so tako nasta-
le MACHO IN MEJKE SHOW, MACHO IN MEJKE SHOW vol. 
2, MACHO IN MEJKE SHOW vol. 3, MACHO IN MEJKE SHOW 
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PGD Kovačevci nekoč (Foto: Arhiv PGD Kovačevci) 

vol. 4, Avtomobilska romanca in črna komedija Pogreb, pri 
kateri sta oba prejela posebni priznanji za svoji odigrani 
vlogi s strani JSKD na regijskem Linhartovem srečanju.
Zadnja predstava Ženitni oglas pa je plod sodelovanja s 
prav tako priznano diplomirano igralko in režiserko Dunjo 
Zupanec.

Kako se je začela vajina zgodba? Kdo sta in od kod pri-
hajata?
Najina SKUPNA (MIM) zgodba se je začela nekje leta 2010, 
ko sva začela sodelovati z dramsko skupino Močnikovi pri 
predstavi Policijska postaja. Tam sem jaz (Boštjan) igral 
srbsko policajko Jovanko, ki pa je bila res „odpičen“ in po-
seben lik. Metka Recek, ki je bila režiserka te predstave, 
me je čez čas prosila, če bi bil za foro, da ta lik Jovan-
ke preseneti nekega prijatelja na abrahamu in se malo 
poheca z njim. In res sem šel … Povabljeni so se zelo za-
bavali ob mojem nastopu in tako sem dobil povabilo že 
na naslednji abraham, da kot Jovanka obiščem slavljenca. 
In potem še in še in še sem hodil nastopat po abrahamih, 
kasneje tudi v drugačnih vlogah. Nato me čez čas nekega 
dne obišče Matej med pisanjem scenarija in učenjem za 
moj naslednji nastop. Me vpraša, kaj se učim in kaj to 
ustvarjam … Sem mu povedal in ga povabil zraven. Se-
veda je privolil in tako sva šla presenetit slavljenca oba. 
Tudi ob najinem skupnem nastopu so se povabljeni zelo 
zabavali in naju že „najeli“ za naprej. Tako sva hodila po 
rojstnodnevnih zabavah, porokah, zaključkih za vikende. 
Včasih sva imela na dan tudi po štiri nastope. Čez eno leto 
se nama je nabralo toliko različnih skečev in dobil sem 
idejo. Vprašal sem Mateja: „Kaj praviš, da bi nekaj skečev 
izbrala in jih postavila na gledališke deske? Povabiva še 
nekaj nastopajočih pevcev, plesalcev, najina prijateljica 
Iva Gomboc pa bi lahko vse skupaj povezovala.“ Matej je 
seveda spet bil takoj za akcijo in tako je leta 2011 nastal 
prvi MACHO IN MEJKE SHOW. Že premiero je obiskalo 
toliko ljudi, da so v dvorani stali in to celo pred vrati ter 
kukali v dvorano. Nisva mogla verjeti temu uspehu, bila 
sva presrečna. In tako se je zgodba peljala naprej sama po 
sebi; novi MIM SHOWI naslednja leta, še več ponovitev, 
sodelovanja z drugimi skupinami, nastopi v Pomurju in 
izven, tudi v Nemčiji sva bila. Seveda pa sva vse to lahko 
izpeljala s pomočjo prijateljev in družine. Rabila sva po-
moč v zaodrju (menjava scen, menjava kostumov, menja-
va make-upa, tonski mojster, lučkar …). In tako sodelujeva, 
ustvarjava in delava še danes.

Kje dobivata ideje?
Ideje pa črpava kar iz vsakdanjega življenja. Najboljše ideje 
nama padejo na pamet, ko sva pod pritiskom. Neštetokrat 
se je zgodilo, da sva začela pisati kak skeč dosti časa pred 
nastopom. Na koncu sva si en dan pred nastopom premis-
lila in sva napisala ter se naučila nov skeč v enem dnevu. 
Izogibava se tem, s katerimi bi lahko užalila ali prizadela 
določeno publiko (politika, vera), drugače pa obdelujeva 
vse teme. Največkrat pa piševa v gostilni ob kozarčku vina 
ali kavi.

Kaj vama pomeni to skupno ustvarjanje?
To nama pomeni pobeg v drug svet. V svet, kjer se prelevi-
va v najrazličnejše like in se »zbesniva«. To nama pomeni 
adrenalin in to nama pomeni sprostitev. Rada se druživa 
na odrskih deskah kakor tudi izven in to je najin najljubši 
hobi v življenju.

Kako usklajujeta družino, službo in igranje lika Macho in 
Mejke?
Vedno težje. Ustvarjati sva začela oba samska in brez po-
sebnih skrbi, kar se tiče življenja in služb. Sedaj po sedmih 
letih je dosti drugače. Oba v svojih stanovanjih, s partnerji, 
z otroki, druge zahtevnejše službe in je naporno, ampak 
hvala družinam in predvsem partnerkama/ženama, ki 
nama stojijo še naprej ob strani in naju podpirajo. S skup-
nimi močmi je lažje. In ker je volja, se da. 

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

40 LET PGD KOVAČEVCI 

Občina Grad podeli PGD Kovačevci za 40 let delovanja 
društva Priznanje Občine Grad. 

Gasilsko društvo Kovačevci je bilo ustanovljeno na usta-
novnem občnem zboru, dne 26. junija 1978, v prostorih 
nekdanje osnovne šole v Vidoncih. Je najmlajše gasilsko 
društvo v Občini Grad. Ustanovni člani društva so bili: Cör 
Viktor, Dervarič Franc, Gjergjek Jože, Žekš Karel, Šlemer 
Franc, Žekš Anton, Bagar Vili ter žal že pokojni Ficko Viktor, 
Kerec Alojz, Žekš Martin in Žekš Alojz. 
Začetki ustanovitve društva so bili zelo težki, saj društvo ni 
imelo ne prostorov, ne orodja ter orodnega vozila. Najprej 
se je z dovoljenjem nekdanje skupščine Občine Murska 
Sobota poskrbelo za prostore v nekdanji šoli v Vidoncih. 
V naslednjih letih si je društvo s pomočjo nabiralne akcije 
pridobilo motorno brizgalno z opremo. Nabavilo si je tudi 
delovne in paradne uniforme. Zaradi potreb teritorialne 
obrambe nam je Občina Murska Sobota odvzela prostore 
v nekdanji OŠ v Vidoncih. Tako je društvo res moralo raz-
mišljati o gradnji gasilskega doma. Organizirati je bilo po-
trebno drugo nabiralno akcijo in zaprositi za prostovoljne 
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PGD Kovačevci danes (Foto: Arhiv Občina Grad) 

prispevke. Najprej se je zbiral les za ostrešje, nato pa denar 
za nabavo gradbenega materiala. Leta 1981 se je začela 
gradnja novega gasilskega doma, ki se je končala s fasado 
in z napisom Gasilski dom Kovačevci v letu 1983. Leta 1984 
se je nabavila tudi notranja oprema gasilskega doma in 
istega leta se je gasilski dom predal svojim namenom.
Društvo si je po napornih in delavnih začetnih letih delo-
vanja privoščilo kanček mirovanja, vendar so ves čas raz-
mišljali o nabavi orodnega vozila. Seveda pa brez finančnih 
sredstev ni šlo, zato se je morala že tretjič organizirati na-
biralna akcija. S pomočjo takratne občinske zveze, Krajevne 
skupnosti Grad in vseh vaščanov jim je vendarle uspelo 
nabaviti orodno vozilo, in to spomladi leta 1988. Tukaj pa je 
nastal spet nov problem. Za orodno vozilo nismo imeli ga-
raže. S pomočjo in samoprispevki vaščanov ter s krajevnimi 
samoprispevki je navsezadnje bila gradnja garaže za orod-
no vozilo zagotovljena. Takrat je PGD Kovačevci sodelovalo 
z gasilskim društvom iz sosednje Avstrije, natančneje iz 
Fehringa. To društvo nam je podarilo kombinirano orodno 
vozilo,1200-litrsko cisterno z dodatno motorno črpalko, za 
katero jim je društvo zelo hvaležno.
Leto 1997 je društvo organiziralo maškarado. Z zbranimi 
sredstvi se je dogradil prizidek in sanitarije.
Leta 1998 smo slavili 20. obletnico delovanja gasilskega 
društva, naslednje leto pa razvitje prapora. Urejena je bila 
tudi fasada na gasilskem domu. S prireditvijo in z zbranimi 
sredstvi od maškarade v letu 2004 si je gasilsko društvo 
nabavilo 800-litrsko črpalko. Ta je bila svojim namenom 
predana leta 2005. 30 let PGD Kovačevci smo jubilejno pro-
slavili leta 2008. Leta 2009 smo nabavili rabljeno vozilo 
Peugeot Expert z devetimi sedeži, katero je bilo namenjeno 
za prevoz desetine in prevoz starejših občanov.
Leta 2010 smo spet organizirali maškarado, pridobljena 
sredstva pa smo namenili za prekrivanje strehe in menjavo 
oken na gasilskem domu. To leto je tudi prelomno leto za 
gasilsko društvo Kovačevci, saj je bila prvič ustanovljena 
ženska gasilska desetina. Dve leti smo imeli na občinskih 
gasilskih tekmovanjih kar tri ekipe, zraven pa so bili še mla-
dinci. Leta 2013 smo naziv častnega predsednika namenili 
Štefanu Cöru, ki je društvu predsedoval kar 20 let.
Leta 2015 je bila izgradnja centralne kurjave na olje. Na-
slednje leto smo nabavili šank in renovirali šank sobo. 
Priklopili smo se tudi na vodovodno omrežje, vodovoda 
sistema B.
Letos smo organizirali maškarado, katera sredstva bomo 
namenili za nakup gasilskega vozila. Nazadnje smo skupaj 
z Občino Grad naredili asfalt na dvorišču gasilskega doma.
Seveda pa je za gasilsko društvo Kovačevci pomembna tudi 
gasilska desetina, zato ne smemo pozabiti nanjo, saj brez 
nje društvo danes ne bi moglo delovati. Ta se lahko pohvali 
z dokaj dobrimi dosežki na tekmovanjih. Seveda pa priskoči 
na pomoč tudi v najtežjih trenutkih, se pravi ob požarih.
Preko kronike društva se zazremo v preteklost gasilstva v 
Kovačevcih in najverjetneje se je marsikdo izmed domači-
nov, posebej tistih, ki so največ pripomogli k začetku in ob-
stoju Gasilskega društva Kovačevci, zamislil nad številnimi 

prostimi urami, ki jih je vložil v gasilstvo. Naj ob vsem tem 
ostanejo samo lepi spomini ter zahvala vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli, da se lahko slavi okroglih 40 let prostovol-
jnega gasilstva v Kovačevcih.
Vsem še enkrat iskrena hvala.  PGD Kovačevci 
 

KAMNOSEŠTVO BUNDERLA,  
ŠTEFAN BUNDERLA s. p.
35 LET DELA V OBRTI  
Občina Grad podeli Kamnoseštvu Bunderla, g. Štefanu 
Bunderlu, Priznanje Občine Grad za 35 let dela v obrti; za 
razvoj na lokalnem področju in v podjetništvu.

Kamnoseštvo je obrt in umetnost hkrati, zato se je g. Šte-
fan Bunderla odločil, da odpre svojo obrt kamnoseštva, 
katera lahko za sabo pusti vidne sledi in spomine.
Za ta poklic ga je navdušil žal že pokojni oče, ki je takrat de-
lal tapetniška dela. Njegovim priporočilom je prisluhnil in 
se odločil za šolanje v Ljubljani ter se izučil za kamnoseka 
na gradbeni šoli. Po končanem šolanju se je tam za krajši 
čas zaposlil, nakar se je leta 1981 vrnil domov in odprl svoje 
podjetje Kamnoseštvo Bunderla. Sprva je bil samozapo-
slen in je svoje temelje nenehno utrjeval ter izpopolnjeval 
z raznoraznimi izobraževanji v želji, da si pridobi čim več 
znanja, katerega zdaj vedno prenaša na svoj kader.
V začetku so se delali le spomeniki, kasneje pa se je 
povpraševanje razširilo še na gradbene storitve, zato se 
je ponudba kaj hitro razširila še na izdelovanje okenskih 
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G. Štefan Bunderla – “Kamnoseštvo je obrt in umetnost hkrati!” 
(Foto: Arhiv družine Bunderla) 

G. Štefan in ga. Ana Bunderla (Foto: Arhiv družine Bunderla) 

polic, stopnic, talnih oblog, raznih drugih oblog, delovnih 
pultov itd. Zaradi povečanega obsega dela je bil g. Štefan 
primoran v gradnjo delavnice in tako leta 1985/86 z grad-
njo začel, temu pa je sledila nabava novih strojev za lažje 
in hitrejše delo in zaposlitev več delavcev iz bližnje okolice. 
Začetki so bili res težki, kajti črke so se gravirale ročno in to 
predvsem v poznih nočnih urah, saj je pri tem delu včasih 
potrebno precej koncentracije in miru. 
Dostikrat je naletel na stranko, ki je pričakovala mojstra v 
zrelih letih in ne fantiča, kar mu je povzročalo skrbi, če ga 
bo stranka sploh jemala resno.
Delo je teklo kot po maslu in kaj kmalu je bila prva delavnica 
hitro premajhna, zato se je g. Štefan podal v gradnjo večje in 
modernejše delavnice, bolj prilagojene potrebam obrti. Ker 
pa je obseg dela rasel in je gradnja nove delavnice napredo-
vala, se mu je leta 1997 pridružila tudi še žena Ana, kar ga je 
zelo razveselilo, saj ga je precej razbremenila pisarniškega 
dela. Že tistega časa je podjetje zaposlovalo 11 ljudi.
Zaposlenih, znanja, volje do dela, strojev in raznih drugih 
pripomočkov ni manjkalo, saj je povpraševanje terjalo po 
večjem asortimaju dela; bila so tudi druga zahtevnejša 
dela, ki pa so ga pripeljala do naziva kamnoseškega moj-
stra, ki ga je g. Štefan pridobil leta 2005. A brez volje in 
veselja do dela ni uspeha, ne naziva.
Kamen so uvažali in ga še vedno iz sosednje Italije, saj je 
dostopna z vseh celin sveta. Ker pa smo kupci včasih svo-
jevoljni in so bile želje strank tudi kdaj posebne in kamna 
ni bilo v skladišču, se g. Štefanu ni bilo težko sesti v kamion 
in ga pripeljati domov.

