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INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD, št. 53, 18. april 2019. Glavna in odgovorna urednica: Štefanija Fujs. Uredniški odbor: Mateja Knap, Klementina Pozvek, Mihaela Žökš, 
Melita Ficko Sapač. Lektorica: Klementina Pozvek. Naslovnica: Mihaela Žökš. Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik. Naklada: 850 izvodov, leto izdaje: april 
2019. 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,

Z vsemi močmi v nove izzive! 
Prvi trije meseci v letu 2019 so že za 
nami, prav tako zimski čas. Prav ti mese-
ci v letu so po navadi namenjeni obraču-
nom in pogovorom o opravljenem delu 
v preteklem letu in načrtom za tekoče 
leto. Zima je čas, ko bi si morali vsi sku-
paj morali nekoliko oddahniti od dela in 
obveznosti. Pa vedno ni tako. 
V preteklih mesecih smo po vaseh opra-

vili zbore občanov in tudi društva so opravila občne zbore, kar pome-
ni, da se delo nadaljuje. Nekaj sem jih tudi sama obiskala in lahko 
zatrdim, da je prostovoljno delo še vedno ena izmed najpomemb-
nejših gonilnih sil razvoja celotne občine. 
V občinski upravi smo skupaj s svetniki temeljito delali na pripravi 
proračuna in tako načrtovali delo, ki nas čaka v tem letu. Kljub temu 
je vsem potrebam in željam nemogoče ustreči, saj so sredstva ome-
jena in posledično tudi že regulirana za izvajanje zakonskih nalog.
Županja, občinska uprava, občinski svet smo odločeni, da bomo še 
naprej trdo delali v dobro vseh občank in občanov in s ciljem ena-
komernega razvoja vseh delov občine. 
Med vas prihaja tudi letošnji koledar prireditev v občini Grad. 
V njem so zajete vse prireditve, ki jih različni organizatorji (občina, 
šola, zavodi, društva, župnija…) nameravamo organizirati v letu 2019. 
Veliko jih je in to pomeni, da bo teh prireditev različnih vrst veliko 
in da je družabno življenje v občini res pestro, prijetno in domače. 
Tematsko jih bomo oblikovali s praznovanjem jubileja 100. letnice 
priključitve Prekmurja k matični državi in tudi na ta način izkazali 
globoko spoštovanje do svoje preteklosti, ki je hkrati tudi velika od-
govornost za prihodnost. 
Že sedaj vas vabim, da si vzamete čas in se jih udeležite, se srečate 
s prijatelji in za trenutek »ustavite čas«.
Da delamo dobro in v korist vseh naših občanov in vseh, ki ustvarja-
mo napredek naše občine, je tudi priznanje Zlati kamen. To priznanje 
nam veliko pomeni, je pohvala za preteklo delo in tudi obveza za 
dobro delo v naprej v korist in zadovoljstvo vseh nas. Zavedajmo se, 
da tega ne ustvari le en posameznik, ampak smo oz. ste zaslužni vsi! 
Vsi skupaj za skupno dobro. HVALA ZA VSE, VSAKEMU POSEBEJ. 
Praznik Velike noči je pred vrati. 
Praznujmo ga s spoštovanjem in radostjo do vseh, ki so z nami, ki 
nam prinašajo mir in zadovoljstvo v naše življenje. Ne pozabimo pa 
tudi tistih ljudi, ki so ostali sami. 
Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
želim vam lepe, blagoslovljene in mirne velikonočne praznike s pol-
no ljubezni in spoštovanja v vaših srcih. Naberimo si novih moči za 
delo v prihodnosti! Naj nas povsem prevzame velikonočno veselje. 

Vaša županja
Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI,
V tokratni, velikonočni številki glasila, vam predstavlja-
mo dogodke, ki so se zgodili vse od zime pa do prebuja-
joče se pomladi, ki nas že prijetno razvaja tako s prijetni-
mi sončnimi žarki, kot svežim spomladanskim dežjem, 
ptičjim petjem in vonjem pisanih cvetlic.
Zimski čas je bil znova nova priložnost, da smo določe-
ne stvari temeljiteje premislili in načrtovali svoje delo. 
Priznanje Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno ob-
čino v regiji, na novo pridobljen naslov najbolj skrbnega 
lastnika gozda, ponovno osvojen naslov dvoranskega dr-
žavnega prvaka v skoku v daljino, obdržan naziv najboljši 
gorički žagar, nadaljnja uspešna pot v peki pic, dekliška 
nogometna ekipa in novi diplomanti iz različnih podro-
čij in smeri pa so pravi dokaz za to, da je za doseganje 
uspehov potrebno slediti svojim željam, svoje prednosti 
in spretnosti razvijati ter na začrtani poti vztrajati. 
Prazničnemu decembru so tako v prvih mesecih leta sle-
dili dogodki šole, ki so nas spomnili običaja osvajanja ne-
koč in danes in na to, kako je kultura pomembna. Zvrstili 
so se tudi še številni izobraževalni, športni, rekreacijski in 
družabno-tekmovalni dogodki  ter predstave na odrskih 
deskah z veliko humorja. Mnoga društva so poskrbela 
za druženje in nadaljevala z ustaljenimi aktivnostmi, v 
pustnem času pa smo se poleg naših najmlajših lahko 
veselili in rajali tudi odrasli na Maškaradi pri Gradu, ki je 
postregla s številnimi domiselnimi maskami in kostumi. 
Praznik žena in mater smo v mesecu marcu praznovali 
skoraj po vseh vaseh v občini.  
Medtem, ko smo v času, ko je  narava še počivala, lahko 
več razmišljali o zdravju in gibanju, smo na predavanjih 
in različnih tečajih še širili svoja obzorja o tem, kako na 
naših vrtovih pridelati raznovrstno zelenjavo, da nam 
bo zdravje, tako kot naši najstarejši občanki, dobro in 
dolgo služilo. 
Da pa bo naša občina še naprej številne goste nagovar-
jala k obisku, smo na podlagi statističnih podatkov lan-
skega leta že na začetku leta izvajali promocijo na sej-
mih ter pripravljali zanimive in doživetij polne zgodbe.

Drage bralke, dragi bralci!
V postnem času nam  je bila ponovno dana milost, da 
svojo vero obnovimo in poglobimo. Zato vam skupaj 
s člani uredniškega odbora ob velikonočnih praznikih  
želim blagoslova, edinosti, radosti  ter miru v srcu, po 
katerem današnji svet še kako hrepeni in ga potrebuje. 
Preživite jih veselo, ob skupni mizi, in napolnjeni z no-
vim upanjem vstopite v svoje vsakdanje življenje.

 Štefanija Fujs
glavna in odgovorna urednica
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Vseh 12 finalistov ZLATI KAMEN 2019 

Podelitev nagrade 

Čestitke  - glavni urednik projekta Zlati kamen 

Zmagovalke po regijah 

Predstavitev Občine Grad

Nagovor županje Cvetke Ficko 

OBČINA GRAD RAZVOJNO 
NAJPRODORNEJŠA OBČINA  
V VZHODNI SLOVENIJI
Na letošnjem srečanju slovenskih županov in konferenci o 
razvoju na lokalni ravni Zlati kamen, ki je potekala 7. marca 
v Ljubljani in gre za enega največjih in najpomembnejših 
dogodkov na tem področju v Sloveniji, so bile slovesno raz-
glašene regijske zmagovalke in razvojno najprodornejša 
občina. Letos je ta naziv pripadel občini Novo mesto, med 
regijskimi zmagovalkami pa je bila za vzhodni del razgla-
šena naša občina Grad.  Izbor je bil namreč razdeljen na 
štiri ‚regijske‘ dele in sicer na zahodno, vzhodno, osrednjo 
in jugovzhodno Slovenijo.

O projektu Zlati kamen
Nagrado Zlati kamen prejme vsako leto razvojno najbolj 
prodorna občina. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lo-
kalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za do-
bro življenje. Pri izboru Strokovni svet projekta vsako leto 
zaobjame celovit razvoj krajev, ob tem pa nekoliko večji 
poudarek daje izbranemu posameznemu elementu. Letos 
je bil poudarek na kulturi kot razvojnemu vzvodu kraja.
Resnično smo lahko ponosni za tovrsten naziv, ki ocenjuje 
razvoj občine. Nedvomno je to dodatna potrditev, da naša 
občina ponuja in ustvarja obilo priložnosti in možnosti ter 
zagotavlja nenehen razvoj na vseh področjih.

Kaj sistem Zlati kamen vključuje?
Zlati kamen vključuje tri med seboj povezana področja 
aktivnosti:
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Strokovni svet Zlatega kamna 

Častni gost na prireditvi je bil predsednik vlade RS g. Marjan Šarec.

ISSO – Informacijski sistem slovenskih občin - vključuje 
bazo podatkov z vsemi ključnimi razvojnimi kazalniki za 
slovenske občine in jo nadgrajuje z vrsto analitičnih orodij.
Medijski splet Zlati kamen je namenjen prenosu dobrih 
praks in glavnih informacij, pomembnih za razvoj na lo-
kalni ravni. Vključuje konferenco, spletni portal, revijo in 
elektronski bilten.
Nagrada Zlati kamen je glavno orodje za spodbujanje do-
brega razvoja. Enkrat letno jo podelijo razvojno najbolj pro-
dorni občini. Podelitev poteka na konferenci Zlati kamen.
Komu je projekt namenjen?
Zlati kamen je v ožjem smislu namenjen lokalnim politi-
kom in strokovnjakom, ki delujejo v lokalni upravi. V širšem 
smislu meri na vsakega državljana – želi ga osveščati o 
dobri lokalni samoupravi in ga tako razvijati v zahtevnega, 
kritičnega volilca.
Kdo projekt vodi in pripravlja?
Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij: podjetje SBR 
skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in po-
slovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno 
najbolj prodorne občine sodelujemo s Strokovnim svetom 
Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključe-
ni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.

Vzeto iz Revije ZLATI KAMEN: GRAD - Vzhodna Slovenija

REVNA OBČINA DOBRIH LJUDI
Razvojno najprodornejša občina v regiji: GRAD
»Goričko zagotovo sodi med najbolj odročne in najmanj 
razvite predele Slovenije. V tem razvojno precej zaspanem 
delu države po svojih aktivnostih izstopa občina Grad. Ob-
čina Grad izstopa po svoji iznajdljivosti, kako z majhnimi 
sredstvi narediti veliko. Aktivnosti so skromne, a pokrivajo 
prav vsa področja od skrbi za ogrožene skupine do spod-
bujanja rabe trajnostne energije. Občina se zelo spretno 
vključuje v večje projekte, tudi čezmejne. Grad je bil nosil-
na občina velikega projekta gradnje sistema B pomurske-
ga vodovoda. Je središče krajinskega parka Goričko in prav 
prek javnega zavoda, ki skrbi za upravljanje parka, uspešno 
pridobiva evropska sredstva. Občina je svoj razvoj močno 
oprla na osrednji kulturni spomenik, na grajsko stavbo, ki je 
obenem največji grad v Sloveniji. Obnovljeni grad je središče 
kulturnega življenja na Goričkem in pomemben motor turi-
stičnega razvoja: z 22.000 obiskovalcev leta 2017 sodi med 
solidno obiskane muzeje. Za razvoj turizma v kraju skrbi 
Javni zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad. Občina 
ima tako dva javna zavoda, ki skrbita za hitrejši razvoj kra-
ja. Aktivnosti občine so zelo uravnotežene in – ne glede na 
nizek proračun – segajo na prav vsa področja od socialnega 
varstva do skrbi za trajnostno mobilnost. Pri tem so v občini 
zelo iz najdljivi, kako z zelo omejenimi sredstvi narediti čim 
več. Pomembno vlogo pri tem igrata prav oba javna zavoda, 
ki sta obenem glavni vzvod, prek katerih se občina projektno 
povezuje tako na regionalni ravni kot tudi čez mejo. V za-
dnjem času je kraj postal znan predvsem po doživljajskem 
parku Vulkanija – park je primer, kako lahko tudi majhen 
kraj brez velikih sredstev z nekaj spretnosti in poguma k sebi 
prenese uspešen razvojni prijem iz tujine. Grad je občina, ki 
sodi med najmanj razvite v Sloveniji. Nadpovprečne vredno-
sti kazalnikov najdemo le na področjih okolja in socialne 
kohezije. Grad je tako revna občina z neokrnjenim okoljem 
in dobrimi ljudmi: sodi med 10 občin, katerih celotno oze-
mlje je zaščiteno po pravilih Natura 2000. Močno izstopa 
tudi po stopnji sosedske povezanosti.«

NAJBOLJŠE PRAKSE 2019
»Kaj se lahko naučimo od letošnjih finalistk za nagrado 
Zlati kamen? Kako dobiti denar za razvoj. Kako z močno 
blagovno znamko potrojiti število turistov. Kako povezati 
krajane in vključiti v razvoj kraja že šolarje. Kako iz (sko-
raj) nič narediti turistično znamenitost. Kako v razvojne 
projekte vključiti zasebne partnerje in državo. Kako skrbeti 
za boljše zdravje občanov. Kako iz degradiranega območja 
narediti atrakcijo. Kako izkoristiti drugačnost in oblikovati 
izvirno kulturno ponudbo. In zlasti: kako pospešiti razvoj 
kraja s spremembo miselnosti, s tem, da v ospredje postavi-
mo talent, odličnost in ustvarjalnost. Predstavljamo izbra-
ne dobre prakse, ki smo jih odkrili pri dvanajstih občinah v 
letošnjem finalu.«
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Prva seja Občinskega sveta Občine Grad (Foto: M. Žökš) 

Sejo je vodil najstarejši član Občinskega sveta Občine Grad, 
g. Branko Novak. (Foto: M. Žökš) 

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Grad,  
ga. Marjana Štrtak Kovač (Foto: M. Žökš)  

DRAGA OBČANKA,  
DRAGI OBČAN OBČINE GRAD
Ves ta razvoj se ni zgodil sam od sebe. Če je bil pravi premislek 
o kulturi kraja prvi dejavnik, je bil drugi dejavnik zelo dobra 
uigranost vseh vpletenih: občinske uprave, društev, zavodov, 
domačih podjetnikov, vseh ostalih deležnikov in vsakega po-
sameznika. 
Najpomembnejše gonilo razvoja v kraju ni kapital in niso samo 
investicije. Vse to je pomembno, toda kot orodje. Glavno gonilo 
so preprosto ljudje z odprtostjo za sodelovanje. Ne denar in ne 
beton, ampak ljudje s pametjo in srcem.
Kultura je temelj narodove identitete in njegovega obstoja. 
Vsi vemo, da samo zadovoljevanje primarnih potreb človeku 
ne zadostuje in ga tudi ne osrečuje. 
Človek je bitje skupnosti in le v skupnosti se prepoznava in 
gradi svoje talente. 
Ljubiteljska kultura je v občini Grad zelo dobro razvita v številnih 
društvih, od športnih, gasilskih, turističnih… ter krepi, ohranja, 
opogumlja, vzgaja in daje možnost ustvarjalnega življenja in 
dela, vzbuja ponos in spoštovanje posameznika in celote. Na-
mreč, po kulturi spoznamo mišljenje, čustvovanje, doživljanje 
naroda, njegove šege in navade, civiliziranost, njegovo srce in 
dušo. Kaj pa naša osebna kultura, kultura v vsakdanu, kultura 
odnosov med nami? Temu naj bi posvečali pozornost vsak dan, 
vsak trenutek. Zelo pomembno je, da smo med seboj, eden do 
drugega prijazni, spoštljivi, da znamo poslušati sebe in druge, 
da znamo tudi odpuščati, da se nimamo za najbolj pametne. 
Vsak od nas je del celote in vsak naj bi s svojo kulturno držo 
in ustvarjalnim načinom življenja pripomogel k čim boljšemu, 
lepšemu in prijaznejšemu življenju tukaj in zdaj. Življenje je 
prekratko, da bi smelo biti žalostno in nasploh nevredno, da 
bi živeli nekulturno in nezadovoljno v tako lepem kraju. Naše 
sodelovanje, druženje, delovanje so prepoznali tudi drugi, zato 
smo lahko ponosni na to. 
Zato hvala vsem, ki se zavedate, da smo skupaj dolžni in od-
govorni delati za našo občino. Hvala članom občinskega sveta, 
odborov in komisij; hvala predsednikom vaških odborov; hvala 
športnim, turističnim, kulturnim, gasilskim društvom in Društvu 
upokojencev Grad, ki skrbite za urejenost in prijaznost občine 
in s svojimi  dejavnostmi bogatite naše življenje. Hvala članom 
Rdečega križa in Karitasa, za vaše plemenito delo, ko prisluhne-
te stiski in pomagate sočloveku; hvala vsakemu posamezniku, 
ki se je kjerkoli angažiral za skupnost ali človeka. Hvala vsem 
otrokom v vrtcu ter učenkam in učencem in zaposlenim. Hvala 
duhovniku Katoliške in Evangeličanske cerkve, ki z duhovnim 
delovanjem bogatite smisel našemu bivanju. HVALA VSAKEMU. 

Sodelujmo za razvoj kraja
Tako bomo tudi vnaprej z majhno, a učinkovito upravo delali 
dobro in zagotavljali uspešno poslovanje Občine Grad. 
Glejmo s srcem – kot pravi mali princ v knjigi francoskega pisa-
telja Antoina de Sant-Exuperyja: Kdor hoče videti, mora gledati 
s srcem.

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

PRVA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE GRAD
V petek, 14. decembra 2018, je v sejni sobi Občine Grad 
potekala 1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta 
Občine Grad, kjer so se navzoči seznanili s poročili o 
izidu lokalnih volitev. 

Konstitutivno sejo je vodil najstarejši član Občinskega 
sveta Občine Grad, g. Branko Novak. Predsednica Ob-
činske volilne komisije Občine Grad, ga. Marjana Štrtak 
Kovač, je podala poročilo občinske volilne komisije o izi-
du volitev v občinski svet in volitev župana. Na predlog 
komisije za potrditev mandatov je Občinski svet Občine 
Grad potrdil štiriletni mandat (2018–2022) članom Ob-
činskega sveta Občine Grad, ki so bili izvoljeni na lokal-
nih volitvah, 18. 11. 2018. Člani Občinskega sveta Občine 
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Novoizvoljeni člani občinskega sveta z županjo Cvetko Ficko 
(Foto: M. Žökš) 

SILVESTER ŽELEZEN, Grad MARIJAN KLEMENT, Grad

BRANKO NOVAK, Grad SILVO ŠARKANJ, Dolnji Slaveči 

JANEZ FERKO, Dolnji Slaveči; 
podžupan 

DANIJEL BERNJAK, Vidonci

MARIJA HAJDINJAK, Vidonci ŠTEFAN GJERGJEK, Kovačevci 

STANISLAV KEREC, Kruplivnik JOŽEF CEIGER, Motovilci

SREČKO VOGRINČIČ, RadovciSlovesna prisega županje Cvetke Ficko (Foto: M. Žökš) 

Grad so: Silvester Železen, Marijan Klement, Branko Novak, 
Silvo Šarkanj, Janez Ferko, Marija Hajdinjak, Danijel Bernjak, 
Štefan Gjergjek, Stanislav Kerec, Jožef Ceiger in Srečko Vogrin-
čič. Prav tako je bilo na seji ugotovljeno, da je bila za županjo 
Občine Grad za mandatno obdobje 2018–2022 v prvem krogu 
izvoljena Cvetka Ficko, ki je na seji tudi slovesno prisegla. 