Kot smo že omenili, delali so se še razni drugi pomembni 
objekti, kot so cerkve, restavratorska dela, slovenske pošte in 
še bi lahko naštevali.
Leto 2007 je bilo prelomno leto za Kamnoseštvo Bunderla. 
Delavnica in tehnologija, ki je prevladovala do takrat, več ni 
zadostila potrebam obrti, zato je sledila gradnja delavnice, 
nakup novega CNC stroja in temu primeren je bil finančni 
vložek, ki ni bil majhen, ampak s pravo vizijo in poslanstvom 
ni nič težko.
Danes gre vse lažje kot nekoč, na začetku poti. Tehnologija 
in znanje sta poskrbela za boljši jutri in zato so mu prav vsi 
posebej hvaležni.
Ker je družina tista, ki mora delati za dobrobit vseh, sta g. 
Štefan in ga. Ana vpela v dejavnost vso družino, tako sino-
va Zlatka in Štefana kot hčerko Petro z možem Gregorjem, 
ki prav tako s svojim vzporednim podjetjem Keramičarstvo 
Pegra kdaj pa kdaj priskoči na pomoč, saj sta to dejavnosti 
širokega obzorja in se lepo dopolnjujeta. Omeniti pa želim 
tudi dejavnost v sosednji Avstriji, ki je uradno registrirana od 
leta 2014 in zaposluje dva delavca.
Leta 2017 je tako minilo 35 let obrti, za kar je g. Štefan vesel, 
saj preživeti z dejavnostjo 35 let ni lahko in enostavno, am-
pak z voljo in veliko odrekanja za celotno družino ter Božjo 
pomočjo se vse premaga.
Želja vsakega obrtnika in tudi g. Štefana je, da bi dejavnost 
napredovala uspešno ter pošteno delovala še naprej.
Posebno zahvalo dolguje svojim zvestim delavcem, bivšim 
in sedanjim, ter vsem, ki so kakor koli povezani z uspešnim 
poslovanjem podjetja Kamnoseštvo Bunderla. Nikakor pa 
ne more mimo zahvale svoji družini, ki mu je zmeraj stala 
ob strani in ga bodrila v težkih in dobrih časih.
G. Štefan mi je povedal pomemben stavek: «Pomembno je 
delati s srcem, biti pošten in imeti rad, kar delaš!« 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Vsi skupaj za vas Kovačevci (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci) 

Nogometna ekipa Kovačevci z novimi dresi, ki jih je sponzoriral g. Martin 
Žökš. (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci)Delovna akcija pri športnem centru (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci) 

Društvo si je v letošnjem letu izdelalo svoj grb. Naredil ga je domačin 
Matej Cör. (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci) 

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI 
15 LET 
Občina Grad podeli ŠD Kovačevci za 15 let delovanja dru-
štva Priznanje Občine Grad. 
Člani društva se cel čas svojega delovanja trudijo za razvoj 
vasi. Zbirajo vaščane ob različnih priložnostih in se družijo. 
Organizirajo pohod, ki je vključen v Izkaznico pohodnikov 
po Goričkem. Organizirajo izlete in v vasi so soorganizator 
prireditev, kot so dan žena, postavitev mlaja … Velik us-
peh je tudi oblikovanje nogometne ekipe. Društvo skrbi 
za ureditev športnega centra. 

Temelje društvu, ki letos praznuje svojo 15-letnico delova-
nja, je postavil Martin Žökš z »Dzumbusom«, za katerega 
lahko rečemo, da je predhodnik današnjega Športnega 
centra Kovačevci.  Srečanja in dogodki v »Džumbusu« so 
pripeljali do tega, da se je maja leta 2003 na pobudo Mar-
tina ustanovilo Športno društvo Kovačevci.  Na prvi seji 
so sprejeli upravni odbor, katerega so predstavljali Martin 
Žökš – predsednik, Martina Žökš – blagajnik in Dejan Der-
varič – tajnik.
Društvo je na začetku delovalo brez denarnih sredstev, zato 
je na pomoč priskočila vaška skupnost in skupaj z zagnani-
mi člani pod taktirko Martina zagnala delovanje društva.
Odločitev društva, da sodeluje na prireditvi Noč čarovnic 
v organizaciji Občine Grad, se je izkazala kot zlata jama. 

Sredstva, ki so se zaslužila z udeležbo na prireditvi, je bilo 
potrebno nekam vložiti in tako je spet Martin s potrditvijo 
upravno-nadzornega odbora društvu v uporabo predal del 
zemljišča, na katerem stoji današnji Športni center Kova-
čevci. Društvo je dobilo zemljo za upravljanje po pogodbi 
služnostne pravice za dobo 100 let.  Vsa sredstva, ki so se 
zaslužila na prireditvi Noč čarovnic in prireditvah, katere 
prireditelj je bilo društvo, so se vlagala v ureditev zemljišča 
in na koncu v postavitev športnega objekta.
Leta 2011 se je zamenjal predsednik društva. Novi predsed-
nik je postal Robert Šlemer, ki še danes uspešno vodi druš-
tvo. A tega ne bi zmogel sam, če ne bi imel ob sebi dobrih 
ljudi, ki mu ves čas stojijo ob strani, in med te zagotovo 
spada tudi prvi predsednik društva Martin.
V letu 2016 se je društvo odločilo ustanoviti nogometno 
ekipo, ki sodeluje v  B-ligi Občinske zveze klubov malega 
nogometa Puconci.
Vsa ta leta se je društvo vključevalo v življenje v vasi in ga 
hkrati tudi popestrilo. Prireja izlete, prireditve, sodeluje na 
prireditvah v sklopu Občine Grad in izven nje.  
Prireditve, ki jih prireja društvo, skrbijo v prvi vrsti za to, 
da se ljudje med seboj družijo in pogovarjajo, kar je bil cilj 
društva že ob ustanovitvi in ostaja cilj društva še vnaprej.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Župnik g. Marko Magdič s sodelavkami Župnijske karitas Grad (Foto: M. Žökš)

Delitev paketov hrane (Foto: M. Žökš)

Organizacija pletenja adventnih venčkov (Foto: Arhiv Župnija Grad)

ŽUPNIJSKA KARITAS GRAD
10 LET DELOVANJA 

Občina Grad podeli Župnijski karitas Grad Priznanje Ob-
čine Grad za 10 let delovanja na humanitarnem področju.
S svojim programom zmanjšujejo stiske župljanov naše 
župnije in občanov Občine Grad. Delovanje je usmerjeno 
predvsem v pomoč potrebnim v naši župniji; socialne stis-
ke, bolezni, pomoč invalidom in starejšim ter družinam v 
stiski, obiskovanje bolnikov in starejših doma ali v domo-
vih za starejše. Delijo evropsko pomoč v hrani.

Župnijska karitas Grad je stopila na pot pred 10 leti. Sku-
pina je štela 5 članov. Zavedali so se, da so vse večje stiske 
ljudi tudi med nami. Po svojih najboljših močeh izvajajo 
navodila in priporočila Škofijske karitas ter se ob tem rav-
najo po kriterijih Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Še posebej, ko posredujejo hrano iz Sklada za evro-
psko pomoč najbolj ogroženim. Pri delitvi evropske hrane 
jim priskočijo na pomoč zunanji sodelavci. Letno razdelijo 
150 paketov hrane. Opravijo 160 ur prostovoljnega dela. 
V adventnem času spletejo adventne venčke, kjer jim na 
pomoč priskočijo verniki iz župnije. Ob tem delovnem dru-
ženju je veliko dobre volje in smeha. To je tudi vir dohodka, 
s katerimi pomagajo pri položnicah najbolj potrebnim.  
Vsako leto obiščejo stanovalce v domovih za ostarele, še 
posebej ob veliki noči in 15. avgusta, ob našem prazniku 
velike maše. Ob materinskem dnevu podarijo vsem žen-
skam cvet vrtnice. Vsaka od sodelavk obišče pred prazniki 
bolne in tiste, ki živijo sami.

Prvo nedeljo po veliki maši je srečanje starejših iz drugih 
župnij in tudi takrat je priložnost za druženje s pogos-
titvijo, ki ga pripravi pastoralni svet. V sklopu Karitasa dve 
sodelavki v župniji ob torkih vodita skupino za starejše, 
kjer je priložnost za sproščen pogovor in nekaj vaj, da se 
razgibajo. Zahvalo članice izrekajo tudi g. župniku Marku 
Magdiču za podporo in sodelovanje. 
Opravljati delo v Karitasu pomeni ljudem prinašati upanje 
in veselje ter je velik blagoslov za tistega, ki prejme, še več 
pa pomeni tistemu, ki daje. Tako čuti predsednica Župnij-
ske karitas Grad, ga. Anica Gomboc.

»Ljudi osrečevati so sanje srečnih ljudi.
Rad bi bil srečen, da bi druge osrečeval.
Sreča, ki mi manjka, je sreča drugega.« 
Župnijska karitas Grad

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

NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI V 
ŠOLSKEM LETU 2017/2018
OŠ GRAD

1. PATRICIA SAMPL, 9.r. (Dolnji Slaveči 136)
• Zlato priznanje iz nemškega jezika 
• Srebrno priznanje na tekmovanju iz Vesele šole
• Srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
• 9 let bralne značke (zlati bralci)
• Nagrada za dramsko delo na natečaju Milenijci mi-

lenijcem – nova galaksija idej
• 1. mesto na mednarodnem natečaju multimedije za 

film Alkohol ubija
• 2. mesto na medijskem natečaju Simbioza 2018 za 

film Zdrava prehrana

2. ZARJA ŠKAPER, 9.r. (Grad 21)
• Srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine
• Srebrno priznanje na tekmovanju iz Vesele šole
• Srebrno priznanje iz fizike
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• 9 let bralne značke (zlati bralci)
• 2. mesto na natečaju Evropska noč raziskovalcev na 

temo Raziskovalec bom
• 1. mesto na mednarodnem natečaju multimedije za 

film Alkohol ubija
• 2. mesto na medijskem natečaju Simbioza 2018 za 

film Zdrava prehrana

3. ALEX HORVAT, 9.r. (Vidonci 35)
• Srebrno priznanje iz nemškega jezika
• 2. mesto na natečaju Evropska noč raziskovalcev na 

temo Raziskovalec bom
• Nagrada za razmišljanje na temo Moja domovina 

pod okriljem Združenja veteranov in OŠ Vič
• 1. mesto na literarnem natečaju VTS ob 100-letnici 

priključitve Prekmurja k matični domovini
• 1. mesto na mednarodnem natečaju multimedije za 

film Alkohol ubija
• 2. mesto na medijskem natečaju Simbioza 2018 za 

film Zdrava prehrana

4. TINE FUJS PERŠA, 9.r. (Motovilci 15)
• Srebrno priznanje iz nemškega jezika
• Srebrno priznanje iz zgodovine
• 2. mesto na natečaju Evropska noč raziskovalcev na 

temo Raziskovalec bom
• 1. mesto na mednarodnem natečaju multimedije za 

film Alkohol ubija
• 2. mesto na medijskem natečaju Simbioza 2018 za 

film Zdrava prehrana

5. ŠPELA MAKARI, 9.r. (Motovilci 38b)
• 2. mesto na natečaju Evropska noč raziskovalcev na 

temo Raziskovalec bom
• 1. mesto na mednarodnem natečaju multimedije za 

film Alkohol ubija
• 2. mesto na medijskem natečaju Simbioza 2018 za 

film Zdrava prehrana

6. ANŽE NEMEC, 9.r. (Grad 172c)
• Srebrno priznanje iz nemškega jezika

7. JAN FORJANIČ, 9.r. (Kruplivnik 59)
• Srebrno priznanje iz nemškega jezika

8. VLADIMIR JANUŠ, 6.r. (Grad 200)
• Srebrno priznanje iz matematike

9. JOŽICA FRANC, 8.r. (Vidonci 70)
• Zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni

10. EVA ZADRAVEC, 9.r. (Radovci 27)
• 9 let bralne značke (zlati bralci)

11. MIŠEL KULAR, 9.r. (Dolnji Slaveči 18)
• 2. mesto na natečaju Evropska noč raziskovalcev na 

temo Raziskovalec bom

12. KAJA KOVAČ, 6.r. (Grad 68a)
• Srebrna trstika za spis na natečaju Društva pljučnih 

in alergijskih bolnikov Slovenije

13. ANA LUŠA ČASAR, 7.r. (Kruplivnik 86a)
• 2. mesto na literarnem natečaju Simbioza 2018

OŠ KUZMA  
14. SARA SHANIA GOMBOC (Dolnji Slaveči 51)

• Zlata odličnjakinja
• Priznanje na natečaju Moja domovina
• Priznanje zlata bralka
• Bronasto Cankarjevo priznanje od 6. do 9. razreda

      

NAJUSPEŠNEJŠI DIJAKI V 
ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA

15. MARIO PEZER (Grad 63a)
• Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz astro-

nomije
• Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike
• Odličen uspeh vsa štiri leta
• Pridobitev nemške jezikovne diplome
• Zlati maturant 

16. DUŠAN SUKIČ (Motovilci 18)
• Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nem-

ščine
• Sodelovanje pri nemški debati
• Pridobitev nemške jezikovne diplome

17. MOJCA VERTIČ (Grad 162a)
• Odličen uspeh v 4. letniku
• 29 točk na maturi 

18. INES ŠIŠIĆ (Radovci 16)
• Odličen uspeh v 2. letniku

19. MAJA KLEMENT (Grad 172b)
• Sodelovanje v mednarodnem projektu »Zvezda ima 

pet krakov« o pozitivnih spremembah, ki jih je prinesla 
Evropska unija  

    
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER   

20. TEJA SAPAČ (Vidonci 107)   
• Bronasta Preglova plaketa
• Sodelovanje na festivalu sodobne umetnosti mladih 

Transgeneracije 2018 s sliko z naslovom Bolečina
• Tretje mesto na debatnem turnirju v Litiji z ekipo 

Lotmerk c 
     

21. TINA VIDONJA (Radovci 4)
• Srebrno priznanje na državnem tekmovanju šolskega 

plesnega festivala                                                                                       
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Mario Pezer od Grada (Foto: M. Žökš) 

Anja Kadunc iz Kruplivnika (Foto: Osebni arhiv) 

Svečana podelitev – Mario drugi z desne (Foto: Arhiv Gimnazije Mur-
ska Sobota)  Svečana podelitev – Anja prva z leve  (Foto: Arhiv SPTŠ Murska Sobota)   
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ZLATI MATURANT 2018 – 
MARIO PEZER 

Sem Mario, star 19 let in doma pri Gradu. Obiskoval sem 
Gimnazijo Murska Sobota, v kateri sem skozi štiri leta pri-
dobil veliko interesov, prijateljev in izkušenj.
V srednji šoli je bilo potrebnega kar nekaj učenja. Vedno mi 
je pomagalo, če sem si v glavi predstavljal nek načrt - tako 
sem približno vedel, kdaj in koliko se je bilo treba učiti. Nato 
sem načrt izpeljal in načeloma ni bilo velikih težav.
Imel sem pa še veliko prostega časa, v katerem sem se 
ukvarjal z astronomijo, računalništvom in drugimi zade-
vami, ki so se kot priložnosti pojavile v šoli (radio, srečanja 
evropskih poslancev, raznorazna tekmovanja, ekskurzije 
itd.). Najboljše mi je bilo, da si lahko vedno bil del zanimivih 
dogodkov, če si se le zanje pozanimal.
Matura je bila enkratna izkušnja. Vsi dijaki maturanti v Slo-
veniji smo se trudili za čim boljši uspeh in vpis na študij. 
Hkrati smo se učili, čutili nekaj zdravega stresa, čakali na 
pole, jih odpisali in se nato na veliko pogovarjali o rešitvah.
Ko sem izvedel, da sem postal zlati maturant, sem bil zelo 
srečen. Veselil sem se najprej s sošolci in sošolkami, saj 
smo prestali veliko izkušnjo, in nato še s profesorji, kate-
rim pripada velika zahvala za vse, kar so nas naučili. Naš 
trud je bil končno poplačan. Tako sem dobil odličen zalet 
za nadaljnji študij. Obiskoval ga bom v Ljubljani, in sicer 
fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko.

V počitnicah sem se že udeležil astronomskega tabora in 
oratorija. V preostanku počitnic si bom najprej nekoliko 
odpočil, nato pa morda kaj potoval ali pa se udeležil še 
kakih dogodkov.