Slovesna prisega županje Cvetke Ficko se je glasila: »Prise-
gam, da bom vestno in odgovorno opravljala svoje dolžnosti 
in spoštovala pravni red Republike Slovenije. Pri izvrševanju 
svoje funkcije bom ravnala vestno in odgovorno, delala v 
korist javnega interesa, spoštovala bom različnost mnenj 
in delovala za blaginjo občank in občanov.« Županja je tudi 
nagovorila novoizvoljeni občinski svet z besedami: »Občani 
so odločili, da vodenje občine v mandatu 2018–2022 zaupa-
jo meni. Svojo funkcijo prevzemam z veliko odgovornostjo 
in zagotavljam, da bom delovala za skupno dobro, pošte-
no, pravično in transparentno. Vsi se moramo potruditi, da 
bomo delali strpno, sodelovalno in povezovalno. Občani so 
nam vsem zaupali, zato moramo svoje funkcije prevzeti z 
odgovornostjo. Želim si aktivnega sodelovanja z vsemi svet-
niki, kar je zelo pomembno, da dosežemo skupni dogovor 
pri strateških odločitvah, da bomo skupaj delali za skupno 
dobro. Delovala bom timsko in povezovalno, vesela bom 
različnih pogledov na rešitve v cilju najboljšega za našo 
občino in za naše skupno dobro.« Na konstitutivni seji so 
bili izvoljeni tudi člani Komisije za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja (KMVI), ki ji odslej predseduje g. Marijan 
Klement, člana pa sta še g. Branko Novak in g. Jožef Ceiger. 

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

OBČINSKI SVET 2018–2022
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O DELU OBČINSKEGA SVETA
Sklepi 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Grad, 
ki je bila 14. 12. 2018:
1. Občinski svet Občine Grad imenuje mandatno komisijo 

za potrditev mandatov članov Občinskega sveta Občine 
Grad in ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi:
1. Ga. Marija Hajdinjak – predsednica
2. G. Danijel Bernjak – član
3. G. Jožef Ceiger – član

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje mandate naslednjim 
članom Občinskega sveta Občine Grad, izvoljenim na lo-
kalnih volitvah, dne 18. 11. 2018:
1. G. Silvester ŽELEZEN, roj. 25. 11. 1965,  

Grad 172c, 9264 Grad
2. G. Marijan KLEMENT, roj. 16. 7. 1967,  

Grad 172b, 9264 Grad
3. G. Branko NOVAK, roj. 25. 6. 1956,  

Grad 172d, 9264 Grad
4. G. Silvo ŠARKANJ, roj. 9. 8. 1968,  

Dolnji Slaveči 3a, 9264 Grad
5. G. Janez FERKO, roj. 29. 6. 1975,  

Dolnji Slaveči 54a, 9264 Grad 
6. Ga. Marija HAJDINJAK, roj. 19. 9. 1970,  

Vidonci 48, 9264 Grad
7.  G. Danijel BERNJAK, roj. 9. 10. 1984,  

Vidonci 81a, 9264 Grad
8.  G. Štefan GJERGJEK, roj. 17. 12. 1966,  

Kovačevci 28, 9264 Grad 
9. G. Stanislav KEREC, roj. 5. 12. 1964,  

Kruplivnik 82, 9264 Grad
10.  G. Jožef CEIGER, roj. 29. 9. 1958,  

Motovilci 54, 9264 Grad
11.  G. Srečko VOGRINČIČ, roj. 26. 1. 1980,  

Radovci 79, 9264 Grad

3. Občinski svet Občine Grad ugotavlja, da je za županjo 
Občine Grad izvoljena ga. Cvetka Ficko, roj. 7. 4. 1963, Ra-
dovci 25a, 9264 Grad.

4. Občinski svet Občine Grad imenuje Komisijo za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
1. G. Marijan Klement – predsednik
2. G. Branko Novak – namestnik predsednika
3. G. Jožef Ceiger – član

Sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 24. 1. 2019:
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog ekonomske 

cene vrtca in sicer v višini 430,72 EUR z veljavnostjo od 
1. 1. 2019 naprej. 

 Občina Grad staršem otrok, ki imajo stalno bivališče v 
Občini Grad in obiskujejo vrtec pri OŠ Grad, dodatno sofi-
nancira ekonomsko ceno vrtca v višini 25,00 EUR/otroka/
mesec od 1. 10. 2018 do sprejema proračuna Občine Grad 
za leto 2019.

2. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje člane Nad-
zornega odbora Občine Grad:
1. G. Andrej Vrtič, Dolnji Slaveči 31a, 9264 Grad
2. G. Mitja Sapač, Vidonci 107, 9264 Grad
3. G. Janko Kikec, Motovilci 41, 9264 Grad

3. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje člane ko-
misij in odborov kot delovna telesa Občinskega sveta 
Občine Grad:

STATUTARNO-PRAVNO KOMISIJO:
1. G. Srečko Vogrinčič, Radovci 79, 9264 Grad, predsednik
2. G. Silvester Železen, Grad 172c, 9264 Grad,  

namestnik predsednika
3. G. Marjan Štrtak, Dolnji Slaveči 129, 9264 Grad

ODBOR ZA KMETIJSTVO:
1. G. Danijel Bernjak, Vidonci 81a, 9264 Grad, predsednik
2. G. Janez Ferko, Dolnji Slaveči 54a, 9264 Grad,  

namestnik predsednika
3. G. Štefan Gjergjek, Kovačevci 28, 9264 Grad
4. G. Janez Kerec, Vidonci 97, 9264 Grad
5. G. Janez Slamar, Grad 201, 9264 Grad

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO, JAVNE SLUŽBE DRUŽBE-
NIH DEJAVNOSTI:
1. G. Silvo Šarkanj, Dolnji Slaveči 3a, 9264 Grad,  

predsednik
2. G. Jožef Ceiger, Motovilci 54, 9264 Grad,  

namestnik predsednika 
3. Ga. Lidija Rajsar Ferencek, Grad 181, 9264 Grad

ODBOR ZA GOSPODARSTVO:
1. G. Branko Novak, Grad 172d, 9264 Grad, predsednik
2. Ga. Marija Hajdinjak, Vidonci 48, 9264 Grad,  

namestnica predsednika
3. Ga. Jasmina Ferencek, Grad 181, 9264 Grad

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO:
1. G. Jožef Ceiger, Motovilci 54, 9264 Grad, predsednik
2. G. Stanislav Kerec, Kruplivnik 82, 9264 Grad,  

namestnik predsednika
3. G. Danijel Bernjak, Vidonci 81a, 9264 Grad
4. G. Milan Čontala, Motovilci 26, 9264 Grad
5. G. Jožef Hüll, Dolnji Slaveči 52b, 9264 Grad

ODBOR ZA CIVILNO ZAŠČITO:
1. G. Janez Ferko, Dolnji Slaveči 54a, 9264 Grad,  

predsednik
2. G. Srečko Vogrinčič, Radovci 79, 9264 Grad,  

namestnik predsednika
3. G. Stanko Recek, Dolnji Slaveči 48, 9264 Grad

ODBOR ZA ŠPORT IN REKREACIJO: 
1. G. Silvester Železen, Grad 172d, 9264 Grad, predsednik
2. G. Srečko Vogrinčič, Radovci 79, 9264 Grad
3. G. Stanislav Kerec, Kruplivnik 82, 9264 Grad, name-

stnik predsednika
4. G. Jože Farič, Vidonci 45a, 9264 Grad
5. G. Gregor Mihalič, Kruplivnik 28, 9264 Grad
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Srečanje z vaščani Kruplivnika (Foto: M. Žökš) 

Srečanje na Dolnjih Slavečih (Foto: M. Žökš)      

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:
1. Ga. Marija Hajdinjak, Vidonci 48, 9264 Grad,  

predsednica
2. G. Marijan Klement, Grad 172b, 9264 Grad
3. G. Branko Novak, Grad 172d, 9264 Grad,  

namestnik predsednice

4. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje predstav-
nike ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Grad, ki so imeno-
vani do izteka mandata dosedanjega Sveta zavoda OŠ 
Grad:
1. G. Srečko Vogrinčič
2. G. Branko Novak
3. G. Jožef Ceiger

5. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje predstav-
nike ustanovitelja v nov štiriletni mandat Sveta Zavoda 
za upravljanje kulturne dediščine Grad:
1. G. Silvo Šarkanj
2. G. Stanislav Kerec
3. G. Marijan Klement

6. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednjega pred-
stavnika ustanovitelja v Svet lokalnih skupnosti Centra 
za socialno delo Pomurje:
1. Ga. Marija Hajdinjak

7. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonomski 
ceni programa storitve pomoči družini na domu, ki je 
določena na efektivno uro od ponedeljka do sobote v vi-
šini 17,84 EUR, od tega je subvencija iz proračuna občine 
10,05 EUR/uro, ter ekonomski ceni programa za nedeljo 
in praznike v višini 19,64 EUR/uro, od tega je subvencija 
iz proračuna občine 10,95 EUR/uro. Nova cena velja od 
1. 2. 2019 naprej.

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje spremembo konce-
sijske odločbe za opravljanje lekarniške dejavnosti na 
naslovu Grad 172a, ki je podeljena ge. Heleni Šuklar, in 
sicer se spremeni trajanje podeljene koncesije za čas 15 
let, šteto od začetka veljavnosti ZLD-1. 

Sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 21. 3. 2019:

1. Občinski svet Občine Grad sprejema sklep o začasnem 
financiranju Občine Grad v obdobju januar–maj 2019.

2. Občinski svet Občine Grad je obravnaval predlog pro-
računa Občine Grad za leto 2019 s prilogami v prvi 
obravnavi.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje zaključni račun 
proračuna Občine Grad za leto 2018.

4. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom za leto 2018 OŠ Grad.

5. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom o delu Zdravstvenega doma Murska Sobota 
za leto 2018.

ZBORI OBČANOV PO VASEH 

V mesecu februarju smo uspešno izpeljali zbore občanov 
v vseh sedmih vaseh naše občine. Prisotne smo seznanili 
z dosedanjim delom in začrtanimi aktivnostmi za naprej, 
ob tem pa natanko prisluhnili najbolj perečim potrebam 
posameznega področja. 

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

PREDSEDNIKI IN ČLANI VAŠKIH ODBOROV, 
MANDAT 2018 – 2022 
VAS DOLNJI SLAVEČI: 
1. Boris BOKAN, Dolnji Slaveči 114  - predsednik
2. Ludvik FRUMEN, Dolnji Slaveči 10, član - podpredsednik
3. Leopold Vrtič, Dolnji Slaveči 31 a, član
4. Robert WOLF, Dolnji Slaveči 75/a, član
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Člani vaškega odbora Dolnji Slaveči

Člani vaškega odbora Vidonci (Manjka g. Zlatko Ferko)

Člani vaškega odbora Grad

Člani vaškega odbora Motovilci (Manjka g. Alojz Toplak)

Člani vaškega odbora Radovci (Manjka g. Roman Fujs)

5. Danilo Čurman, Dolnji Slaveči 87, član
6. Damir KNAP, Dolnji Slaveči 143, član

VAS GRAD:  
1. Alojz ŠINKO, Grad 70 – predsednik
2. Bojan ŠTESL, Grad 188/c, član
3. Marijan KLEMENT, Grad 172/b - podpredsednik
4. Stanislav Sukič, Grad 39, član
5. Franc KEREC, Grad 55, član
6. Venčeslav KOVAČ, Grad 105, član
7. Jožef KRPIČ, Grad 113, član
8. Franc HORVAT, Grad 194, član
9. Leopold GOMBOC, Grad 6, član
10. Jože MIHALIČ, Grad 150, član

VAS KOVAČEVCI:
1. Dejan DERVARIČ, Kovačevci 23 – predsednik
2. Martin Žökš, Kovačevci 7, član
3. Robert ŠLEMER, Kovačevci 38, član
4. Alojz ŽÖKŠ, Kovačevci 16, član
5. Robert CÖR, Kovačevci 32, član

VAS KRUPLIVNIK: 
1. Ciril MIHALIČ, Kruplivnik 28 – predsednik
2. Silvester DERVARIČ, Kruplivnik 3, član
3. Štefan NEMET, Kruplivnik 18, član
4. Vladimir KOSEDNAR, Kruplivnik 79, član
5. Daniel SMODIŠ, Kruplivnik 46, član
6. Daniel HUBER, Kruplivnik 68, član
7. Karel ČASAR, Kruplivnik 86/a, član
8. Angela RECEK, Kruplivnik 39, član

VAS MOTOVILCI: 
1. Viljem GRAH, Motovilci 42 – predsednik
2. Slavica HÜLL, Motovilci 35, član
3. Dragica Žekš, Motovilci 25, član
4. Alojz TOPLAK, Motovilci 5, član
5. Jožef SUKIČ, Motovilci 79/a, član
6. Robert KUZMIČ, Motovilci 67, član - podpredsednik

VAS RADOVCI:
1. Franc FERKO, Radovci 74 A - predsednik
2. Bernard CELEC, Radovci 49  - podpredsednik 
3. Milan GUMILAR, Radovci 82, član
4. Štefan DERVARIČ, Radovci 1, član
5. Štefan CAR, Radovci 66, član
6. Roman FUJS, Radovci 44, član

VAS VIDONCI: 
1. Štefan GYERGYEK, Vidonci 97B, 9264 Grad - predsednik
2. Zlatko FERKO, Vidonci 133, 9264 Grad, član
3. Gabrijel PILAJ, Vidonci 68, 9264 Grad, Član
4. Andrej GJERGJEK, Vidonci 3, 9264 Grad, Član
5. Mihael HUBER, Vidonci 24, 9264 Grad, Član
6. Marjan GYERGYEK, Vidonci 43, 9264 Grad, Član
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Vsi prisotni so se seznanili s poročili delovanja GZ Grad in skupaj 
začrtali pot k uspešnemu razvoju tudi v bodoče. Občina Grad se 
bo kmalu tudi razveselila nove pridobitve in sicer nove gasilske 
avtocisterne AC 24/60. Ob tej priložnosti je nastala tudi skupna 
fotografija vseh prisotnih, ki tudi čakajo avtocisterno. (Foto: M. Žökš) 

Novi našitki na oblekah gasilcev, ki so v skladu s celostno podobo 
Občine Grad (Foto: M. Žökš)

Polaganje novih prepustov v Kruplivniku 

Čiščenje kanalet po območju občine Grad in pobiranje smeti ob cestah.

Rezanje vej ob cestah – pridni delavci režijskega obrata  

Čiščenje 

Čiščenje okrog objekta »Stara šola« pri Gradu. 

IZVEDENA JE BILA TUDI  
21. REDNA LETNA SKUPŠČINA  
GZ GRAD, GRAD, 31.3.2019

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

AKTUALNO S PODROČJA 
INFRASTRUKTURE IN INVESTICIJ
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Na cestah Motovilci–Beli Križ  in Dolnji Slaveči–Kukojca so se temeljito 
porezale veje, ki so posegale na vozišče. 

Položile so se kanalete na Dolnjih Slavečih in v Kruplivniku.

Na Dolnjih Slavečih se je porezala 100-letna lipa in hkrati se je 
pristopilo k obnovi »Pöržovega križa, ki stoji pod lipo. 

Cesta bo bolj pregledna, varna, suha. 

Menjava hidrantov v Motovilcih 

Popravilo kanalizacijskega omrežja v Motovilcih Podoba Jezusa se že restavrira.
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Začetek obnove križa 

Pri Zdravstveni postaji Grad so se odstranili panji od smrek, da se bo 
lahko uredil prostor za parkiranje vozil.

Čisto in urejeno

Prelepili smo tudi vrata v občinsko stavbo, da je izgled urejen po 
protokolarno.

V mrliške vežice se je nabavilo stojalo za žaro.

Uredila se je sejna soba Občine Grad.

S skupnimi močmi je uspelo.

Pobudnik za nabavo je bil hišnik MV v Vidoncih g. Jožef Volf, ki vzorno 
skrbi za pokopališče. Je eden tistih, ki svoje delo opravlja s srcem.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Električna polnilnica za avtomobile (Foto: M. Žökš)

Tri električna kolesa (Foto: M. Žökš) 

UREDITEV JAVNIH 
WI-FI TOČK V OBČINI 
GRAD 
Občina Grad je bila uspešna pri kandidaturi na javni raz-
pis Evropske komisije z nazivom WiFi4EU, kjer je prido-
bila 15.000 EUR nepovratnih sredstev za ureditev javnih 
Wi-Fi točk z brezplačnim dostopom do širokopasovnega 
interneta. V sklopu projekta je predvidena vzpostavitev 
ali nadgradnja brezžičnih javno dostopnih točk. Izvedba 
projekta je predvidena v letu 2019, o pričetku obratovanja 
pa boste občani ustrezno obveščeni.