ZLATA MATURANTKA 2018 – 
ANJA KADUNC

V Murski Soboti sem obiskovala Srednjo poklicno in teh-
niško šolo in sicer smer grafično oblikovanje. Zmeraj sem 
hotela iti na šolo za oblikovanje in ko smo se iz Ljubljane 
preselili v Prekmurje, so na SPTŠ ravno začeli s to smerjo, 
zato sem se odločila iti na to šolo. Znotraj te smeri smo se s 
pomočjo za to namenjenih računalniških programov nau-
čili oblikovati. V grafičnem oblikovanju mi je najbolj všeč to, 
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Postojanka na jasi v gozdu Kralešček (Foto: T. Rajbar)

Pohodniki po Kovačevcih (Foto: Arhiv ŠD Kovačevci) 

da zajema ogromno različnih stvari, npr. logotipe, letake, 
embalažo… in je zato še bolj zanimivo in zabavno. Ker so 
me predmeti tudi zanimali,  se mi nikoli ni bilo težko učiti.
V prostem času večinoma berem, poslušam glasbo, rišem, 
brskam po internetu, rada pa se tudi naučim kakšno novo 
stvar.
Ko sem izvedela, da sem postala zlata maturantka, sem 
bila seveda zadovoljna, a me vseeno ni preveč presenetilo, 
ker sem se vsa leta učila sproti in spremljala pouk ter sem 
za maturo letos bolj kot ne snov le ponavljala, saj mi je 
večinoma ostala v spominu.
Nadalje sem se odločila za študij grafičnega oblikovanja 
v Ljubljani.
Počitnice bom najverjetneje preživela doma. Mislim, da 
bom večino časa v sobi za knjigami in računalnikom, ali pa 
se bom poskusila naučiti kaj novega. Družila pa se bom še 
s prijatelji in z družino.

POHOD PO KRUPLIVNIKU 
Naša vas je letos »odprla« sezono organiziranih pohodov 
po vaseh Občine Grad. Pohodniki so se zbrali sončnega ne-
deljskega popoldneva, 15. aprila, pred gasilskim domom v 
Kruplivniku in se podali na devetkilometrsko pot po vasi. 
Letos je bila pot speljana tako, da jih je vodila do idilične jase 
sredi gozda Kralešček, kjer je bila tudi vmesna postojanka za 
okrepčilo. Pohod se je zaključil v gasilskem domu, kjer so si 
pohodniki povrnili moči s hrano, pijačo in počitkom.

                                                           Klementina Pozvek

POHOD PO KOVAČEVCIH 
Kot že nekaj let zapovrstjo smo v ŠD Kovačevci spet 
organizirali pohod po Kovačevcih. Seveda nam je bilo 
vreme naklonjeno in zbralo se nas je kar čez 110 pohod-
nikov od blizu in daleč. Kot je znano, je pohod vključen v 
Izkaznico pohodnikov po Goričkem. Na 8 kilometrov dolgi 
progi smo prehodili kar nekaj kovačevskih dolin in klancev 
ter se seveda okrepčali na eni vmesni postaji. Na koncu 
poti je pohodnike pričakala topla malica, ki so jo pripravili 
naši odlični domači kuharji. Pohod po Kovačevcih je dogo-

dek, na katerem je v ospredju predvsem sproščen športni 
duh, druženje, veselje in dobro počutje. Tega ni manjkalo 
niti domačim članom.
Pohodniki! Z vami je naš pohod nekaj posebnega. Veseli 
vas bomo tudi prihodnje leto. Se vidimo!

Tamara Šlemer

BINKOŠTNI POHOD PO 
DOLNJIH SLAVEČIH 
Meseca maja, natančneje 20. maja 2018, je po Dolnjih Sla-
večih potekal tradicionalni binkoštni pohod, katerega je 
organiziralo ŠRD Dolnji Slaveči. Na prijetno sončno nedeljo 
so se pohodniki podali na zarisano traso ter uživali v pri-
jetnih kotičkih narave. Sam pohod se je kot vedno začel 
izpred gasilskega doma na Dolnjih Slavečih ter bil oboga-
ten z dvema vmesnima postojankama. Na le-teh je bilo 
poskrbljeno tudi za okrepčilo s pijačo in prigrizki. Pohoda 
se je udeležilo okrog 120 pohodnikov iz domačih in tujih 
krajev. Večino pohodnikov so kot vsako leto predstavljali 
pohodniki iz sosednje Avstrije. Proga pohoda je bila dolga 
nekje 9 km, z vzponi in s spusti po hribih in dolinah. Cilj 
samega pohoda je bil prav tako v gasilskem domu, kjer si je 
lahko vsak pohodnik tudi spočil ter se okrepčal z jedačo in s 
pijačo. Poleg tega pa so članice ŠRD Dolnji Slaveči tudi letos 
poskrbele za vse sladkosnede s polno dobrih sladic. V dobri 
atmosferi smo tako pohod uspešno izpeljali in pospravili 
pod streho. Pričakujemo vas ponovno prihodnje leto.

Mateja Knap 

KRVODAJALSKA AKCIJA PRI 
GRADU
Krajevna organizacija Rdečega križa Grad je v sodelovanju 
z Osnovno šolo Grad in Občino Grad letos že osmič orga-
nizirala terensko krvodajalsko akcijo. Odvzem je potekal 
v petek,  21. 5. 2018, od 7. do 11. ure v telovadnici osnovne 
šole. Vsi krvodajalci so najprej opravili pregled  pri zdrav-
nici, nato pa darovali dragoceno tekočino, ki je ne morejo 
narediti  v nobenem laboratoriju. Po končanem odvzemu 
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Akcijo aktivno podpira tudi županja Cvetka Ficko. (Foto: D. Bauer)

Naši pridni krvodajalci čakajo na svoj red. (Foto: D. Bauer) 

Kuharji 2018 (Foto: DŠKT Lukaj) 

Slavnostna otvoritev prireditve z županjo (Foto: L. Frumen)

Zbor gasilskih ekip (Foto: L. Frumen)

so se darovalci okrepčali z malico, ki so jo pripravili v šolski 
kuhinji. Tudi letos je bil odziv velik, saj se je akcije udeležilo 
72 ljudi, trije so pogum zbrali prvič, krvodajalec z največ od-
vzemi pa je kri daroval že 68-krat. Organizatorji smo veseli 
vsakega, ki se udeleži tega humanitarnega dogodka, in se 
vsem zahvaljujemo, obenem pa si želimo, da se prihodnje 
leto spet vidimo. Lepo je darovati kri in pomagati sočlo-
veku, kajti nikoli ne veš, kdaj jo boš tudi sam potreboval.

Darinka Bauer

TEKMOVANJE V KUHANJU 
MOTOVILSKEGA BOGRAČA 
Kot vsako leto je tudi letos DŠKT Lukaj Motovilci organizi-
ralo tekmovanje v kuhanju motovilskega bograča. Po bo-
graču je zadišalo 26. 5. 2018, ko se je v kuhanju in drugih 
veščinah pomerilo kar 9 ekip. Stroga dvočlanska žirija je 
ocenjevala izgled stojnice, sodelovanje pri igrah znanja in 
spretnosti ter sam bograč. Skupni seštevek vseh točk je 
določil zmagovalca. Najbolj spretni in polni kuharskega 
znanja so skuhali tudi najboljši bograč in to je bila ekipa 
Mister Monkey iz Motovilcev, drugo mesto je pripadalo 
ekipi Peški Motovilci in tretjeuvrščena ekipa so bile Me-
dicinske gospodinje. Tudi to tekmovanje se je zaključilo 
z obilo zabave, s polnimi želodci in z veseljem na obrazih 
tekmovalcev. Klara Čerpnjak 

OBČINSKO GASILSKO 
TEKMOVANJE GZ GRAD  
V soboto, 9. junija 2018, je potekalo občinsko gasilsko tek-
movanje GZ Grad, katerega je letos organiziralo PGD Dol-
nji Slaveči na športnem igrišču na Dolnjih Slavečih. Letos 
je potekalo jubilejno dvajseto občinsko tekmovanje GZ 
Grad, katerega se je udeležilo 11 članskih in 5 mladinskih 
ekip. Tekmovanje za člane in članice je bilo sestavljeno iz 
vaje z motorno brizgalno in redovnimi vajami. Mladinci so 
se pomerili v vaji z ovirami, pionirji pa v vaji z vedrovkami. 
Oboje pa je čakala še vaja redovnih vaj. Tekmovalni del nam 
je tako prinesel naslednje rezultate. V kategoriji članov A je 
sodelovalo 5 enot; 1. mesto je osvojila ekipa PGD Motovilci, 
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Vaja z ovirami za mladince (Foto: L. Frumen)

Predstavniki vseh enot s priznanji in pokali (Foto: L. Frumen) 

Ogled Vinariuma (Foto: L. Frumen) 

Tekmovalni del otvorila domača enota (Foto: L. Frumen)

2. mesto je zasedla domača ekipa, 3. pa je zasedla ekipa PGD 
Grad. Sledili sta še enoti PGD Vidonci in PGD Kovačevci. Ena 
ekipa je sodelovala izven konkurence, to je bila ekipa PGD 
Radovci. V kategoriji članov B je sodelovala le ena enota, to je 
bila ekipa PGD Motovilci. V kategoriji članic so sodelovale 4 
enote; 1. mesta so se veselile članice PGD Motovilci, 2. mesto 
je pripadalo članicam PGD Dolnji Slaveči, sledila pa  je ekipa 
PGD Vidonci in ekipa PGD Kovačevci. Na tekmovanju pa je 
sodelovalo še 5 mladinskih ekip. V kategoriji mladincev sta 
sodelovali dve ekipi, kjer se je 1. mesta veselila domača eki-
pa PGD Dolnji Slaveči, 2. mesta pa so se veselili mladinci iz 
sosednje vasi PGD Motovilci. Pionirji pa so si mesta razdelili 
po naslednjem vrstnem redu: tudi v tej kategoriji so se 1. 
mesta veselili domačini PGD Dolnji Slaveči, 2. mesta so se 
razveselili pionirji PGD Vidonci, 3. mesto pa so osvojili pionir-
ji PGD Motovilci. Na občinskem gasilskem tekmovanju GZ 

Grad smo organizirali tudi tekmovanje trojk gasilske mla-
dine, v katerem so sodelovale ekipe mladine domače GZ in 
mladina iz sosednje GZ Rogašovci. Vsem gostujočim ekipam 
mladine iz sosednje zveze se zahvaljujemo za sodelovanje 
in udeležbo. Vsem  sodelujočim tekmovalcem pa še enkrat 
iskreno čestitamo za dosežene rezultate ter se zahvaljujemo 
za ves trud, ki ga vlagate v ekipe za sam razvoj gasilstva. Po 
tekmovalnem delu smo se društva zbrala v prostorih gasil-
skega doma, kjer smo svoje uspehe in rezultate proslavili 
ob jedači in pijači ter se zavrteli ob zvokih glasbene skupine 
Zlata žila, kot se to tudi spodobi za pravo gasilsko veselico.

Mateja Knap

IZLET DRUŠTVA »SKOURIŠ« 
Člani društva za razvoj in promocijo turizma Občine 
Grad »SKOURIŠ« smo se v mesecu juniju podali na izlet 
po Avstriji in Sloveniji. Naprej nas je pot vodila na avstrij-
sko Gradiščansko, kjer smo si ogledali čokoladnico Zotter. 
Seznanjeni smo bili s procesom izdelave čokolade in degus-
tirali različne vrste čokolad. Po ogledu čokoladnice nas je 
pot vodila v enega od lokalnih vinotočev, ali kot jim pravijo 
Avstrijci »Buschenschank«, kjer smo ob slastni malici in 
žlahtni kapljici uživali pod domačimi brajdami. Nato nas je 
pot naprej vodila v mesto Straden, kjer smo si ogledali nji-
hove znamenite cerkve. Po ogledu cerkva smo se odpravili 
čez mejo v Renkovce v podjetje »LUŠT«, kjer smo izvedeli 
marsikaj o njihovi pridelavi slastnega paradajza. Po ogle-
du Lušta pa nas je pot vodila do prekmurskega Eifflovega 
stolpa »Vinariuma«, kjer se nam je z razgledne ploščadi 
ponujal prelep razgled na našo Panonsko nižino, Hrvaško, 
Avstrijo in Madžarsko. Tako se je naš izlet tudi končal in sle-
dila je le še večerja v Ribiškem domu v Lendavi ter povratek 
domov na naše lepo Goričko. Daniel Huber
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Člani ŠD Vidonci v Ljubljani (Foto: Arhiv ŠD Vidonci) 

Radost za najmlajše (Foto: Arhiv ŠD Vidonci) 

Vlečenje vrvi (Foto: Arhiv ŠD Vidonci) Svečana povorka gasilcev (Foto: M. Žökš) 

IZLET ŠD VIDONCI V LJUBLJANO
Tako kot vsako leto smo se tudi letos člani Športnega dru-
štva Vidonci odpravili na izlet.
Tokrat smo za izletno točko izbrali kar domačo prestolnico – 
Ljubljano. V zgodnjih jutranjih urah smo se zbrali v športnem 
centru in se z avtobusom odpeljali proti Ljubljani. Vmes smo 
opravili tudi postanek za malico. V Ljubljani smo se najprej z 
ladjo zapeljali po reki Ljubljanici, nato smo si ogledali mestni 
center in Ljubljanski grad. Nekateri smo se na grad odpravili 
kar peš, spet drugi pa so se zapeljali z vzpenjačo. Na Ljubljan-
skem gradu smo uživali v čudovitem razgledu. Po kosilu pa 
smo obiskali še manj poznan grad Jable.
Po končanih aktivnostih nas je predsednik društva in dober 
prijatelj Robert Kuzmič povabil k sebi domov, v Mengeš, 
kjer smo se zabavali ob zvokih harmonike. Po dolgem in 
prijetnem dnevu smo v domačo vas prispeli v poznih noč-
nih urah. Teja Sapač

VAŠKI PIKNIK ŠD VIDONCI
V Vidoncih smo se letos prvič v mesecu maju zbrali na 
vaškem pikniku, kjer smo se srečali vaščani ter člani gasil-
skega in športnega društva.
Gasilci so za vse navzoče pripravili kratko predstavitev o 
varnosti z ognjem, kjer so demonstrirali reakcijo goreče-
ga olja z vodo. Predstavili so tudi različne gasilne apara-

te in pravilne načine gašenja požarov. Poskrbeli so še za 
naše najmlajše z vodnimi igrami in gasilsko peno. Člani 
obeh društev smo se pomerili tudi v vlečenju vrvi – kdo 
bo močnejši?
Poskrbljeno je bilo za jedačo in pijačo. Zvečer je še sledila 
prvenstvena tekma med KMN Vidonci : KMN Gorica, kjer 
so nogometaši KMN Vidonci zasluženo zmagali. V večernih 
urah pa smo si skupaj ogledali še ligo prvakov. Druženje je 
bilo prijetno in zabavno.

Melita Ficko Sapač

40 LET PGD KOVAČEVCI 
16. junija 2018 je PGD Kovačevci obeleževalo 40. obletnico 
obstoja društva. Na ta jubilej so posebej ponosni vsi seda-
nji in bivši člani PGD Kovačevci ter seveda mi vsi vaščani.
Ob prazniku smo se pustili popeljati nazaj v preteklost, 
v čase, ko se je vse šele začelo. Kroniko nam je prebrala 
mlada vaščanka Špela Cör. Vsi se moramo zavedati, da 
gasilska organizacija zahteva veliko nesebičnega dela, 
požrtvovalnosti in prostega časa. Gasilska pomoč nam je 
pomembna na vsakem koraku; pomoč pri požarih, popla-
vah, potresih in drugih nesrečah. V današnjem času, ko je 
naš urnik vedno bolj natrpan, smo lahko še posebno po-
nosni na vsakega posameznika, ki stoji v vrstah gasilcev. 
Ti svoj čas žrtvujejo v dobrobit vseh nas, ob tem pa nihče 
ne zahteva plačila za čas, opravljeno delo in trud, kajti vsak 
vesten gasilec to počne prostovoljno in z veseljem v srcu. 
Obletnico so kovačevski gasilci prav slavnostno obeležili.
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Pohodniki v Vidoncih (Foto: Arhiv ŠD Vidonci) 
Županja Cvetka Ficko in poveljnik PGD  
Kovačevci, g. Robert Cör (Foto: M. Žökš) 

Pozdravni govor domačega predsednika PGD Kovačevci, g. Štefana 
Gjergjeka (Foto: M. Žökš)

Bogat kulturni program mladih vaščanov (Foto: M. Žökš) 

Na prireditvi so bile podeljene zahvalne plakete, priznanja 
vsem zaslužnim članom društva in podpornikom. Kulturni 
del programa so v prvi vrsti zaznamovali vsi gasilci, ki so se 
v velikem številu zbrali ob našem slavju. Kulturni program 
so popestrili mladi vaščani iz Kovačevcev in učenci OŠ Grad. 