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

PROJEKT LASANTE GORIČKO

Partnerji projekta:
Občina Grad, Lokalna energetska agencija 
za Pomurje in podjetje Inštalacije vodovoda 
in ogrevalnih naprav, Ivon d.o.o.
 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
Naložba se izvaja v okviru „Operativnega programa za 
izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020“, prednostne osi „Socialna vključenost in zman-
jšanje tveganja revščine“, tematskega cilja „Spodbujanje 
socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli 
diskriminaciji“, prednostne naložbe „Vlaganja v okviru stra-
tegije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“, specifičnega 
cilja „Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti 
na območju LAS“.
V aktivnosti Implementacija ukrepov LASANTE smo se lotili 
realizacije prvih ukrepov, ki prinašajo rezultate in pomenijo 
korist za vključeno območje v smeri prihranka CO2 emisij, 
in sicer v treh sklopih z aktivnim sodelovanjem vseh vkl-
jučenih partnerjev:
1. sklop:  Implementacija treh ukrepov iz LASANTE Goričko: 
Identificirane ukrepe smo rangirali, predvsem z vidika real-
nosti izvedbe, CO2 prihranka in ekonomske višine. 
Občina Grad je poskrbela za postavitev električne polnil-
nice za avtomobile, nabavo 3 električnih koles s polnilni-
co in pripravo Idejne zasnove povezave ogrevanja z lesno 
biomaso iz OŠ Grad do stavbe Občine Grad.
2.  sklop: Partner Ivon d.o.o. je nabavil merilnik TESTO 380 
LL za izvedbo pilotnih meritev in razvoj nove storitve. Gre 
za opremo, ki jo je že v sklopu projekta uporabil za izvedbo 
pilotnih meritev na terenu – prioritetno naselje Grad in 

potem ostala upravičena naselja. Opravljena je bila anima-
cija za vključevanje in izvedbo meritve 50 gospodinjstev. 
Sledil je vnos in obdelava podatkov. Prav tako smo v tem 
sklopu nabavili opremo – delovno postajo z dockingom 
in monitorjem ter programsko opremo na LEA Pomurje. 
3.  sklop:  V zadnjem sklopu smo izvedli nabor idej, opravili 
informativne razgovore z različnimi ključnimi akterji ter za-
stavili ključne prelomne točke in idejne zasnove za najmanj 
tri poslovne modele energetskih kooperativ z vključeno eval-
vacijo idejnih zasnov poslovnega modela energetske koope-
rative in izborom primerne ter pripravo scenarijev realizacije 
s strani zunanjih strokovnjakov. 
Prav tako je bila izvedena še podpora in svetovanje gos-
podinjstvom glede URE in OVE, saj smo pripravili osnovne 
smernice potencialnih ukrepanj v gospodinjstvih  ter pred-
stavili pristope in aktualne subvencije. 21. 9. 2018 smo or-
ganizirali delavnico pri Gradu in tako dvignili ozaveščenost 
lokalnega prebivalstva. Vabljeni so bili tudi predstavniki ran-
ljivih skupin (brezposelni, mladi, Romi, pripadniki madžarske 
skupnosti), in sicer iz celotnega upravičenega območja. 
Višina celotnih stroškov projekta je realizirana v višini 
76.109,13 EUR z DDV, od tega je bila vrednost projekta za 
Občino Grad v višini 18.861,20 EUR. Glede na višino sofi-
nanciranja iz evropske kohezijske politike je bil projekt so-
financiran v skupni višini 51.817,69 EUR, od tega je bil delež 
nepovratnih sredstev za Občino Grad v višini 12.368,00 EUR.
Električna kolesa si je možno brezplačno izposoditi v času 
od aprila do oktobra. Za izposojo se oglasite v prostorih 
Vulkanije, v času njenega obratovanja. Prav tako je možno 
brezplačno polnjenje električnih avtomobilov. Polnilnica 
se nahaja na novem parkirišču za Vulkanijo.
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Otvoritev sezone (Foto: M. Žökš) 

Veselje v Domu Kuzma (Foto: M. Žökš) 

Lepi pozdravi iz Doma Rakičan (Foto: M. Žökš) 

Pozdrav v domači kraj (Foto: M. Žökš) 

Člani so v zahvalo za ves trud in čas, ki ga vložijo v razvoj družbenega 
življenja v Občini Grad, prejeli darilca. (Foto: M. Žökš)

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

SREČANJE ČLANOV UPRAVNEGA 
ODBORA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV GRAD Z ŽUPANJO
V četrtek, 27. decembra 2018, se je županja Cvetka Ficko v 
sejni sobi Občine Grad srečala s člani upravnega odbora 
Društva upokojencev Grad. Navzočim se je zahvalila za 
dobro sodelovanje, saj s svojim delom, prispevkom, dobro 
besedo, lepo mislijo ter spodbudo sooblikujejo vizijo obči-
ne. Zahvalila se jim je tudi za to, da vsako leto ob koncu leta 
organizirajo obisk tistih občanov, ki so svoj drugi dom našli 
v domovih za starejše. Ob pozdravnem nagovoru je vsem 
zaželela še predvsem obilo dobrega počutja in zdravja v 
novem letu ter dobro sodelovanje še naprej. 

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

OBISK NAŠIH OBČANOV PO 
DOMOVIH ZA STAREJŠE
Kot je že tradicija pred prazniki, Občina Grad skupaj z Dru-
štvom upokojencev Grad obdari starejše občanke in obča-
ne, ki bivajo v domovih za starejše.
Tako smo tudi v minulih prazničnih dneh z županjo Cvetko 
Ficko in članicami društva obiskale občanke in občane, ki 

bivajo v Domu Kuzma in v Domu Rakičan in jim zaželele 
veliko zdravja, miru in osebnega zadovoljstva ter dobrega 
počutja v letu 2019. 

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

SPREJEM PRI ŽUPANJI –  
ANTON KEREC, NAJBOLJ 
SKRBNI LASTNIK GOZDA V 
LETU 2018 NA OBMOČNI ENOTI 
M. SOBOTA 
Zavod za gozdove Slovenije, ki vsako leto izbere najbolj skrb-
ne lastnike gozdov v državi, je v Centru biotehnike in turiz-
ma Grm pri Novem mestu podelil priznanja letošnjim 14 
izbrancem. Cilj omenjenega izbora je promocija odličnosti in 
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Anton Kerec s priznanjem pri županji (Foto: M. Žökš) 

Županja in Nino Celec (Foto: M. Žökš) 

Četrtič zapored dvoranski državni prvak v skoku v daljino  
(Foto: Arhiv N. Celec) 

skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega 
sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. 
Med dobitniki priznanja je tudi naš občan Anton Kerec iz 
Vidoncev. Čestitamo!
Delo v naravi ga bogati. Pravi, da si zna vzeti čas za poslu-
šanje ptičjega petja, gledanje ribic, kako plavajo …  

NAJBOLJ SKRBNI LASTNIKI GOZDOV V LETU 2018 – ute-
meljitve priznanja

OE MURSKA SOBOTA: Priznanje za najbolj skrbnega la-
stnika gozda v letu 2018 na območni enoti Murska Sobota 
prejme Anton Kerec iz Vidoncev. 
Anton Kerec upravlja s posestvom, ki obsega 30 hektarjev 
obdelovalnih površin in skoraj 7 hektarjev gozda, katerega 
namerava v prihodnosti še povečati. Vzorno urejeno pose-
stvo se ponaša z vso potrebno mehanizacijo za kmetijsko 
in gozdarsko dejavnost. 
Anton se je v zadnjih desetih letih izkazal z izjemnim od-
nosom do gozda in predvsem s svojo pregovorno marlji-
vostjo ter pripravljenostjo pomagati vsakemu, potrebne-
mu pomoči. Gozdovi, v katerih gospodari Anton Kerec, so 
zgledno vzdrževani. Pri gospodarjenju upošteva strokovne 
smernice Zavoda za gozdove Slovenije in sodeluje s svo-
jim revirnim gozdarjem. Redno se udeležuje strokovnih 
izobraževanj. 
Anton velja med svojimi krajani za zgled dobrega gospo-
darja, o čemer priča tudi letošnja nagrada za lepo urejen 
vrt z brajdo, ki jo vsako leto podeljuje Goričko drüjštvo za 
lepše vütro. Je aktivni lovec in vzdržuje tudi manjši ribnik 
v bližini. 
Zaradi predanega odnosa do gozda in kulturne krajine v 
sicer težkih naravnih pogojih Goričkega, so ga pomurski 
gozdarji predlagali za letošnjega najbolj skrbnega gospo-
darja gozda v območni enoti Murska Sobota.

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

NINO CELEC, ČETRTIČ ZAPORED 
DVORANSKI DRŽAVNI PRVAK V 
SKOKU V DALJINO – SPREJEM 
PRI ŽUPANJI 

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je na slovesni prireditvi 
podelilo priznanja najboljšim atletom in atletinjam kluba v 
letu 2018. Med prejemniki je bil tudi Nino Celec od Grada.
Celec je kot član AD Slovenska Bistrica dobil priznanje za 
tekmovalne dosežke v skoku v daljino. V letu 2018 je osvojil 
državna naslova med mlajšimi člani z daljavo 763 centime-
trov in med člani z daljavo 727 centimetrov. Postal je tudi 
pokalni prvak Slovenije za člane z daljavo 744 centimetrov.

Nino Celec ima za sabo uspešno leto 2018: 
• 1. mesto PS v dvorani za člane (Celje), skok v daljino – 

7,27 m
• 1. mesto PS za mlajše člane (Ljubljana), skok v daljino –  

7,63 m
• 1. mesto Pokal Slovenije za člane (Ljubljana), skok v dal-

jino – 7,44 m
• 1. mesto PS za člane (Celje), skok v daljino – 7,23 m
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Slavnostna govornica je bila županja Občine Grad Cvetka Ficko. 
(Foto: M. Žökš)

Bogat kulturni program – glas harmonike nam je približal Tijan. 
(Foto: M. Žökš) 

Folklora – otroci so zaplesali ljudske plese. (Foto: M. Žökš) 

• Balkansko prvenstvo za člane (Stara Zagora, Bolgarija): 
13. mesto, skok v daljino –7,01 m 

• Na četveroboju članskih reprezentanc Poljske, Češke, 
Madžarske in Slovenije v Krakovu je bil v skoku v daljino 
peti s 720 centimetri, tekel pa je tudi v slovenski štafeti 
4 X 100 metrov, ki je bila četrta.

Nino je tudi sezono 2019 pričel z zmago. V soboto, 12. ja-
nuarja, je namreč v Ljubljani potekal Mednarodni dvoran-
ski atletski miting, na katerem je nastopil Nino v skoku v 
daljino. Nino je sezono otvoril z zmago. Pristal je pri 711 
centimetrih. 
Francosko mesto Miramas je 19. januarja gostilo prvo Me-
diteransko dvoransko prvenstvo za mlajše člane in Nino je 
zasedel 7. mesto. 
V Novem mestu je v soboto, 9. februarja, potekalo Prven-
stvo Slovenije v dvorani za člane in članice, na katerem so 
odlično nastopili bistriški atleti ter se domov vrnili s štiri-
mi medaljami. Nino Celec je še četrto leto zapored osvojil 
naslov dvoranskega prvaka Slovenije med člani, v disciplini 
skoka v daljino. Nino je zmagovit skok dosegel v zadnji, 
šesti seriji, ko je pristal pri 725 centimetrih. 

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

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 2019 

Nagovor županje: 
Slovenci osmega februarja praznujemo Slovenski kulturni 
praznik ali Prešernov dan.
Kaj nam danes pomeni kulturni praznik ali beseda kultura? 
Beseda kultura ima širok pojem, ki ga je težko opisati. Kaj 
sploh je kultura? 
So to vse pisane in nepisane besede, so to uspehi in padci v 
našem življenju, so to vrednote človeške družbe, s katerimi 
se srečujemo vsak dan? 
Živimo v času, ko so vrednote ekonomičnosti postale vo-
dilo vsega našega ravnanja: odnosa do dela, do narave, do 
zdravja, izobraževanja, ustvarjalnosti in do soljudi. Živimo v 

času odsotnosti vsebine. V času, v katerem je človek vreden 
le toliko, kolikor naredi, kolikor da od sebe in po drugi strani, 
kolikor materialnega si lahko privošči, skratka, kolikor in 
kar pokaže navzven. 
V kratkem času smo se naučili, da je treba najprej skrbeti 
za svoj interes in se odločiti za tisto med možnostmi, ki 
nam prinaša največ koristi. Namesto sodelovanja zdaj da-
jemo prednost tekmovanju. Zakaj je vse potrebno spraviti 
v ocene in točke, v norme in rezultate?

Spoštovani vsi prisotni, naj nam več pomeni, kaj človek 
ima v sebi, kaj nosi v svojem srcu in ne, kaj ima materi-
alnega. 
Biti kulturen! 
To je upoštevanje splošnih načel, pravil lepega vedenja, po-
moč sočloveku, jutranji pozdrav in nasmeh bližnjemu. Vse 
to je kultura. Toliko drobnih stvari nas obdaja, le dovoliti si 
moramo, da smo srčni, da smo človek človeku in tako nam 
bo tudi beseda kultura pomenila veliko.

Ob kulturnem prazniku vam iskreno čestitam in vam 
želim, da se vas za trenutek dotakne misel, da je najpo-
membnejše spoznanje, da je življenje eno samo in dra-
goceno, njegov smisel pa v tem, da si prizadevamo za 
dobro. Za srečo vendar ni potrebno nič, samo oči, odprte 
za lepoto.
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Županje s šopkom solate (Foto: Arhiv Občine Ljutomer) Otroci iz vrtca (Foto: M. Žökš)  

Čudoviti fašenki. Obisk maškar prinaša srečo, zato hvala za obisk. 
(Foto: M. Žökš) 

Slovenske županje so se v mesecu januarju srečale tudi v Mestni občini 
Ljubljana. (Foto: Arhiv Občine Ljubljana) 

Slovenske županje obiskale Prlekijo in pekle prleško gibanico –  
Naj kuharice 2019. (Foto: Arhiv Občine Ljutomer) 

NA MEDNARODNI DAN ŽENA JE 
POTEKALO SREČANJE KLUBA 
ŽUPANJ V OBČINI LJUTOMER, 
SNEMALI PA SO TUDI ODDAJO 
DOBRO JUTRO

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, in Skupnost 
občin Slovenije sta v petek, 8. marca, na mednarodni dan 
žena, organizirali srečanje Kluba županj v Občini Ljuto-
mer. Županja je deset županj slovenskih občin sprejela že 
zjutraj v vrtcu Cezanjevci, kjer so se odpravile na delavnico 
peke prleške gibanice. 
Ljutomer je obiskala tudi prehranska strokovnjakinja Ma-
rija Merljak, peko pa so vsi gledalci lahko spremljali v od-
daji Dobro jutro na TV Slovenija, kamor so se vklapljali s 
prenosom v živo.
Medsebojno delovanje kot podporna mreža v Klubu žu-
panj
Z večanjem števila žensk na ključnih mestih odločanja v 
lokalni politiki se ta dopolnjuje in nadgrajuje, tudi glede 
na pričakovanja in potrebe žensk. Vpliva na uravnoteženje 
prostorov odločanja in na oblikovanje politik, ki se osredo-
točajo in čim širše zaobjemajo ter vključujejo različne po-
trebe in pričakovanja občank in občanov. Uspešnost žensk 
v politiki na različnih ravneh odločanja, še posebej županj, 
dolgoročno in pozitivno vpliva tudi na pripravljenost žensk 

za vstopanje v lokalno politiko. Pa tudi na pripravljenost ter 
zaupanje volivk in volivcev v ženske kandidatke. Tudi zato in 
ker v Skupnosti občin želijo vzpostaviti prostor, v katerem 
bi županje medsebojno delovale kot podporna mreža, je 
bil leta 2014 ustanovljen Klub županj.

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

OTROCI VRTCA IN OŠ GRAD 
OBISKALI ŽUPANJO IN 
OBČINSKO UPRAVO 
Kusta repa, dugi len, fašanek je cejli den … 
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Učenci OŠ Grad (Foto: M. Žökš) 

Zanimiva igra (Foto: M. Recek) 

Delavnica je bila dobro obiskana. (Foto: M. Žökš) 

Torta za najstarejšo občanko Občine Grad (Foto: M. Žökš) 

Imejmo se radi.

NAJSTAREJŠA OBČANKA 
OBČINE GRAD JE PRAZNOVALA 
97. ROJSTNI DAN

Irma Melin iz Radovcev je 31. marca dopolnila 97 let. Ob tej 
priložnosti jo je v Domu Kuzma obiskala županja Občine 
Grad Cvetka Ficko s sodelavkami in tajnico Društva upo-
kojencev Grad, go. Kristino Marič. Zaželele so ji predvsem 
zdravja, ki ga človek vseskozi najbolj potrebuje. Irma je bila 
obiska zelo vesela. 

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

DEDEK MRAZ KRUPLIVNIKU
V naši vasi imamo tako pridne otroke, da se v prazničnih 
decembrskih dneh pri nas ustavi zagotovo vsaj eden od 
treh dobrih mož, ki razveseli in obdari otroke. Predzadnji 
dan lanskega leta so v gasilskem domu otroci pričakovali 
dedka Mraza. Mlajše članice Društva žena in deklet Kru-
plivnik so pripravile igrico, v katero so se otroci vživeli in 
tako lažje dočakali njegov prihod.    
    Klementina Pozvek

DŽD KRUPLIVNIK – DELAVNICA 
O NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI 
ZELENJAVNEGA VRTA DRUŠTVA 
MOZAIK V KRUPLIVNIKU

Društvo Mozaik iz Korenike in Občina Grad sta v sodelova-
nju z DŽD Kruplivnik pripravili  medgeneracijsko delavnico  
o načrtovanju  in pripravi vrta, ki se je odvijala 5. februarja 
2019 v vaško-gasilskem domu v Kruplivniku.
Zaradi odsotnosti ge. Brigite Šušteršič, ki naj bi vodila de-
lavnico, je njeno vlogo prevzel g. Lovro Vehovar ob priso-
tnosti še dveh predstavnic Društva Mozaik. Prisotni sta bili 
tudi županja ga. Cvetka Ficko in strokovna sodelavka, ga. 
Mihaela Žökš, iz Občine Grad.
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Članice DŽD Kruplivnik na srečanju (Foto: Arhiv DŽD Kruplivnik)    

Rdeča nit vsega dogajanja je bila predstavitev načinov 
naravnega vrtnarjenja, ki ga je predstavil g. Lovro, ter o 
izbiri primernega mesta za več vrst vrtov, kot so: zelenjavni, 
zeliščni, cvetlični ali mešanica vseh in zeliščna spirala. Pou-
daril je pomen zastirke, kolobarjenja, naravnega gnojenja 
in kakovosti tal.  
Delavnica je bila zelo dobro obiskana. Obiskovalci, pred-
vsem ženske, so bile ne le iz domače občine, ampak tudi 
od drugod.
Udeleženci smo lahko g. Lovra in predstavnici Društva Mo-
zaik povprašali o konkretnih stvareh, ki so nas zanimale. 
Druženje se je podaljšalo ob kavi, soku in pecivu, v izme-
njavi lastnih izkušenj predavateljev in udeleženk.     
Vsaka udeleženka je prejela zloženko z uporabnimi nasveti 
in shemo o naravnem vrtnarjenju. Sedaj je zelo primeren 
čas, da nasvete, znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili, tudi 
koristno uporabimo. 
                                                                                            Predavanje o zeliščih na KGZS – Zavodu Murska Sobota
31. januarja 2019 se nas je 6 članic DŽD Kruplivnik udeležilo 
predavanja na omenjenem kraju  na temo:
-  Smernice za pridelavo zelišč in izdelkov iz zelišč – preda-

vateljica mag. varne hrane, ga. Sonja Bertalanič, in
-  Navodila za prodajo proizvodov v okviru dopolnilnih de-

javnosti – predavateljica ga. Jožica Kapun Maršik, speci-
alistka za zeliščarstvo.