S spodbudnimi be-
sedami so program 
polepšali tudi neka-
teri govorniki. Svo-
je besede so nam 
poleg pozdravnega 
predsednikovega 
govora g. Štefana 
Gjergjeka namenili 
še županja, ga. Cvet-
ka Ficko, predsednik 
GZ Grad, g. Stan-
ko Recek, in župan 
sosednje občine 
Puconci, g. Ludvik 
Novak.
Ob zaključku kul-
turnega progama 
smo se veselili ob 
dobri hrani, pijači in 
glasbi. 

Mihaela Žökš

HVALA VETERANI
Mnoga leta ste vi borci
gasilci naši prostovoljci,
od nesreče vi čuvarji –
družbi mnogo žrtvovali.
Humano bilo je vaše delo,
slave vam se ni hotelo.
Danes, domača naša vas,
zelo ponosna je na vas.
Delo vaše se stopnjuje,
vsak vas ceni in vsak spoštuje.
Neumorni ste bili borci,
gasilci naši – prostovoljci.
Vzgojili ste nam mladi rod,
ki nadomešča vas povsod,
zato bo vaše dobro delo
vekomaj živelo.
Zato zdaj naši veterani,
ko mi mladi smo za vami,
spomine lepe uživajte
in nas mlade vzpodbujajte.

POHOD PO VIDONCIH 
25. junija dopoldan je bil v Vidoncih organiziran tradicio-
nalen pohod po vasi ob dnevu državnosti. Pohodniki smo 
se zbrali v športnem centru, se okrepčali in se odpravili 
na nekoliko krajšo pot, saj nam je nagajalo vreme. Hoja je 
trajala približno 2 uri, a se med njo zagotovo nismo dolgo-
časili, saj je to bila zelo lepa priložnost za druženje. Med 
potjo smo pri gasilskem domu poskrbeli še za prigrizek in 
pijačo. Ko smo se nekoliko utrujeni vrnili v športni center, 
nas je tam že čakalo kosilo – pečene ribe s prilogo, da smo 
se lahko okrepčali ter veselo nadaljevali naš dan.

Teja Sapač
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Predsednik NK Grad Mešič Ernest je prevzel nagrado za naj Fair-play 
ekipo minule sezone iz rok vodje tekmovanja Slavka Režonje. 
(Foto: Arhiv NK Grad) 

Ekipa NK Grad (Foto: Arhiv NK Grad) 

Bodoči nogometaši (Foto: S. Železen) 

Udeleženci izleta Sladka gora (Foto: L. Hajdinjak) 

NOGOMETNI KLUB 
GRAD 2018
Za našimi nogometaši je uspešna 
sezona. Članska ekipa, ki nastopa 
v 3 SNL-vzhod je zasedla solidno 6. 
mesto na prvenstveni lestvici in si 
zagotovila nastopanje v 3. ligi tudi 
v sezoni 2018/19, ko bo v ligi nasto-
palo le 10 ekip, sistem tekmovanja 
pa bo 3-krožni. 
Velik uspeh članske ekipe je vsekakor tudi prepričljivo osvo-
jeno 1. mesto na lestvici Fair-play v minuli sezoni, za kar so 
prejeli pokal in žoge. Velik uspeh te ekipe je tudi uvrstitev 
v finale pokala MNZ Murska Sobota in posledično uvrsti-
tev v pokal NZS 2018/19. V finalu pokala MNZ bo nasprot-
nik ekipe NK Grad novinec 1. slovenske nogometne lige, 
NŠ Mura iz Murske Sobote, v pokalu NZS pa se bodo naši 
nogometaši pomerili s finalistom pokala minule sezone, 
NK Aluminij iz Kidričevega. Obe tekmi bosta odigrani na 
igrišču »Pod gradom« pri Gradu v mesecu avgustu. 
Tudi mladinska ekipa NK Grad si zasluži pohvale, saj so 
prikazali odlične igre in na koncu zasedli odlično 4. mesto 
na prvenstveni lestvici 1 MNL Murska Sobota. 
Seveda si pohvale zaslužita tudi ekipi mlajših kategorij 
U-11 in U-13, ki sta prav tako uspešno nastopali v svojih 
kategorijah. 

V klubu smo pričeli z vključevanjem še mlajših članov – bo-
dočih nogometašev v proces treningov in pozneje v tekmo-
vanje. Predvidevamo, da bo to v prihodnji sezoni ekipa U-7.
Tudi na drugih področjih smo člani upravnega odbora NK 
Grad aktivni. Skrbimo za urejenost igrišča in okolice ter 
skupaj z Občino Grad urejamo otroško igrišče za slačilni-
cami na lokaciji prejšnjega ribnika. 
Upamo, da bomo ta uspešen trend na tekmovalnem in 
drugih področjih nadaljevali tudi v prihodnje, vsekakor 
pa tega ne bo mogoče uresničevati brez pomoči lokalne 
skupnosti in sponzorjev ter zvestih navijačev. Vsem se za-
hvaljujemo za sodelovanje in podporo pri delovanju No-
gometnega kluba Grad. Silvester Železen 

POHOD OD GORCE DO GORCE 
NA SLADKI GORI
Zadnjo soboto v mesecu juniju Turistično društvo Skriti 
biser iz Sladke Gore organizira tradicionalni pohod, ki se 
imenuje „OD GORCE DO GORCE“. Letos je le-ta potekal 30. 
7. 2018.
PGD Radovci je tudi letos organiziralo izlet na Sladko Goro, 
saj nas vsako leto tja povabijo naši prijatelji gasilci, s kate-
rimi že vrsto let sodelujemo in se obiskujemo.
Pohod se je začel pred gasilskim domom in domom kra-
janov ob 9. uri na Sladki Gori. Vsak pohodnik je prejel spo-
minsko majico ali kapo ter načrt poti z opisom znameni-
tosti, ki so na tej poti.
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Odprtje 20. nočnega gasilskega tekmovanja (Foto: Z. Žekš) 

Tekmovanje (Foto: Z. Žekš) 

Bili smo najboljši! (Foto: Z. Žekš) 

Zabava z Danijelo Martinović (Foto: Z. Žekš) 

Pohod vsako leto privabi številne obiskovalce od blizu in 
daleč. Krenili smo po krožni pohodniški poti, ki je speljana 
po razgibanem terenu med vinogradi in pelje do številnih 
znamenitosti tega kraja. To so: Marijina romarska cerkev, 
razstava slik slikarja Jeriča, prikaz izdelovanja lesenih so-
dov, cerkev sv. Mihaela, ogled zeliščne kmetije Gorska roža, 
ogled izvira Skriti biser (po tem izviru je dobilo turistično 
društvo ime). Na desetih točkah v vinskih kleteh ali gorcah 
je bila degustacija njihovih vin, ponudba domače hrane, 
kot so razni namazi, obloženi kruhki, pečeni odojek, pečene 
ribe, razno pecivo in še mnogo več.
Po tej čudoviti panoramski poti in ob odlični kulinarični 
ponudbi ni manjkalo glasbe in petja, dobre volje in dru-
ženja s starimi prijatelji in vsega, kar spada zraven. Naše 
srečanje je trajalo do večera, zato smo se šele pozno v noč 
vrnili domov s prijetnimi spomini na lepo preživeti dan.

Jože Sever

NOČNO GASILSKO 
TEKMOVANJE 
»Prvi in drugi v napad!«
V soboto, 7. 7. 2018, so zvečer Motovilce oblegale trume 
gasilskih desetin in množice ljudi. Pa ne, da bi kaj zagorelo. 
V PGD Motovilci smo organizirali zdaj že 20. tradicionalno 
nočno gasilsko tekmovanje za pokal Motovilci. 
Tudi letos se je tekmovanja udeležilo precej ekip ob blizu 
in daleč. Med ekipami je bilo zaslediti PGD Hajdoše in PGD 
Starše, desetine, ki zastopajo barve Slovenije na gasilskih 
olimpijadah po svetu. Ekipe so se pomerile v suhi vaji z 
motorno brizgalno ter v metu torbice v začrtan krog. Pri 
tem je bila med moškimi ekipami najhitrejša in najuspe-
šnejša desetina iz PGD Šratovci, ekipa z največ zmagami 
na našem tekmovanju. Med ženskimi ekipami pa je zopet, 
zdaj že osmič, slavila desetina iz PGD Bodonci. 
Tako med moškimi kot ženskimi ekipami so se od 1. do 6. 
mesta razveselili pokala in raznih praktičnih ali denarnih 
nagrad. Ekipi, ki pa sta dosegli prvo mesto, pa sta prejeli 
tudi prehodni pokal. Ekipa PGD Bodonci je prejela prehodni 
pokal že drugič v trajno last.
Po tekmovanju je v šotoru pri gasilskem domu sledila ve-
lika zabava s skupino Zlata žila ter z glavno gostjo večera, 
Danijelo Martinović. Danijela je razgrela svoje oboževalce 
s svojimi znanimi pesmimi. Kot že veleva tradicija, je bila 
zabava nora in je trajala vse do jutranjih ur. 
Upravni in tekmovalni odbor se zahvaljuje vsem članom 
PGD Motovilci in vsem vaščanom vasi Motovilci za nese-
bično pomoč vseh teh 20 let. Brez vašega truda, volje in 
skrbi nam ne bi uspelo. Prav tako se zahvaljuje Občini Grad, 
vsem sponzorjem in ostalim dobrotnikom, ki vsako leto 
finančno podprejo naše tekmovanje.
Dvajseta obletnica je mimo. Želimo si, da bi naslednjih 20 
let bilo tako zanimivih, pestrih in razburljivih, kakor je bilo 
prvih. Za konec pa, se vidimo drugo leto na 21. nočnem 
gasilskem tekmovanju. Valerija Horvat
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Mladinci in pionirji iz PGD Motovilci (Foto: PGD Motovilci) 

Izvedba delavnice za kvalitetno interpretacijo naravne in kulturne 
dediščine (Foto: D. Krpič)

Izvedba delavnic za šolsko mladino (Foto: D. Krpič)

GASILSKA MLADINA GZ GRAD
Tudi letos gasilska mladina in mentorji ne počivajo. Celo po-
mlad so se pridno zbirali ob gasilskih domovih, vadili  in urili 
gasilske spretnosti. Da so res dovolj dobri, pa so preizkusili na 
raznih tekmovanjih.
Tako so se letos 3. marca ekipe mladincev iz PGD Motovilci in 
PGD Dolnji Slaveči odpravile na tekmovanje regijskega gasil-
skega kviza, ki je potekalo v Križevcih pri Ljutomeru. Tam so 
pokazali svoje znanje in se domov vrnili z dobrimi rezultati.
Pomlad se še ni dobro iztekla in že je bilo pred nami gasilsko 
tekmovanje v Sovjaku. Tja smo se odpravili z ekipo mladincev 
in pionirjev iz PGD Motovilci. Ekipa mladincev je v svoji katego-
riji dosegla odlično 1. mesto, pionirji pa so se veselili 5. mesta. 
Gasilska oprema se še ni ohladila, ko smo se z mladimi ude-
ležili občinskega gasilskega tekmovanja na Dolnjih Slavečih. 
Letos se je stalnim ekipam pridružila tudi ekipa pionirjev iz 
Vidoncev. Najprej je potekal uradni del, nato pa so se mladi 
še pomerili v zabavnih igrah. Tekmovanja so se udeležili tudi 
mladi iz sosednje Gasilske zveze Rogašovci. Za nagrado so vsi 
prejeli spominske medalje.
Konec junija smo se z vsemi mladinskimi ekipami odpravili v 
Rogašovce, kjer smo se udeležili njihovega občinskega tekmo-
vanja, na katerem smo tekmovali izven konkurence. Za konec 
pa smo se zabavali in noreli ob zabavnih igrah ter preizkušali 
svojo iznajdljivost in spretnost.
Za nami je pester del leta. Sledijo počitnice in počitek. Za za-
četek se bomo v četrtek, 12. julija, odpravili na Roglo, na naše 
vsakoletno taborjenje. Kako se bomo imeli, pa vam sporočimo 
naslednjič.

Mladina in mentorji GZ Grad

OPERACIJA »Z OLIJEM PO 
VULKANSKI POKRAJINI«
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad se je v letu 2017 
prijavil na razpis LAS Goričko 2020, in sicer na Javni poziv za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Na javni poziv je prijavil operacijo z 
nazivom »Z Olijem po vulkanski pokrajini« pod tematsko po-

dročje Varstvo okolja in ohranjanje narave, ukrep Biot-
ske raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem 
kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine 
ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja.
Operacijo smo začeli izvajati v jeseni 2017 in smo jo 
aprila 2018 uspešno zaključili. V operaciji sta sodelovala 
dva partnerja iz sosednjih občin, in sicer Planinsko dru-
štvo Goričko Tromeja iz Občine Kuzma ter Gor turizem 
d. o. o. iz Občine Rogašovci.
V okviru operacije smo izvedli delavnice, predavanja, izo-
braževalne ekskurzije in pohod, v katere smo vključevali 
lokalno prebivalstvo in delavce s področja izobraževan-
ja, turizma, kulture in varstva narave ter tako omogočili 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Operacija je z 
izvedbo delavnic, predavanj in izobraževalnih ekskurzij 
približala prebivalcem in obiskovalcem pomen naravnih 
danosti, ki jih na območju vulkanske pokrajine imamo, 
osveščala o pomenu varstva biotske raznovrstnosti, va-
rovanja narave ter kvalitetne interpretacije naravne in 
kulturne dediščine, predvsem geologije in vulkanizma na 
vulkanskem območju. V okviru operacije so nastali novi 
produkti in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju 
skupnega nastopa na trgu (program za ciljne skupine, ki 
bo povezal tri občine in obiskovalcem predstavil narav-
ne in kulturne posebnosti območja). V okviru projekta 
smo izvedli skupno promocijo vulkanskega območja in 
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Nove vitrine z razstavo mineralov v geološkem muzeju (Foto: D. Krpič) Predstavitev novih pridobitev na tiskovni konferenci (Foto: D. Krpič)

Predstavitev opreme za izvedbo geoloških delavnic (Foto: D. Krpič) Pohod po Olijevi vulkanski poti 2018 (Foto: D. Krpič)

Izvedba programa s spoznavanjem narave in kulture na vulkanskem 
območju (Foto: D. Krpič)

doživetij na tem območju ter vključili Olijevo vulkansko pot 
med ostale pohodne poti v regiji.
V okviru operacije smo pridobili novo opremo, s katero smo 
obogatili doživetje v vulkanskem podzemlju in s katero na 
sodoben način interpretiramo geologijo in življenje na vul-
kanskih tleh. Nova oprema v Doživljajskem parku Vulkanija 
je: fogscreen sistem – oprema za doživetje bruhanja lave 
v lavini cevi, fotosistem za fotografiranje obiskovalcev v 
Vulkaniji in tiskanje spominskih fotografij, aplikacija OLI-
vulkan za prikaz dveh kratkih filmov v kamnolomu bazalt-
nega tufa, dva kratka filma o delu v kamnolomu in kristalu 
olivinu v bazaltnem tufu, 10 vitrin za zbirko kamnin v geo-
loškem muzeju in oprema za izvajanje geoloških delavnic 
v kamnolomu. Partnerji v projektu pa so pridobili mobilno 
informacijsko točko za pohodnike, opremo za spoznavanje 
kamnin in gorskega (vulkanskega) sveta ter izdelali turistični 
program za spoznavanje vulkanske pokrajine (izobraževalni 
in turistični program za ciljne skupine).
Operacijo smo 21. aprila 2018 zaključili s tiskovno konfe-
renco, na kateri smo javnosti predstavili aktivnosti in pri-
dobljeno opremo. Operacija je vredna 86.693,03 EUR, od 
tega so upravičeni stroški v višini 71.059,87 EUR. Projekt je 

sofinanciran s strani ESRR (MGRT) v višini 56.847,90 EUR 
(80 % delež sofinanciranja upravičenih stroškov), ZUKD 
Grad bo zagotovil lastna sredstva v višini 27.594,30 EUR, 
partnerja pa v višini 2.250,84 EUR.
Pri izvajanju operacije so sodelovali delavci s področja var-
stva narave, turizma in kulture, učenci treh osnovnih šol ter 
domačini iz vseh treh občin, zato se vsem iskreno zahval-
jujemo za sodelovanje, za izmenjavo izkušenj in znanj ter 
za obogatitev naših predavanj in delavnic. Še posebej se 
zahvaljujemo Alojzu Ropoši in Marjanu Benkiču od Grada, 
ki sta nam prikazala delo v kamnolomih in pomagala pri 
ustvarjanju dveh kratkih filmov.
Vsa pridobljena oprema se že uporablja pri spoznavanju 
geologije in značilnosti vulkanizma v Doživljajskem parku 
Vulkanija, prav tako pa smo z novo opremo obogatili šolske 
programe. Zato vas vabimo, da nas obiščete, spoznate našo 
vulkansko pokrajino ter doživite izbruh goričkega vulkana.

Danijela Krpič, direktorica ZUKD Grad

3. POHOD PO OLIJEVI 
VULKANSKI POTI
Zadnjo soboto v maju je potekal 3. pohod po Olijevi vul-
kanski poti. Pohodniki smo se zbrali na trgu pred Vulka-
nijo. Pozdravil nas je krtek Oli, ki je pohodnikom razdelili 
kupončke za 50% popust na vstopnico Vulkanije. Po foto-
grafiranju z njim smo se podali na 11 km dolg pohod po 
kraterjih našega vulkana. 
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Učenci OŠ Grad ob Kačovi mlaki (Foto: K. Malačič)

Najprej smo se sprehodili na krater, na katerem stoji Kripta. 
Po kratkem postanku in okrepčilu pri Kripti smo se podali 
naprej mimo gradu in starega sadovnjaka do Bežanove 
grabe, kjer se razprostira pogled na celoten krater vulkana. 
Ustavili smo se še v kamnolomu bazaltnega tufa, iskali mi-
neral olivin in si ogledali dva kratka filma o delu v kamno-
lomu in olivinu, ki smo ju pridobili v projektu Z Olijem po 
vulkanski pokrajini. Na koncu smo se okrepčali z vulkansko 
malico. Pohoda se je udeležilo 32 pohodnikov. 
Vabimo vas, da se nam pridružite naslednje leto na 4. po-
hodu po Olijevi vulkanski poti.

Tadeja Krauthaker

TERENSKO DELO 
OB KAČOVI MLAKI
V soboto, 7. aprila 2018, smo na OŠ Grad izvedli EKO dan. 
Učenci 7. razreda smo se z učiteljico Natašo odpravili k mla-
ki z namenom, da bi ujeli kakšno žival, ki živi ob mlaki in 
v njej. S seboj smo imeli pripomočke, s katerimi smo lovili 
živali: mrežice, kadičke … Primerno smo se oblekli in obuli.
Z mrežicami smo živali lovili in jih previdno prestavili v kad 
z vodo. Našli smo planinskega pupka, žabo, žabji mrest, 
pajke, vodnega drsalca, ščipalca in še nekatere druge živali.  
Najdene živali smo opazovali z lupami. Neverjetna se 
nam je zdela zgradba njihovih členjenih nog in drugih 
delov telesa. Učenci smo bili zelo zadovoljni ter vese-
li, da smo našli veliko živali. Po končanem opazovanju 
smo jih spustili nazaj v vodo, pripomočke v šoli pa oprali.  
Na spletu smo poiskali podatke o različnih živalih in rastli-
nah ter jih predstavili na plakatih, da bi jih na prireditvi ob 
obletnici mlake, 19. aprila 2018, lahko razstavili na ograji 
ob mlaki.
Obrežje mlake je poraščeno s številnimi rastlinami, kot so 
koprive, trava, navadna krvenka, regrat, šaši in loček, med 
drevesi pa prevladujeta vrba in jelša. V vodi rastejo poto-
pljene rastline, ki so prilagojene na vodo in zunaj ne mo-
rejo uspevati. Zelo zanimiva je najmanjša cvetoča rastlina, 
ki je velika samo nekaj milimetrov in ima samo tri lističe. 
To je vodna leča. Med potopljenimi rastlinami, ki so v vodi, 
prevladujeta vodna smrečica in vodna kuga, najdemo pa 
še razne alge, katere lahko določimo le, če jih pogledamo 
pod mikroskopom. Vsi pa poznamo rogoz in navadni trst, 
ki izraščata iz vode.
V mlaki smo našli različne žuželke na vodi, kot so vo-
dni drsalec, hrbtoplovka in vodni ščipalec. Z mrežico 
smo podrsali po plitvini, tudi pod vodnimi rastlinami 
in muljem, ter vsebino previdno stresli v kad in poča-
kali, da se je blato usedlo na dno, ter opazovali živali.  
Vodni ščipalec ima na sprednjih okončinah ščipalke oz. kle-
šče, s katerimi lovi hrano. Občasno pomoli palčko na zadku 
nad vodno gladino. To je v bistvu dihalna cevka, po kateri pri-
de vanj zrak. Vodni drsalec mirno drsa po vodi, kot bi bil na 
ledu. Zelo zanimiva je hrbtoplovka, ker stalno plava na hrb-
tu. Te živali se prehranjujejo z manjšimi žuželkami in ličin-

kami, one pa so hrana večjim živalim. V mlaki so tako mno-
ge prehranjevalne verige povezane v prehranjevalni splet.  
Med dvoživke spadajo žabe, krastače, pupki in močeradi. V 
Sloveniji so vse dvoživke ogrožene. Da bi jih vsaj nekoliko 
zaščitili, postavljajo naravovarstveniki zaščitne mreže ob 
cestah v spomladanskem času, ko žabe množično prečka-
jo ceste, saj odhajajo odlagat jajčeca v vodo. Po oploditvi, 
ki je zunanja, spet zapustijo vodo in krastače se preselijo 
na kopno. Dvoživke so v naravi zelo koristne, saj pojedo 
ogromne količine žuželk, njihovih ličink in deževnikov ter 
tako vzdržujejo naravno ravnovesje. Učenci 7. razreda OŠ 
Grad smo bili zelo zadovoljni s svojim opravljenim delom 
in veseli, da smo lahko svoje znanje posredovali še drugim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Učenki OŠ Grad, Sabrina Sever in Mihaela Inašič 

10. obletnica Kačove mlake
V četrtek, 19. aprila 2018, smo obeležili 10. obletnico obnove 
Kačove mlake. Učenci 7. razreda smo se ob 10. uri odpravili 
k mlaki, saj smo v ta namen z učiteljico Ireno Podpečan 
pripravili kratek kulturni program.
Predstavili smo živali in rastline, ki živijo v mlaki in ob njej: 
dvoživke, vodne in obvodne rastline ter žuželke. Naše izdel-
ke smo izobesili ob ograji mlake, da se sprehajalci lahko 
podučijo o različnih vrstah živali in rastlin v mlaki. 
Po predstavitvi so nam nekaj besed povedali tudi županja 
Občine Grad Cvetka Ficko, ravnatelj OŠ Grad Viktor Navot-
nik, direktorica JZ Krajinski park Goričko Stanka Dešnik in 
naravovarstveni nadzornik v parku Kristjan Malačič. 
Zbranim smo pokazali tudi način nabiranja vodnih živa-
li. Živali smo lovili z mrežicami ter večje živali opazovali 
brez, manjše pa s povečevalnimi  stekli. Opazovali smo 
različne žabe, pijavke, žabji mrest, paglavce, vodne drsalce 
ter race, ki gnezdijo na otočku sredi mlake. Ko smo si živali 
natančneje ogledali, je sledila zasaditev dreves.
Posadili smo jablano stare sorte ter drevo skoriš, ki je bilo 
včasih na Goričkem kar pogosto, danes pa ga skoraj ni več.  
Prvo lopato zemlje sta vrgla županja in ravnatelj naše šole.  
Po končanem dogodku smo se odpravili nazaj v šolo. 

 Učenki OŠ Grad, Lana Fartek in Ana Luša Časar 
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Igrala v grajskem parku (Foto N. Krpič)

Zasaditev drevesa ob Kačovi mlaki (Foto: K. Malačič)

Obnovljena grajska kapela (Foto: N. Krpič) 

IZVEDENE AKTIVNOSTI 
PROJEKTOV GREEN EXERCISE 
IN 321 GO 

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo z uspešnim 
izvajanjem aktivnosti obeh projektov, ki sta sofinancirana 
s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija/Madžarska že v drugi polovici, saj 
se oba končata sredi leta 2019, pričela pa sta se leta 2016. 
Najnovejša pridobitev v projektu Green Exercise so nati-
snjeni zemljevidi, ki zajemajo območje Goričkega in Prek-
murja ter Železne in Zalske županije na Madžarskem ter 
so turistom na voljo na različnih turističnih točkah. Na ob-
močju Krajinskega parka Goričko smo postavili tudi 30 in-
formacijskih stebričkov, ki označujejo naravne in kulturne 
znamenitosti, opremljeni pa so z QR kodami, preko katerih 
si obiskovalci na naši spletni strani lahko preberejo več o 
posameznih točkah. V grajskem parku se pripravlja še t. i. 
Zeleni park, ki bo opremljen s tremi igrali, postavljenimi v 
senci stoletnih dreves.

V projektu 321 go smo v leto-
šnjem letu pričeli z obnovo 
grajske kapele in njenega 
predprostora. Obnovitvena 
dela so se končala, prostore pa bomo v drugi polovici leta 
opremili z ustrezno opremo ter postavili stalno razstavo 
z zgodovinsko vsebino treh gradov projektnega območja. 
Prav tako se je izdelal kultTour vodnik v treh jezikih, ki po-
vezuje vse tri gradove – Grad, Mursko Soboto in Tabor v 
Avstriji. Z vmesnimi točkami med gradovi bodo turisti spo-
znali zanimive kulturne in naravne znamenitosti. Izvedla 
se je tudi video delavnica, katere rezultat bo promocijski 
film vseh treh gradov in se bo vrtel v predprostoru kapele 
kot del zgodovinske razstave. Nataša Krpič

POHOD IN IGRE TRIDEŽELNEGA 
PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
Javni zavod Krajinski park 
Goričko je v tednu slo-
venskih naravnih parkov 
in ob svetovnem dnevu 
čebel, 19. maja, organizi-
ral že 11. Pohod Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. 
Pred začetkom pohoda je okrog 40 pohodnikov nagovorila 
ravnateljica Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci Jožefa 
Herman, predstavili pa so se nam tudi učenci čebelarske-
ga in lončarskega krožka. Po uvodnih besedah direktorice 
zavoda Stanke Dešnik smo se odpravili na 10 km dolgo pot 
vse do Magyarszombatfe na Madžarskem. Na poti skozi 
gozd, med travniki in njivami, bližje in dalje od mejne črte 
med Slovenijo in Madžarsko, smo poleg neokrnjene narave 
zaznali mnoge sledi preteklosti iz obdobja železne zave-
se; opuščene vojaške objekte, vojaške poti in stražni stolp. 
Že na poti nazaj smo se še ustavili na eko-socialni kmetiji 
Kocljevina ter se prijetno utrujeni vrnili na našo izhodišč-
no točko, kjer nas je čakala topla malica. Pohod, ki je tudi 
vključen v Izkaznico pohodnika po Goričkem v letu 2018, 
smo zaključili s spoznanjem, da je tako naravo kot tudi 
dediščino naših prednikov potrebno ohranjati za prihodnje 
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K sosedom na Madžarsko (Foto: S. Dešnik) 

Igre Trideželnega parka na Madžarskem (Foto: S. Dešnik)

Ana, Glorija in Klara so se preizkusile v hoji s smučmi. (Foto: R. R. Januš) Upkaš med najbolj prepoznavnimi vrstami v Sloveniji 

Ristanc (Foto: R. R. Januš)
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generacije. Spomladanski rekreativni čezmejni aktivnosti 
je sledilo še poletno druženje ob spretnostnih igrah, ki so 
se zgodile 30. junija v Őriszentpétru na Madžarskem. Po-
merili sta se po dve ekipi in Slovenije in Madžarske. Barve 
Krajinskega parka Goričko je poleg JZ KPG zastopalo KUD 
Budinci. V letu 2019 bomo čezmejne igre organizirali v par-
ku pred gradom Grad.  Štefanija Fujs 

SREČANJE OTROK 
TRIDEŽELNEGA PARKA 
GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
V parku gradu Grad so se 23. maja srečali učenci in mentorji, 
ki so sodelovali v 4. mednarodnem natečaju v ustvarjanju. 
Sodelovale so šole z območja Trideželnega parka Goričko-

-Raab-Őrség. V sodelovanju z Osnovno šolo Kuzma smo za 
sodelujoče učence pripravili igre za otroke. Za druženje smo 
izbrali igre v naravi, za katere ne potrebujemo veliko pripo-
močkov, ampak le nekaj domišljije in stvari, ki se najdejo v 
vsakem gospodinjstvu. Vlogo demonstratorjev so prevzeli 
učenci OŠ Kuzma, ki so igre predstavili praktično in dajali 
navodila v slovenskem in nemškem jeziku. V senci stole-
tnih dreves smo brusili škarje, kradli zemljo, skakali ristanc 
in gumitwist ter se preizkusili v spretnostnih igrah z volno, 
smučmi itd.  Spoznavali smo vrste območja Natura 2000 
Goričko in izdelali igro Tri v vrsto. Že 4. mednarodno srečanje 
otrok smo zaključili s skupno fotografijo sodelujočih iz OŠ 
Šalovci, OŠ Grad, OŠ Kuzma, POŠ Bodonci in OŠ Cankova. 

Nataša Moršič 

POPOTOVANJE PO NARAVNIH 
PARKIH SLOVENIJE 
V šolskem letu 2017/18 so učenci OŠ Grad sodelovali v 
aktivnosti, ki jo organizira Skupnost naravnih parkov 
Slovenije in poteka na spletni strani www.naravnipar-
kislovenije.si. Spoznavali so naravne in kulturne značil-
nosti 12 zavarovanih območij narave. Vključenih je bilo 
540 otrok iz cele Slovenije. S pomočjo mentorice Renate 
R. Januš so reševali naloge in iskali skrita gesla. Na kon-
cu so si prislužili pohvalo, naziv Mladi parkoslovec ter 
karte Skupnosti naravnih parkov. V počitnicah si bodo 
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Karikatura Ladislava Kondorja (Foto: S. Dešnik) Eva Žekš »POSTAVLJANJE MLAJA« 

Foto natečaj 2018 – plakat za razstavo
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lahko krajšali čas z igro in spoznavali značilne živalske in 
rastlinske vrste iz cele Slovenije. Karte za igro Črni peter 
so opremljene z značilnimi vrstami zavarovanih območij 
narave in so bile izdelane za sodelujoče učence v parkih. 