Udeleženci predavanja smo bili seznanjeni s pogoji pri-
delave zelišč, možnostmi predelave leteh v izdelke in s 
pridobitvijo dovoljenja – registracije za proizvodnjo. Več 
zanimanja za navedeno je bilo izraženo zlasti s strani mlaj-
ših udeležencev predavanja.
Konkretno je bilo prikazanih tudi nekaj praktičnih nasvetov 
za vsako gospodinjo – o nabiranju zelišč, njihovem shra-
njevanju in uporabi. 
                                                                                                              Štefka Bohar

25. SREČANJE KMETIC POMURJA 

Letošnje srečanje kmetic Pomurja, ki se je odvijalo 14. 
februarja 2019 v Nedelici, v Gostilni Pri Studencu, ni bilo 
le jubilejno 25. po vrsti, ampak potrditev, da je tovrstno sre-
čanje priložnost za letni »praznik« in druženje kmetic. Pri-
sotnih več kot enajst društev z obeh bregov Mure in okrog 
250 udeleženk tega srečanja je številka, ki veliko pove.

Na povabilo koordinatorke tega srečanja, ge. Anice Petro-
vič, smo se povabilu odzvale tudi članice Društva žena in 
deklet Kruplivnik. Povabljena sem bila, da predstavim nekaj 
svojih pesmi in Pravljico o gračkem zmaju.
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, g. 
Cvetko Zupančič, je v pozdravnem nagovoru izrazil prese-
nečenje nad veliko udeležbo na srečanju in se pošalil, da 
toliko žena in deklet na enem mestu še ni videl. Posebno 
je izrazil nezadovoljstvo nad tem, da je socialna pomoč v 
naši državi višja od kmečke pokojnine, saj znaša od najnižje 
kmečke pokojnine skoraj enkrat toliko.
Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, g. 
Franc Režonja, je povedal, da kmetice Pomurja predstavlja-
jo  pomemben delež pri vključevanju v lokalne skupnosti. 
Prisotne so pozdravili članica odborov Zveze kmetic Slo-
venije, ga. Ema Lančič, g. Daniel Vargazon, podpredsednik 
murskosoboške območne enote KGZS, in župan Občine 
Turnišče g. Borut Horvat. 
V kulturnem delu programa sem v prvem sklopu prebra-
la dve pesmi, v drugem pa sem predstavila zadnjo knjigo 
Pravljica o gračkem zmaju. Povedala sem o predhodnem 
nastanku knjige, njenem sporočilu in kako je pravljica 
zagledala beli dan.
Prisotne sem povabila v naš kraj, Krajinski park Goričko, v 
Občino Grad in Doživljajski park Vulkanijo, kjer je možno 
knjigo dobiti, še prej pa si ogledati vse znamenitosti na-
šega kraja.
V kulturnem programu so sodelovali še kulturna sekcija 
Degaši Kolesarsko-pohodniškega društva Pedal Gomilica, 
članice Društva kmetic Turnišče, Društvo žena Kukeč ter 
Kulturno društvo Mörski godci.
Kmeticam, ki so na lanskih »Dobrotah« na Ptuju osvojile 
znak kakovosti za trikrat osvojeno priznanje za svoje izdel-
ke, so na srečanju podelili priznanja s simboličnimi darili 
Založbe Kmečki glas. Te so bile:  Martina Ficko (Rogašov-
ci), Marija Muco Kiraly (Čentiba, Lendava), Danila Horna 
(Boreci) in Dragica Kosi (Mlajtinci, Moravske Toplice).                                                                                       
V odmoru med srečanjem je bila priložnost za druženje 
ob prigrizku in kavi.
Pred družabnim delom je bila možnost prisluhniti še ak-
tualnostim na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ge. Andreje Bukovec, direktorice murskoso-
boške območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zlasti o zavarovanju iz kmetijstva. 
G. Cvetko Zupančič je poudaril, da je biti kmet kljub sodob-
ni tehnologiji še vedno težek poklic.

 Štefka Bohar

MAŠKARADA 2019 
V okviru vsakoletnega praznovanja pusta je eno izmed ga-
silskih društev v Občini Grad na vrsti za pripravo maškara-
de. Tako smo bili člani PGD Grad v letošnjem letu na vrsti 
za pripravo maškarade. Sešli smo se v mesecu decembru 
2018 in se dogovorili za izvedbo pozvanja občanov na maš-
karado, obenem pa še za izvedbo nabiralne akcije za na-
kup motorne brizgalne po vaseh: Dolnji Slaveči, Motovilci, 
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Skrb za ohranjanje kulturne dediščine – g. Anton Lang (Foto: M. Žökš)

Grački fašanki (Foto: Z. Žekš)

Fašanki s plesom prinašajo pomlad. (Foto: Z. Žekš) 

Veselo na pot (Foto: PGD Grad) 

Rože iz krep papirja so krasile gračke fašanke

Fašanki so bili razdeljeni po skupinah in so po vaseh prinašali veselje. 
(Foto: Z. Žekš) 

Kruplivnik, Radovci, Kovačevci in Vidonci. Izvolili smo odbor 
za izvedbo maškarade – plesa v maskah. Da so člani sku-
pin izgledali še lepše in so si lahko okrasili klobuke, palice, 
»korble« pa sta z izdelavo rož iz krep papirja poskrbela vaš-
čana, ki si zaslužita posebno pohvalo za vložen trud in čas. 
Tako so skupine vaščanov obiskale domove občanov v so-
boto, 16. februarja 2019.  Ob tem pozvanju na maškarado 
pa smo izvedli še nabiralno akcijo za potrebe gasilskega 
društva – za nakup motorne brizgalne. Vaščani naštetih 
vasi so lepo sprejeli naše skupine in lepo darovali prosto-
voljne prispevke, za kar se zahvaljujemo.

Maškarada je potekala na pustno soboto, 2. marca 2019, v 
prostorih gasilske dvorane Grad. Ples v maskah je potekal 
ob zvokih in petju skupine Prestiž. Da je pa bilo pustno ra-
janje še bolj sladko, so s svojimi dobrotami poskrbele naše 
gračke gospodinje. Maškarade se je udeležilo veliko število 
občanov iz Občine Grad in iz okoliških občin. Zbralo se je 
veliko zanimivih in izvirnih mask, ki so rajale do jutranjih ur. 
Člani žirije so imeli zelo težko nalogo, ko so izbirali najlepše 
in najbolj izvirne maske. Vse maske so prejele zahvalo za 
sodelovanje, prve štiri najbolj izvirne pa tudi nagrado za 
svoj trud.
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Zmagovalne ekipe (Foto: Arhiv ŠD Vidonci)

Ples mask (Foto: PGD Grad) 

Džager in lepe srne (Foto: PGD Grad) 

Najbolj izvirne maske na letošnjem fašanki (Foto: PGD Grad) 

Člani PGD Grad se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli k izvedbi maškarade.     
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ! PGD GRAD

ŠD VIDONCI – DOGODKI V LETU 
2019
NOGOMETNI TURNIR
Na občnem zboru društva smo odločili, da bomo v mesecu 
marcu organizirali turnir v nogometu na igrišču z umetno 
travo in s tem omogočili ekipam ustrezno pripravo na zače-
tek nove sezone. Turnir smo želeli organizirati že v lanskem 
letu, vendar je bil zaradi slabega vremena odpovedan. 
Nogometni turnir smo izvedli v soboto, 9. marca. Pred-
hodno smo zbrali prijave ekip za turnir. Za turnir je bilo 
veliko zanimanje, prijavljenih je bilo 12 ekip, turnirja pa se 
je udeležilo 9 ekip.
Člani posameznih ekip so se pomerili v igranju nogometa. 
Med prve tri so se uvrstile naslednje ekipe:

• Gornji Senik (Madžarska),
• Studio Kataja in 
• Indijanci.

Po troboju vseh ekip med sabo je na koncu zmagala ekipa 
iz Gornjega Senika, druga je bila ekipa Studio Kataja in tre-
tja ekipa Indijanci. Vse tri ekipe so prejele denarne nagrade.
Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za sodelovanje. 
Med samim turnirjem je bilo poskrbljeno tudi za jedačo in 
pijačo ter prijetno vzdušje.

OGLED TEKME V MARIBORU
Člani ŠD Vidonci smo tudi zvesti navijači nogometnega 
kluba Mura. V mesecu februarju smo se odpravili v Mari-
bor, kjer smo si ogledali tekmo med Muro in domačo ekipo 
iz Maribora. Med tekmo smo korektno navijali, po končani 
tekmi pa smo se odpravili še na skupno večerjo, kjer smo 
zaplesali tudi ob zvokih harmonike. V poznih večernih urah 
smo se vrnili v domačo vas.