 Nataša Moršič 

RAZSTAVA KARIKATUR 
LADISLAVA KONDORJA
V sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota je Javni 
zavod Krajinski park Goričko med 5. aprilom in 18. julijem v pa-
laciju gradu Grad gostil razstavo karikatur Ladislava Kondorja.
Ladislav Kondor se je rodil leta 1901 v Kupšincih. Po šolanju v 
Murski Soboti in vajeništvu v Osijeku sprejme odločitev, da na-
daljuje umetniško pot. Na Dunaju je študiral vsega skupaj le 12 
dni. Njegov nemirni duh ga je vodil v svet. V dvanajstih letih je 
obiskal 3 kontinente in 36 držav. Ob tem se je priučil 10 jezikov. 
Prvo razstavo karikatur je za javnost pripravil leta 1931 v Oslu. Od 
tedaj pa do svoje smrti leta 1963 v Opatiji se je zvrstilo okrog 300 
razstav, na katerih je razstavljal med 200–300 karikatur, obenem 
pa obiskovalcem nudil risanje karikature za plačilo. S tem ustvar-
jalnim delom je tekom let nastalo blizu 50.000 risb.
V zbirki Pomurskega muzeja je hranjenih nad 260 karikatur, od hi-
tro izrisanih s svinčnikom ali kredo do obarvanih s posebnimi bar-
vami, ki jih je kupoval v Egiptu. Čeprav nikoli ni želel slediti slogom 
in tehnikam drugih karikaturistov in umetnikov, so v zbirki števil-
na dela z elementi kubizma in futurizma, s katerimi je dodatno 
poudaril značajske lastnosti upodobljencev. Brez formalne likov-
ne izobrazbe nikoli ni bil deležen odobravanja akademske stroke.  
En del njegovih karikatur so si ob obisku gradu ogledale številne 
organizirane skupine osnovnih in srednjih šol ter odraslih kot 
tudi družine in posamezniki.
Za poletne mesece napovedujemo razstavo mednarodnega 
čezmejnega fotografskega natečaja z vtisi okolice gradov Tabor, 
Murska Sobota in Grad v različnih letnih časih ali delih dneva. Je-
seni pa bo palacij gradu bogatejši z razstavo del Likovne kolonije 
JSKD Murska Sobota, ki je v grajskem ambientu potekala v aprilu.

Besedilo po virih PMMS povzela: Štefanija Fujs 

„GE SAN GORIČANKA/
GORIČANEC“
Tema jubilejnega 10. Fotografskega natečaja Krajin-
skega parka Goričko 2018 je bila namenjena  portretu 
Goričanke/Goričanca.
Tako kot vsa leta doslej je tudi letos bil dober odziv učen-
cev osnovnih šol (kategorija I) ter mladostnikov in odra-
slih (kategorija II), ustvarjalcev fotografskih motivov, ki 
zrcalijo podobo Krajinskega parka Goričko in nam z njimi 
pomagajo prepričati obiskovalce in prebivalce o nujnosti 
ohranjanja naravnega okolja ter kulturne krajine. Samo 
lepo in vitalno okolje lahko blagodejno vpliva na zdravje 
nas, ki bivamo tukaj, kot tudi gostov, ki jim naše okolje 
ponujamo za oddih in sprostitev. 
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Anja Kučan iz Lucove (Foto: S. Dešnik)
V Kovačevcih nameščena gnezdilnica za smrdokavro
(Foto: M. Podletnik)

Tekom letošnjega fotografskega natečaja smo preko odlič-
nih fotografij spoznali tiste, ki so ustvarili in še ustvarjajo 
to čudovito kulturno krajino Goričkega.
Na natečaj je prispelo skupaj kar 100 fotografij, med kate-
rimi je strokovni žirant Tomo Jeseničnik izbral 16 najboljših 
in za le-te so fotografi prejeli nagrade sponzorjev letošnje-
ga natečaja.
Avtorica zmagovalne fotografije v kategoriji I, „Postavlja-
nje mlaja“, je Eva Žekš iz Osnovne šole Grad. V kategoriji 
II je zmagal Zoran Norčič z odlično fotografijo „Ostali so 
le spomini“. 8. junija je bila odprta tudi razstava prispelih 
fotografij, ki bodo arkadne hodnike gradu Grad krasile vse 
do konca oktobra letošnjega leta.

Kristjan Malačič

KONCERT ŠTUDENTK IN 
ZAKLJUČNI KONCERT 
GLASBENE ŠOLE MURSKA 
SOBOTA
V mesecu juniju sta se v koncertnem salonu gradu Grad 
odvila dva koncerta. 2. junija  sta na klavirju nastopili štu-
dentki 2. letnika Akademije za glasbo, Univerze v Ljubljani, 
Anja Kučan pod mentorstvom zasl. prof. Dubravke Tomšič 
Srebotnjak in Angelika Lajh pod mentorstvom red. prof. Ale-
ksandra Serdarja. Slišali smo skladbe J. S. Bacha, L. van Be-
ethovna, C. Debussy-a in F. Chopina. Obe pianistki sta zelo 
uspešni in ob prijetnih melodijah smo neizmerno uživali. 
Na pragu poletja, 20. junija, pa smo v sodelovanju z Glas-
beno šolo Murska Sobota pripravili zaključni koncert učen-
cev oddelka za petje z zaključnim izpitom Miše Frumen. 
Številnim nastopom učencev pod mentorstvom Gabriele 
Bratina je sledil še nastop Mladinskega pevskega zbora in 
Komornega zbora oddelka za petje. Nastopajoče sta na 
klavirju spremljala Predrag Šantek in Olga Kous. To je bil 
koncert, ki je pustil nepozabne občutke tako pri nastopa-
jočih kot pri poslušalcih.  Štefanija Fujs

POSTAVLJANJE GNEZDILNIC  
ZA SMRDOKAVRO TUDI V 
OBČINI GRAD
Smrdokavra ali med domačini bolje poznan upkaš je vrsta 
ptice, ki je v zadnjih dvajsetih letih na Goričkem doživela 
velik upad v številčnosti. Če je upkaš nekoč zjutraj prepeval 
v skoraj vsakem drugem starem sadovnjaku, ga sedaj lahko 
občudujemo le redko. Od približno 40 gnezdečih parov jih 
nekaj parov še gnezdi v Občini Grad, predvsem na območju 
Vidoncev in Otovcev. Glavna razloga za izginjanje te barvite 
ptice sta pomanjkanje hrane zaradi izgube travnikov in 
izguba gnezdišč zaradi izsekavanja starih jablan in hrušk. 
Zaradi tega v JZ KPG že vrsto let nameščamo gnezdilnice in 
na ta način skušamo zmanjševati negativen trend izgube 
naravnih gnezdišč, saj smrdokavra gnezdi v duplih starih 
dreves. Letos smo tako namestili gnezdilnici pri Gradu in v 
Kovačevcih. Gnezdilnice za smrdokavro se lahko nameščajo 
dokaj nizko, saj imajo samice in mladiči zmožnost posebne 
obrambe pred plenilci z izločanjem zelo smrdljive snovi 
iz posebne žleze. Smrdokavra je bila izbrana kot vrsta, ki 
predstavlja Krajinski park Goričko, saj odlično zastopa vsa 
prizadevanja zavoda za ohranjanje kulturne krajine in bi-
odiverzitete. Če želite pomagati smrdokavram tudi sami, 
lahko to storite s sadnjo starih sort jablan in nameščanjem 
gnezdilnic, za izdelavo le-teh pa najdete načrte na spletni 
strani http://www.park-goricko.org/. 

 Mojca Podletnik
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Zakonci jubilanti 2018 (Foto: A. Sukič)

Tabla, namenjena divjim opraševalcem (Foto: T. Črnko) 

Blagoslov traktorjev (Foto: M. Žökš)

SPOZNAJTE RASTLINE SUHIH 
TRAVNIKOV IN OPRAŠEVALCE
JZ KPG je v sadovnjaku pri Gradu (Popovšček) postavil dve 
informativni tabli. Na prvi tabli lahko spoznate nekatere 
značilne vrste rastlin suhih travnikov, ki jih v naravi z malo 
sreče in iskanja opazite tudi na samem travniku. Druga 
tabla pa je namenjena divjim opraševalcem, ki so pogosto 
spregledani, čeprav oprašijo več rastlin in so bolj učinkoviti 
pri svojem delu kot domača čebela. Tako so čmrlji tisti divji 
opraševalci, ki oprašujejo izključno paradižnik in borovnice 
na naših vrtovih. Ob tabli stoji hotel za žuželke in podob-
nega lahko postavite tudi sami doma na svojem vrtu ali 
v sadovnjaku ter  tako pomagate tem zelo pomembnim 
živalim. Torej izkoristite kakšen lep poletni dan in spoznajte 
naravo v domačem okolju. Mojca Podletnik

SREČANJE ZAKONCEV 
JUBILANTOV 
Na velikonočni ponedeljek, 2. 4. 2018, so se pred Mariji-
no podobo zbrali zakonci, ki v letu 2018 obhajajo okroglo 
obletnico življenja v zakramentu svetega zakona. Praznik 
zahvale je obogatilo 44 mož in žena. Najstarejša med pri-
čujočimi sta poročena 55 let. Mihaela Žökš

BLAGOSLOV TRAKTORJEV IN 
STARODOBNIH VOZIL 
Na tretjo velikonočno nedeljo, 15. 4. 2018, je bil v Župniji 
Grad že tradicionalni blagoslov traktoristov, traktorjev in 
starodobnih vozil. K prazničnemu blagoslovu so kmetje 
pripeljali več kot 20 skrbno očedenih traktorjev različnih 
moči in starodobnikov. Pri nedeljski sv. maši, ki jo je daroval 
domači župnik g. Marko Magdič, smo vsi skupaj prosili za 
Božji blagoslov pri delu, varno vožnjo in za blagor našega 
kmetijstva in podeželja. Nato smo se zbrali pred župnijsko 
cerkvijo za blagoslov traktorjev. Traktoristi so dobili tudi 
spominske podobice in se družili na pogostitvi v župnij-
skem domu. Mihaela Žökš

TRADICIONALNI BLAGOSLOV 
KONJ PRI GRADU – NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA
Ob godu sv. Jurija, 23. aprila, se že tradicionalno blagosla-
vljajo konji, ki so nekoč za kmete pomenili pomemben člen 
pri vsakodnevnih opravilih; od oranja, spravila lesa, sena in 
drugih pridelkov. Tudi v Župniji Grad na Goričkem se vsako 
leto konjeniki s svojimi konji zberejo pri Jurjevem blago-
slovu, saj je sv. Jurij zavetnik narave in konj. Organizator 
je družina Šinko od Grada, Župnija Grad in Občina Grad.
Tokratni blagoslov je bil v nedeljo, 22. aprila 2018, ko se 
je okrog osem konj zbralo na travniku pred Bunderlovim 
križem pri Gradu, kjer je župnik iz Župnije Cankova, g. Ivan 
Kranjec, daroval sv. mašo za zdravje konj in živine. Po bla-
goslovu je vsak konj prejel blagoslovljeni kruh s soljo. Za 
vse obiskovalce tega starega običaja je družina Šinko po-
skrbela tudi za okrepčilo. 
Hkrati je to bila nedelja Dobrega Pastirja. Nagovorjeni smo 
bili, da naj stalno vsak preverja: Kdo je moj Pastir? Kaj pri-
čakuje od mene? Ali vedno poslušam njegov glas? Poleg 
Jezusa je zame dobri pastir tudi tisti, ki me spodbuja, da 
živim moj vsakdan v duhu evangelija. Vsaka ovca je vesela, 
če ima Dobrega Pastirja.
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Blagoslov konjev, da bodo zdravi in bodo dobro služili svojemu gospo-
darju. (Foto: M. Žökš) Prvoobhajanci 2018 (Foto: Arhiv župnije Grad)

Gasilci Občine Grad z duhovnikom g. Markom Magdičem ob grački 
Mariji. (Foto: Arhiv GZ Grad) 

Dobri Pastir ima en sam cilj: poiskati za svoje ovce najboljše 
pašnike in ji nuditi tisto, kar je zanje najboljše. Seveda tu ne 
gre samo za duhovno dimenzijo življenja v polnosti, am-
pak tudi za tisto, kar nam ljudem mnogo pomeni: zdravje, 
hrana, čast, pravica, itd. Po vseh teh stvareh hrepenijo vsi 
ljudje. 

Jezus o sebi pove, da je Dobri Pastir.
Zgodba o pastirju in ovcah ni prav nič domača današnjemu 
z moderno tehnologijo obdanemu človeku. Biti ovca v času 
individualizma in samozadostnega poveličevanja svojega 
življenja ter svojih dejanj ni nekaj sprejemljivega. Kdo pa 
potrebuje vodnika? Marsikdo meni, da ta ni potreben niti 
na političnem in strokovnem, še manj pa na duhovnem 
področju. Vse lahko storimo sami in nikogar ne potrebu-
jemo. Takšna je današnja miselnost. Vendar ugotavljamo, 
da kljub željam po »svobodi« in »neodvisnosti« vse ni tako 
preprosto. Znajdemo se na robu, kjer ni več izhoda brez 
pomoči bližnjega in Boga. 

Kje, kako pa naj poslušamo glas Dobrega Pastirja? 
Najboljši način je pri sv. maši, ko poslušamo Božjo bese-
do, pa tudi razlago pri pridigi. Vstali Gospod pa nam lahko 
spregovori tudi na druge načine: po prijateljih, družinskih 
članih, po dobri knjigi, članku, filmu. Gre za to, da veruje-
mo, da je Jezus Dobri Pastir in da je mogoče slišati Njegov 
glas. Potem bomo izostrili posluh zanj. Poslušati in hoditi 
za Njim. Dobre ovce gredo za Dobrim, ker poznajo Njegov 
glas.
Samo tisti, ki je pozoren na Gospodov glas, je sposoben v 
vesti sprejeti takšne odločitve, da bo deloval po Božje. Iz 
poslušanja torej izhaja hoja.  

Mihaela Žökš 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 
NA ČAST SV. FLORIJANU
V nedeljo, 6. maja 2018, je v župnijski cerkvi Marije Vne-
bovzete potekala sv. maša na čast sv. Florijanu, zavetniku 
gasilcev. Omenjenega bogoslužja se je udeležilo 48 gasilk 
in gasilcev iz Občine Grad. Po maši je sledilo druženje.
Vsemogočni Bog,
na priprošnjo svetega mučenca Florijana
nas varuj ognja in drugih nesreč
in pogási v nas plamene naših neurejenih strasti.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
(glavna prošnja iz liturgije na čast sv. Florijanu)
  Mihaela Žökš 

SLOVESTNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA 
Vsako veroučno leto je posebno zanimivo in vznemirljivo za 
veroučence tretjega razreda, saj je že pri prvem veroučnem 
srečanju v njih zavest, da jih ob sklepu veroučnega leta 
čaka poseben dogodek – prvo sveto obhajilo. Tudi letos smo 
se nanj pripravljali pri veroučnih urah, na duhovnih vajah v 
Veržeju, v času tridnevnice, posebno z zakramentom svete 



Občina Grad45   

KULTURA IN DUHOVNOST 

Sv. Marija Vnebovzeta, prosi za nas! (Foto: M. Žökš) 

spovedi, pa tudi v družinah prvoobhajancev z molitvijo in 
zunanjimi pripravami na slovesnost. Ta je bila v župnijski 
cerkvi na binkoštno nedeljo, 20. maja. Pri sv. maši, ki jo je 
daroval domači župnik Marko Magdič, se je z Jezusom pod 
podobo kruha prvič srečalo 11 prvoobhajancev.   
                                                                               Klementina Pozvek

PO MARIJI K JEZUSU 
Hindujska legenda pravi: V začetku so bili ljudje bogovi, 
androgini, se pravi, moški-ženska hkrati. Kot taki so imeli 
veliko moč. Toda Bramán, najvišji od bogov, se je odločil, da 
jih razdeli na dvoje, da ga ne bi mogli ogroziti v njegovi vse-
mogočnosti. Kljub tej rešitvi se je še vedno bal, da človek 
ne bi znova odkril svojega božanstva, zato se je z bogovi 
posvetoval, kam bi skril božansko naravo, da je človek ne bi 
našel. Bogovi so rekli, da naj jo skrije na dno zemlje, tam je 
človek gotovo ne bo iskal. Bramán se s tem ni strinjal, saj 
je človek sposoben dospeti na dno zemlje. Bogovi so nato 
predlagali, naj skrije človeško božanskost na dno morja. Tudi 
ta odgovor Bramána ni zadovoljil, saj je človek sposoben 
priti tudi v morske globine. Tedaj so mu bogovi odgovorili, 
da ne vedo več, kam bi še lahko skril človekovo božanskost. 
Zdaj se je Bramán nečesa domislil: skril jo bo na dno človeka 
samega, tam je zagotovo ne bo iskal. In res, človek je že bil 
v vesolju, dosegel je tudi dno zemlje in morja, toda samo 
peščici je prišlo na misel, da bi šli vase, na dno sebe, kjer je 
skrita božanskost človeka, njegova veličina.
Samo v srcu je mogoče videti Boga in ga slišati. Zato je v 
evangeliju rečeno: »Marija pa je vse te besede shranila in 
jih premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19).
Med peščico ljudi, ki so prisluhnili sporočilu srca, je tudi sv. 
Janez Pavel II., ki je pred štiridesetimi leti prevzel službo Pe-
trovega naslednika. To, kar je bil, je v veliki meri povezano z 
njegovo duhovnostjo. Zaupal je v Marijino priprošnjo. Na 
svoji življenjski poti se je pogosto spomnil na Marijino vlogo 
v odrešenjski zgodovini. Po njej se je zbliževal s Kristusom. 
V življenju je neprestano izkušal ljubečo in učinkovito pri-
sotnost Gospodove Matere. Pravil je, da ga Marija spremlja 
vsak dan pri izpolnjevanju naloge Petrovega naslednika. 
Vsako poslanico ali druge daljše nagovore je papež zaključil 
s pogledom na Marijo. Njej, Materi vseh ljudi, je zaupal 
vse ljudi, da bi na njeno priprošnjo našli Kristusa. V na-
govorih nam je priporočal, naj se zaupamo Mariji v vsej 
polnosti. Tako bomo razsvetljeni s Kristusovo lepoto. Odprti 
delovanju Svetega Duha lahko postanemo trdni apostoli, 
sposobni širiti okrog sebe ogenj ljubezni in luč resnice. V 
Marijini šoli bomo odkrili, kaj Kristus zahteva od nas, nauči-
li se bomo postaviti Njega na prvo mesto v svojem življenju 
ter k Njemu usmeriti naše misli in dejanja.
Oktobra leta 2002 je papež razglasil Leto rožnega venca. 
Ob tem je povabil vse ljudi, naj ob tej stari marijanski mo-
litvi poglobijo Kristusov obraz. Mladim pa je ob poslanici 
posebej izročil rožni venec in dodal, naj nas ne bo sram 
moliti rožni venec. Priložnost za to pobožnost je na primer: 
ko smo sami, ko gremo v šolo, v različnih skupinah, giba-

njih in združenjih. Priporoča nam, da bi predlagali svojim 
domačim, naj molimo skupaj. Ta molitev bo obnovila in 
utrdila vezi med družinskimi člani. Tako bomo lažje rasli v 
veri, vztrajali v ljubezni in se veselili v upanju.
V letu evharistije nam je predstavil Marijo kot evharistično 
ženo in mater Modrosti. Prosil jo je, naj podpira naše ko-
rake, razsvetljuje naše odločitve in nas nauči ljubiti to, kar 
je resnično, dobro in lepo. Želel je, da se po Njej srečamo s 
Kristusom, ki more izpolniti najgloblja pričakovanja člove-
škega razuma in srca. Marko Magdič, 

župnik Župnije Grad 

100. OBLETNICA USTANOVITVE 
CERKVENE OBČINE 
V nedeljo, 24. 6. 2018, je bil za našo Evangeličansko cerkve-
no občino Gornji Slaveči res poseben dan, dan iskrene hva-
ležnosti, veselja in velikega ponosa. Z božjo milostjo smo 
se namreč smeli dočakati 100. obletnice od ustanovitve 
naše gmajne ter 90. obletnice od blagoslovitve slavečke 
cerkve. Naša hvaležnost je bila posvečena predvsem tistim 
neštetim, ki so polagali tiste temelje, na katerih smemo mi 
graditi naprej. Naše veselje in naš ponos pa je bil povezan 
tudi s tem, da smo oba jubileja imeli možnost deliti z vsemi 
tistimi, ki so in ki tudi danes prispevajo k temu, da je naša 
gmajna in življenje v njej lahko živo, pestro in v blagoslov 
predvsem vsem tistim, ki še vedno vedo skrbeti ne samo 
za svoje telo, ampak tudi za svojo dušo. Da pa lahko naša 
gmajna upa na lepo in blagoslovljeno prihodnost, pa so 
dokazali vsi naši verniki in vernice s tem, da so s svojim 
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Nagovor: Simona Prosič Filip 

Otroci so pripravili igro. 

Vsi skupaj zbrani ob praznovanju

marljivim delom in finančnimi prispevki pripomogli, da 
smo smeli ta dvojni jubilej počastiti ne le v cerkvi, ampak 
tudi v prijetnem druženju pod šotorom. Vsem in vsakemu 
posebej zato velja še enkrat naša iskrena HVALA! 

Zgodovina
Evangeličanska cerkvena občina Gornji Slaveči je bila kot 
organizirana in samostojna občina ustanovljena šele leta 
1918. Do takrat je spadala delno k bodonski, delno h kri-
ževski. A zapiski nam kažejo, da so se evangeličani v tem 
kraju že dolgo ukvarjali z željo po ustanovitvi lastne in sa-
mostojne cerkvene občine.
Prvi začetki segajo že v leto 1874, ko je bila zgrajena verska 
šola, v kateri je kot prvi evangeličanski učitelj poučeval Le-

opold HARI. Poleg svojega učiteljskega poklica je poučeval 
tudi verouk in opravljal pogrebe tam, kjer ni bilo duhovnika.
Leta 1903 so verniki poleg šolskega poslopja postavili še 
lesen zvonik. Že naslednje leto pa so sklenili, da bodo usta-
novili lastno cerkveno občino in začeli so graditi cerkev. 
Zaradi siromaštva malih kmetov in bajtarjev pa akcija ni 
imela večjega uspeha. Še posebej prva svetovna vojna in 
njene posledice so izničile tudi skromna sredstva, ki so jih 
zbrali verniki.
Kljub revnim razmeram ljudje vendarle niso obupali. Po dol-
gih pripravah je bila 29. junija 1918 ustanovljena samostojna 
cerkvena občina Gornji Slaveči. Bila je sicer skoraj brez pre-
moženja, a je vseeno imela velik zaklad, in sicer 267 družin s 
1585 člani. Te družine so živele v kar 21 okoliških vaseh.
Čeprav je bila gmajna brez sredstev, so se vendar začeli 
resno pripravljati na gradnjo cerkve. Ob pomoči društva 
Gustaf Adolf iz Nemčije in mnogih drugih dobrotnikov so 
29. junija 1927 položili temeljni kamen cerkve. Z mnogimi 
napori, neumornim delom in s finančno pomočjo vernikov 
je bila cerkev zgrajena v rekordnem času enega leta in štirih 
mesecev ter 28. oktobra 1928 predana svojemu namenu.
Leta 1980 je gmajna začela s pomočjo Svetovne luteranske 
zveze in domačih vernikov graditi novo župnišče in dvora-
no. Zgradba je bila končana po nekaj več kot 16 mesecih. 
Seveda pa so se po tem velikem dosežku dela nadaljevala. 
Že 1984. leta so namreč verniki začeli zbirati sredstva za na-
bavo novih, dvomanualnih orgel z dvanajstimi  registri in 
s pedalom, katere je izdelal mojster Anton JENKO iz Ljubl-
jane. Po predhodni blagoslovitvi so bile prvo septembrsko 
nedeljo 1987 predane svojemu namenu. 
Tekom let je zob časa začel načenjati samo cerkev, zaradi 
česar je bilo potrebno že 1969. leta in potem še 1996. leta 
zamenjati streho in obnoviti fasado. Seveda tudi notran-
josti cerkve ni bilo prizaneseno. Tako so se verniki že od 
leta 2004 naprej začeli intenzivno pripravljati na njeno 
generalno obnovo. V ta namen so istega leta ustvarili celo 
fond, v katerega so se stekala predvsem sredstva zbrana ob 
pogrebih. Leta 2010 smo se s pomočjo Ministrstva za kul-
turo, domače Občine Kuzma, Občine Rogašovci in ostalih 
podpornikov končno podali v delo, ki je notranjosti cerkvi, 
pa tudi njeni okolici dalo povsem novo, lepo preobleko, ka-
tero smo 3. junija 2012 svečano blagoslovili. 
Pred nami pa so že novi izzivi in sicer energetska sanacija 
župnišča, na katerem so že povsem dotrajana streha ter 
okna, in potrebuje tudi toplotno izolacijo fasade. 

Življenje cerkvene občine
Cerkvena občina Gornji Slaveči šteje trenutno nekaj več kot 
800 članov, kateri živijo v 14 okoliških vaseh. Že od nekdaj 
je bila gmajna dobro organizirana, saj je v njej delovalo in 
še danes deluje žensko društvo, ki se poleg rasti na duhov-
nem področju (razna predavanja, srečevanja, molitve) po 
svojih najboljših močeh trudi skrbeti tudi za gostoljubnost 
do vseh, ki nas obiskujejo in k nam prihajajo. Ves čas pa so 
aktivno vključene v celo-cerkveno žensko delovanje, ime-
novano Žensko društvo EVANGELIČANKA.
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Prav tako imamo organizirano mladinsko delovanje; mladi 
poleg svojih srečevanj radi sodelujejo pri bogoslužjih, or-
ganizirajo svoja bogoslužja, izvajajo otroške božje službe, 
tabore in sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira ce-
lo-cerkveno mladinsko delovanje.
Seveda je naša skrb v veliki meri posvečena tudi starejšim 
in bolnim vernikom, za katere organiziramo posebno bo-
goslužje, jih obiskujemo na domovih in po potrebi za njih s 
pomočjo naše humanitarne organizacije EHO Podpornica 
skrbimo tudi na socialnem področju. Duhovno oskrbujemo 
še dva domova za starejše, v Kuzmi in Svetem Juriju, čeprav  
je večina oskrbovancev katoliške veroizpovedi, a se kljub 
temu tudi oni zelo radi udeležujejo naših bogoslužij. To 
je tudi velik doprinos na ekumenskem področju življenja 
kristjanov.
Razen že omenjenega je na našem področju zelo živ eku-
menizem med našo gmajno in sosednjimi  katoliškimi 
župnijami, s katerimi izvajamo vsaj enkrat letno ekumen-
sko bogoslužje, razne blagoslovitve, na katera nas povabijo 
društva in ekumenske poroke.
Da bi bilo duhovno življenje v naši gmajni čim bolj pestro, 
se trudimo tudi s pripravo posebnih svečanih božjih služb 
(obletnica konfirmacije, obletnica poroke, materinska in 
očetovska nedelja, začetek in konec veroučnega leta, razni 
koncerti, tudi dobrodelni, mladinske božje službe, zahvalna 
nedelja, obletnica cerkve, rojstnodnevne čestitke) in raznih 
drugih aktivnosti, s katerimi želimo pritegniti vse genera-
cije – in to na tisto pot, ki sledi Jezusu in njegovim nače-
lom, postavljenim na treh stebrih. To pa so vera, upanje, 
ljubezen!

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč, 

in Alenka Urbančič

GORNJI SENIK – »RECITIRANJE 
SLOVENSKIH PESMI 2018«
»Recitiranje slovenskih pesmi« na gornjeseniški Dvojezič-
ni osnovni šoli Jožefa Košiča ima daljšo tradicijo. Letošnje 
leto 2018 pa so se pri šolski komisiji v Državni slovenski sa-
moupravi,  kateri predseduje ga. Eva Lazar, in na pobudo ge. 
Agote Holec, članice in hkrati ravnateljice DOŠ Števanovci, 
ter s pomočjo pedagoškega asistenta g. Nina Gumilarja 
(našega domačina) na DOŠ Gornji Senik odločili, da bo 
tovrstno srečanje potekalo nekoliko drugače. 
Prejšnja leta so učenci iz različnih razredov in šol recitirali 
pesmi v tekmovalnem duhu z izborom nagrade najboljše-
mu, letos pa se je vsak razred naučil eno pesmico in učenci 
so pesem pri skupnem delu ilustrirali. Risbe so bile pred-
stavljene na tamkajšnji prireditvi. Izbrali so 3 do 4 najboljše 
učence iz vsakega razreda, ki so pesem na srečanju reciti-
rali. Sodelovali so učenci iz prvega narodnostnega razreda 
OŠ Aranya Januša iz Monoštra, učenci od 1.–6. razreda DOŠ 
Števanovci in učenci od 1.–6. razreda Jožefa Košiča Gornji 
Senik; skupaj je sodelovalo 13 skupin.

»Pesem mi boža srce …« je 14. maja letos z lepo uvodno 
mislijo nagovoril in pozdravil vse prisotne udeležence 
tega srečanja na sedežu Državne slovenske samoupra-
ve na Gornjem Seniku pedagoški asistent Nino Gumilar. 
Glavna organizatorka tega srečanja, ga. Eva Lazar, ki je v 
dogovoru z ostalimi  člani Komisije  za šolstvo  pri Državni 
slovenski samoupravi sprejela izziv o spremembi stalnice 
tega srečanja, je v tem duhu nagovorila nastopajoče in 
vse prisotne, obenem pa se zahvalila vsem mentorjem, ki 
so učence pripravljali za nastop, še posebej pedagoškemu 
asistentu Ninu Gumilarju, ki je imel pri tem velik delež.
Prisotne je pozdravil tudi predsednik DSS, g. Martin Ro-
poš. Med gosti je bila zagovornica slovenske narodnosti v 
Madžarskem parlamentu, ga. Erika Koleš Kiss. Na predlog 
Nina Gumilarja sem bila na letošnje »Recitiranje slovenskih 
pesmi 2018» povabljena tudi jaz in sodelovala z recitiran-
jem treh pesmi z otroško tematiko.
Sodelujoči učenci so se naučili pesmi od priznanih sloven-
skih mladinskih pesnikov (Boris A. Novak, Cvetko Golar, Mi-
roslav Košuta, Branko Rudolf, Maks Simončič).
Nastopajoči so se na recitiranje dobro pripravili in težko 
je bilo izbrati in pohvaliti najboljšo skupino, vendar so iz-
stopali učenci 6. razreda iz Dvojezične osnovne šole Jožefa 
Košiča s pesmijo Borisa A. Novaka »Prebesedimo  besede.«
Vsem sodelujočim skupinam učencev so bila  s pomočjo 
Erike Koleš Kiss, Martina Ropoše in z mojo navzočnostjo 
izročena praktična darila. Porabski učenci so se lepo odre-
zali pri recitiranju slovenskih pesmi in bili so veseli nagrad. 
Ob sklepu srečanja nas je čakalo druženje s pogostitvijo, ki 
je bilo za vse nastopajoče učence, njihove mentorje in po-
vabljene goste. Ravnateljica DOŠ Števanovci Agota Holec je 
menila, da bodo morda ob dogovoru organizirali podobno 
srečanje tudi prihodnje leto.
S srečanja »Recitiranje slovenskih pesmi 2018« na Gorn-
jem Seniku mi ostajajo lepi občutki, predvsem zato, ker je 
bilo zaznati, da mladi rod z željo in voljo ohranja in neguje 
slovensko besedo in se učenci trudijo in želijo sprejemati 
delo in prizadevanja svojih učiteljev. 
Povzetek tega srečanja je bil v oddaji Slovenski utrinki, 7. 
maja 2018, na 1. programu RTV SLO in  v časopisu Porabje, 
Tedniku Slovencev na Madžarskem, 24. maja 2018.      

                                                                                                                           Štefka Bohar            

POLICISTA IN PREDSTAVNIK 
AMZS NA OBISKU V VRTCU
Otroke v vrtcu vedno pritegne vozilo z lučkami in s sire-
no. Zato smo tudi mi v vrtcu komaj dočakali, da sta nas 
obiskala policista in predstavnik AMZS. Prišli so 22. 5. 2018 
v dopoldanskem času. Otroci so od doma prinesli čelade, 
starejši pa so s seboj pripeljali tudi kolesa. Policist je otroke 
seznanil, kako se pravilno uporablja čelada in da ne sme 
biti ne premajhna in ne prevelika. Pripravili so tudi poligon, 
po katerem so se otroci vozili s kolesi in manjši otroci s 
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Policija na obisku (Foto: T. Hajdinjak) 
Pogovor o zelenjavi (Foto: K. Gomboc) 

Poligon (Foto: T. Hajdinjak) 

Sprehod po čutni poti (Foto: K. Klement) Gibanje (Foto: B. Stančević)

poganjalčki in skiroji. Upoštevati so morali tudi določena 
pravila. Otroke sta policista zelo motivirala in pritegnila. 
Policista in predstavnik AMZS so nam polepšali dan, ki se 
ga bodo otroci še dolgo spominjali.

                                                                            Klaudija Gomboc,
vodja vrtca

NARAVOSLOVNO DOPOLDNE   
V VRTCU
V vrtcu smo izvedli naravoslovno dopoldne  z naslovom Pot 
do lokalne hrane. Obiskale so nas tri predstavnice skupine 
Vrtovi panonski, ki skrbijo za kakovostno in celovito ponud-
bo sveže zelenjave skozi vse leto. Otroci so se vključili v tri 

delavnice. V prvi so spoznavali različno zelenjavo  in se o 
njej pogovarjali, v drugi so spoznavali zelišča in se spreho-
dili skozi čutno pot, ki je predstavljala našo zemljo oziroma 
naravo, v kateri živimo, v tretji pa so sodelovali pri jogi. 

Vzgojiteljica Klaudija Klement 

DRUŽINSKE ŠPORTNE IGRE V 
VRTCU PRI OŠ GRAD
V ponedeljek, 18. junija 2018, je v popoldanskih sončnih 
uricah na šolskem igrišču OŠ Grad potekalo športno dru-
ženje otrok, staršev, vzgojiteljic in gasilcev (iz enot Dolnji 
Slaveči in Motovilci).
V ta namen je vzgojni tim Vrtca pri OŠ GRAD pripravil Dru-
žinske igre brez meja, ki so združevale zabavno s koristnim. 
Gibanje je namreč sestavni del našega življenja in zato je 
zelo pomembno, da ga vključujemo v vsakodnevne rutine. 
Ob igrah so se vsi otroci vrtca zelo zabavali, pokazali svoje 
gibalne zmožnosti in preživeli prijetno popoldne v družbi 
svojih družin.
Vzgojiteljice smo pripravile sedem postaj, kjer so se družine 
preizkusile v gibalnih spretnostih,  igrah s padalom, igrah z 
odbijanjem, nogometu, jogi, poligonu in metanju v cilj, ga-
silci pa so prostovoljno pripravili nekaj zanimivih gasilskih 
iger. Igre brez meja so trajale tako dolgo, dokler vse družine 
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Zabavno druženje (Foto: B. Stančević) 

Učenci so si izdelali rekvizite, s katerimi so bili zelo opazni v Ljubljani. 
(Foto: E. Sarjaš)

Gasilske igre (Foto: B. Stančević) 

Pozdravil jih je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. (Foto: E. Sarjaš)

Naše sporočilo je naslednje: »Pojdimo v nov dan z velikim nasmehom ter 
s čistimi zobki, lahko ga komu tudi polepšamo. Nekomu zagotovo, nam 
samim.« (Foto: E. Sarjaš)

niso zbrale vseh pečatov na v naprej pripravljenih kartonč-
kih, katerega je prejela vsaka družina na začetku športnega 
popoldneva. Vse postaje so bile za vse udeležence zelo za-
nimive, razvedrilne in družabne. Veseli smo, da so se starši 
aktivno vključevali v dejavnosti, kajti naš glavni namen je 
bil predvsem povezovanje otrok in staršev, ki velikokrat ne 
najdejo skupnega časa za preživljanje prostih uric. 

 Barbara Stančević, vzgojiteljica

 
5. RAZRED OŠ GRAD JE  
ZMAGOVALNI RAZRED  
V ČISTOSTI ZOBKOV
Že drugo leto zapored je razred iz OŠ Grad prejel prvo 
mesto v Prekmurju in Pomurju v tekmovanju za čiste zobe 
ob zdravi prehrani, ki pod strokovnim in organizacijskim 
vodstvom Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega 
društva poteka po vseh osnovnih šolah.
Osrednja zaključna prireditev je potekala v torek, 5. junija 
2018, v dvorani Tivoli v Ljubljani. Med več kot 700 osnov-
nimi šolami iz Slovenije so razglasili in nagradili najboljše 
med najboljšimi devetimi regijskimi zmagovalci ter pode-
lili naziv NAJ RAZRED SLOVENIJE 2018. Ta naziv so si letos 
prislužili učenci 5. razreda OŠ Grad. Potrebno je bilo veliko 
vzpodbujanja, da so si otroci začeli vsakodnevno čistiti zob-

ke in tako tudi osvojili ta poseben naziv. Celo šolsko leto 
sta nas spremljali pridni in vestni zobozdravniški asistentki, 
Maja Kodila in Andreja Kos.
Učencem je pristopila tudi novinarka Planet TV-ja, kateri 
so učenci podali izjavo za medije. Zvečer smo ta intervju 
že lahko spremljali preko televizijskih ekranov. 
Po bogatem zabavnem programu, kjer so bili z nami Kapi-
tan Aquafresh, ritmično-glasbena skupina Zala (državne 
prvakinje 2018), akrobatska skupina Dunking Devils, in po-
delitvi priznanj je sledil koncert skupine Čuki.
Na koncu smo pod sponzorstvom zavarovalnice Vzajemna 
opravili kosilo v McDonaldsu v Ljubljani.

Mentorica Elizabeta Sarjaš
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Učenci OŠ Grad – nagrajenci natečaja Safe.si (Foto: R. Ropoša Januš)

Druženje učencev OŠ Grad z učenci OŠ Neuhaus iz Avstrije 
(Foto: R. Ropoša Januš)

Naj bo med šolskim letom ali v počitnicah, pri Popestrimo šolo je 
vedno zanimivo. (Foto: R. Ropoša Januš)

Pri tradicionalnem barvanju »remenk« je potrebno veliko spretnosti. 
(Foto: R. Ropoša Januš)

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 
NA OŠ GRAD
Drugo mesto na natečaju Safe.si
Učenci Tyra Tušek, Polona Lovenjak Kokol, Vita Fartek, Glorija 
Klement in Sven Šarkanj so v okviru projekta Popestrimo 
šolo sodelovali na natečaju Safe.si. Med 103 izdelki so se s 
svojim izdelkom Sejfkova varna hiša uvrstili na drugo mesto. 
Nagrade in srebrne medalje smo prevzeli v Ljubljani, kjer so 
nam organizatorji pripravili druženje z ostalimi nagrajenci 
v Muzeju novejše zgodovine in pogostitev v Stari čolnarni.

Velikonočna delavnica na OŠ Grad
Na Osnovni šoli Grad smo v okviru projekta Popestrimo 
šolo izvedli velikonočno delavnico pod vodstvom gospe 
Bernarde Merklin in gospe Dragice Horvat. Na tradicio-
nalni način smo pobarvali »remenke« in izdelovali veliko-
nočne motive iz koruznega ličja. V delavnici smo se družili 
tako mlajši kot tudi starejši.

Pri projektu Popestrimo šolo smo tudi v letošnjem šolskem 
letu sodelovali z Vulkanijo in s Krajinskim parkom Goričko. 
Udeležili smo se delavnice v kamnolomu in srečanja otrok 
trideželnega parka pred gradom. Sodelovali smo na različnih 
likovnih natečajih in merili svoje znanje v kvizu Krajinskega 
parka Goričko in Naravnih parkov Slovenije. Učenci so sko-
zi celo leto utrjevali svoje znanje in veliko ustvarjali. Marca 
smo obiskali robotsko delavnico na STPŠ in delavnice za 
nadarjene učence na OŠ Cankova. V okviru projekta Svet v 
učilnici nas je aprila obiskal študent iz Bosne in Hercegovine, 

Veselin Radosavac, ki je učencem 7. in 8. razreda predstavil 
svojo domovino. Maja so nas obiskali otroci iz avstrijske šole 
Neuhaus. V okviru bralnih uric smo izbrali najboljše knjige 
letošnjega šolskega leta. Seznam si lahko ogledate na šolski 
spletni strani. Pomagali smo pri številnih prireditvah in nate-
čajih. V počitniškem času smo za učence pripravili delavnice 
za različne starosti z različnimi vsebinami.
Projekt Popestrimo šolo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

          Vodja projekta Popestrimo šolo, Renata Ropoša Januš

SODELOVANJE Z OSNOVNO 
ŠOLO NEUHAUS
Učenci 2. razreda smo v tem šolskem letu v okviru projekta 
Popestrimo šolo, ki ga vodi učiteljica Renata Ropoša Januš, 
sodelovali z Osnovno šolo Neuhas. 
Ob božično-novoletnih praznikih smo si izmenjali voščila. 
Učencem smo poslali plakat, na katerem smo se jim predsta-
vili in jim zaželeli lepe praznike ter vse dobro v novem letu. 
Spomladi smo se na sestanku z njihovo ravnateljico in eno 
izmed učiteljic dogovorili, da se v tem šolskem letu sreča-
mo tudi pri nas in preživimo dve šolski uri v sproščenem 
športnem druženju. Tako smo se z učenci iz sosednje Avstrije 
prvič srečali v ponedeljek, 14. maja 2018. Žal nam je vreme 
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Med mladimi parlamentarci je bila tudi Zarja Škaper, učenka  
9. razreda OŠ Grad. (Foto: T. Kranjec)

Nogometne aktivnosti v počitniških vadbah (Foto: Damjan Grah)

Mladi parlamentarci iz Pomurja v Državnem zboru v Ljubljani 
(Foto: T. Kranjec)

zagodlo in smo dejavnosti izvedli v telovadnici. Naši vrstniki 
iz Avstrije niso poznali igre T-ball, ki je pri naših učencih zelo 
priljubljena, zato smo jih z veseljem naučili pravil te zanimive 
igre in se v mešanih ekipah pomerili med seboj. 
Druženje smo sklenili s skromno pogostitvijo, naše goste pa 
smo poskusili naučiti tudi nekatere slovenske besede (hvala, 
prosim, šola, žoga …)
V novem šolskem letu se bo sodelovanje nadaljevalo, in 
sicer se bomo takrat srečali pri njih v Neuhausu.       

Razredničarka 2. razreda, Metka Recek

NACIONALNI OTROŠKI 
PARLAMENT
Letošnja tema otroškega parlamenta je bila Šolstvo in šolski 
sistem. Najprej so na osnovnih šolah potekali otroški parla-
menti. Izbrani predstavniki šol so se udeležili medobčinske-
ga parlamenta, ki je letos potekal na naši šoli. Osem izbranih 
predstavnikov se je nadalje udeležilo regijskega otroškega 
parlamenta, ki je potekal meseca marca v Murski Soboti, dva 
predstavnika iz soboške regije pa sta bila izmed teh izbrana 
za udeležbo na nacionalnem otroškem parlamentu. Med 
temi je bila tudi Zarja Škaper, učenka 9. razreda. Iz celotnega 
Pomurja se je nacionalnega parlamenta udeležilo 8 učencev.
Nacionalni otroški parlament je potekal 9. 4. 2018 v Držav-
nem zboru Republike Slovenije. Učenci so sedli v poslanske 
klopi. Pozdravili so jih predsednik Državnega zbora Milan 
Brglez, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič, predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja 
Groznik. Učenci so najprej potrdili predsednika zasedanja, 
Jureta Šimonko, učenca pomurske regije. Nato so delali v 
delavnicah, svoje ugotovitve pa predstavili na zasedanju, na 
katerem so bili zelo aktivni. Najbolj kritični so bili do nacio-
nalnega preverjanja znanja. Po zasedanju je sledilo kosilo v 
državnozborski jedilnici. Ker je bil predsednik zasedanja iz 
Pomurja, je bil vabljen v medijsko hišo PRO Plus, kjer je podal 

izjavo. Tako so si vsi pomurski parlamentarci, vključno z Zarjo, 
imeli možnost ogledati medijsko hišo, v kateri se ustvarjata 
tudi televizijska programa POP TV in KANAL  A. 

Tanja Kranjec, mentorica otroškega parlamenta

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
V  pomladnih in poletnih mesecih smo imeli v projektu 
Zdrav življenjski slog različne aktivnosti. Učenci so jih z 
veseljem obiskovali. Večina aktivnosti, ki smo jih izvajali, 
je potekala na zunanjih šolskih igriščih ali pa v okolici šole. 
Odigrali smo prijateljske nogometne tekme z osnovnima 
šolama Sveti Jurij in Kuzma. V poletnih počitnicah smo iz-
vedli plavalne aktivnosti za učence, ki bodo šli v šolskem 
letu 2018/2019 v šolo v naravi. Veliko število učencev se je 
udeležilo počitniške nogometne vadbe. Veseli me, da je po-
čitniška vadba obiskana v tako velikem številu in da učenci 
aktivno preživljajo počitnice.

S šolskim letom 2017/2018 se projekt Zdrav življenjski slog 
zaključuje. Projekt je bil odličen za šolo in učence, saj so 
učenci spoznali športne vsebine in športe panoge, ki pri 
urah športa niso predvidene.
Učencem so bile v okviru projekta omogočene dodatne ure 
športa na teden, ki so se jih učenci radi udeleževali. Z vključi-
tvijo v projekt so si izboljšali motorične in gibalne sposobno-
sti ter socialne spretnosti. Hkrati pa verjamem, da so bili bolj 
motivirani in uspešni na ostalih učnih področjih. Upam, da 
se bo v prihodnje šola vključila v še kakšen podoben projekt.

                     Vodja projekta Zdrav življenjski slog,
                              Damjan Grah, prof. šp. vzg.      



Ob praznovanju  

18. občinskega praznika Občine Grad 
Vas vljudno vabim na slavnostno sejo Občinskega sveta 

Občine Grad, ki bo 

v nedeljo, 5. avgusta 2018, ob 13. uri 
v Športnem centru v Radovcih.

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 2017
 • podelitev priznanj najuspešnejšim učencem, dijakom
 • nagovori povabljenih gostov
  • otvoritev in blagoslov pločnika ob pokopališču  

  • zabavno plesna prireditev: Folklorna skupina Podkolonca in glasbena skupina GENIAL
 

Županja Občine Grad
Cvetka Ficko

Vljudno vabljeni!