PUST
Pustni čas je čas veselja, rajanja in oblačenja v kostume. V 
lanskem letu smo dobili idejo, da bi se udeležili pustovanja 
v občini s skupinsko masko. Ideja je uspela in udeležili smo 
se pustovanja v Kovačevcih. Tudi letos smo iskali idejo za 
skupinsko masko. Zbrali smo veliko idej in odločile smo 
se, da bomo letos banane. Seveda pa k bananam sodijo 
tudi opice. Skupinsko masko je predstavljajo 12 banan in 2 
opici. Za pomoč pri izdelavi kostumov smo zaprosili šiviljo. 
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12 banan in 2 opici (Foto: Arhiv ŠD Vidonci)

Moški del – skupinska maska (Foto: Arhiv ŠD Vidonci) 

Tekmovalci (Foto: Arhiv Pomurec.com) Primož Sukič  v akciji (Foto: Arhiv Pomurec.com)

Na pustno soboto zvečer smo se zbrale, oblekle v kostume 
in se odpravile na pustovanje. Svojo masko smo zelo dobro 
predstavljale in tako osvojile prvo nagrado.
Predstavniki močnejšega spola pa so predstavljali grad-
bene delavce in se skupaj z nami udeležili pustovanja. Na 
pustovanju so se predstavili z zanimivi idejami in se prav 
tako uvrstili med nagrajene maske.
Kaj bomo za pusta naslednje leto, pa zaenkrat še ostaja 
skrivnost. Melita Ficko Sapač

3. TEKMOVANJE Z MOTORNO 
ŽAGO – »NAJ GORIČKI 
ŽAGAR!«

Tudi letos je v mesecu februarju, natančneje 2. 2. 2019, v 
Prosečki vasi potekalo 3. tekmovanje z motorno žago. Tek-
movanje sta organizirali PGD Prosečka vas ter Oldtimer 
klub Abraham. Tekmovanja se je udeležilo 46 tekmovalcev 
v 4 kategorijah z motorno žago, dodatna disciplina pa je 
bila v metu motorne žage. Tekmovanje z motorno žago 
je potekalo v disciplinah hitrostnega prežagovanja hloda 
po kategorijah:

• do 4.1 konjskih moči,
• od 4.1 do 5 konjskih moči,
• od 5 do 7 konjskih moči,
• nad 7 konjskih moči.

V vsaki kategoriji se je tekmovalo po sistemu izpadanja, 
pari pa so se izžrebali pred samim tekmovanjem. Na tek-
movanju so se tekmovalci potegovali tudi za naziv »Naj 
gorički žagar«. Seštevale so se uvrstitve v vseh posameznih 
kategorijah. Rezultati po kategorijah so bili sledeči:
KATEGORIJA DO 4 KONJSKE MOČI

1. Kristjan Slamar 
2. Primož Sukič 
3. Christian Jandriševič 

KATEGORIJA 4.1 DO 5 KONJSKIH MOČI
1. Primož Sukič (STIHL)
2. Primož Sukič (Makita)
3. Michael Wunderler 

KATEGORIJA 5.1 DO 7 KONJSKIH MOČI
1. Janez Jančar 
2. Drago Abraham 
3. Tilen Trnjar 

KATEGORIJA NAD 7 KONJSKIH MOČI
1. Primož Sukič 
2. Janez Jančar 
3. Robert Cőr 

MET MOTORNE ŽAGE
1. Matej Gomboc 
2. Miro Šnurer 
3. Darjan Fujs 
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Robert Cör v akciji  (Foto: Arhiv Pomurec.com)

Martin v akciji (Foto: Arhiv M. Žökš) MIM SHOW VOL. 5, 2019  (Foto: Arhiv KD MIM) 

Predstavitev pice (Foto: Arhiv M. Žökš) 

Samo Hercek in Martin Žökš (Foto: Arhiv M. Žökš) 

Tekmovanja, kot vidite iz rezultatov, so se udeležili tudi ob-
čani Občine Grad. Primož Sukič je v vseh kategorijah, razen 
eni, dosegel odlične rezultate. Tretjega mesta v kategoriji 
nad 7 konjskih moči pa se je razveselil tudi Robert Cör iz 
Kovačevcev. Naziv »Naj gorički žagar« si je tako tudi letos, 
po seštevku več kategorij, prilastil Sukič Primož iz Dolnjih 
Slaveč in si tako ohranil naziv že iz prejšnjega leta. Obema 
iskrene čestitke ob odlično doseženih rezultatih, predvsem 
Primožu za ohranitev naziva »Naj gorički žagar«. Hkrati pa 
še veliko uspehov na nadaljnji tekmovalni poti. 

Mateja Knap 

MARTIN ŽÖKŠ – NAŠ PICOPEK 
SLOVENIJE 2018 NADALJUJE 
SVOJO USPEŠNO POT 
Na sejmih Okusov GASTexpo 2019 se jo odvijalo že 7. odpr-
to državno prvenstvo v peki pice, »NAJ PICOPEK SLOVENI-
JE«. Tekmovanje je izvedlo Društvo kuharjev in slaščičarjev 
Slovenije. Strokovno komisijo so zasedali štirje člani, med 
njimi tudi vrhunski pek Friderico Peronni. Tekmovanja se 
je udeležilo 25 tekmovalcev, najboljšim trem pa so podelili 
medaljo in praktične nagrade.
Utrinki z državnega tekmovanja v peki pic:  
»Lanski zmagovalec, karizmatični Prekmurec Martin Žökš, 
je osvojil odlično 4. mesto.« 

Martin se je s svojo ekipo udeležil tudi mednarodne tek-
me v peki pizze (Trofeo caputo, Split), kjer je bila zopet vr-
hunska uvrstitev naših picopekov, Samo Hercek je namreč 
osvojil  2. mesto in Martin Žökš 4. mesto. To sta tudi naj-
boljši uvrstitvi picopekov Slovenije na mednarodni tekmi 
v peki neapeljske pizze doslej.

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

MACHO IN MEJKE SHOW VOL 5.
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Pri Gradu dvakrat razprodana predstava (Foto: Z. Žekš) 

Za obilo smeha je bilo dobro poskrbljeno. (Foto: Z. Žekš) 

Dogodivščine pri frizerju (Foto: Z. Žekš)

Za ženske posebno darilo ob 8. marcu (Foto: M. Žökš) Zmagovalci A-lige (Foto: http://kartamo.se) 

Kulturno društvo MIM je za vse strastne navdušence pri-
stnega domačega humorja pripravilo kolaž novih zapletov 
in presenečenj. 
Macho in Mejke sta se tokrat prelevila v različne vloge in 
ob tem smo se resnično zabavali. Bilo je veliko smeha. Na 
odru so se jima pridružile še: dolgoletna soigralka Melita 
Maček, Betka Lebar, Katja Lebar in povezovalka Iva Gomboc.

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

GORIČKA KARTAŠKA ŠNOPS 
LIGA TER MEDOBČINSKA 
PIKADO LIGA GORIČKO
V Občini Grad sta v sezoni 2018/2019 delovali dve ligi v 
družabnih igrah, in sicer »Gorička liga v kartanju šnopsa« 
ter »Medobčinska pikado liga«.
V Gorički ligi v kartanju šnopsa, ki jo je organiziral in vodil 
Miran Zadravec, je sodelovalo 11 ekip, ki so bile razporejene 
v dve skupini. V ligi so nastopale tudi ekipe iz sosednjih 
občin (Rogašovci in Puconci). V skupini »A« so nastopale:

• Goričanec (Radovci),
• Lipa (Poznanovci),
• Vrtnica (Šalamenci),
• Marjana (Zenkovci),
• Cerkveni breg (Bodonci).

V skupini »A« je zmagala ekipa Goričanec iz Radovcev, pred 
ekipama Lipa (Poznanovci) in Vrtnica iz Šalamencev.

V skupini »B« pa so nastopali:
• Špilak (Bodonci),
• Kaktus (Šalamenci),
• Kerčmar (Večeslavci),
• Goričanci (Radovci),
• Horvat team (Bodonci),
• Bandidos (Grad).

V skupini »B« je zmagala ekipa Špilak iz Bodoncev, pred 
ekipama Kaktus (Šalamenci) in Kerčmar iz Večeslavcev.

Med sezono so potekali tudi rang turnirji, kjer so lahko 
igralci, ki so bili registrirani v ligi, igrali individualno eden 
proti drugemu in se borili za prvaka med posamezniki v 
Gorički ligi v kartanju šnopsa. Na koncu je po vseh odigra-
nih turnirjih bil najboljši Janez Štotl, pred Feliksom Kere-
cem in Miranom Zadravcem.

Na koncu sezone sta se odigrala tudi zaključna turnirja, in 
sicer turnir najboljših 32 posameznikov po vseh rang tur-
nirjih in zaključni turnir vseh enajstih ekip iz A in B skupine. 
Na zaključnem turnirju posameznikov je bil najboljši Tomaž 
Hajdinjak (Prosečka vas),  pred Petrom Sovjakom (Nemčavci), 
Ivanko Lukinovič (Šalamenci) in Jožetom Fickom (Brezovci). 
Na ekipnem turnirju je bila najboljša ekipa Marjana (Zen-
kovci), pred ekipama Vrtnica (Šalamenci) in Bandidos (Grad).
Več si lahko preberete na spletni strani http://kartamo.se
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Zmagovalci rang turnirjev (Foto: http://kartamo.se)

Najboljše ekipe v letošnji sezoni (manjkata PK Dado in PK Kovačevci) 
(Foto: http://pikado-liga.net) 

Zmagovalci zaključnega turnirja posameznikov (Foto: http://kartamo.se)

Najboljši posamezniki na rang turnirjih (Foto: http://pikado-liga.net)

Zmagovalci zaključnega turnirja, ekipno (Foto: http://kartamo.se)

PK Raj Grad (Foto: http://pikado-liga.net)

Kapetani vseh ekip s priznanji in pokali (Foto: http://kartamo.se)

PK Slavček se veseli zmage. (Foto: http://pikado-liga.net)

 V Medobčinski pikado ligi Goričko (MOPLG), ki jo je vodil 
Srečko Vogrinčič, je sodelovalo 7 ekip iz treh občin (Sveti 
Jurij, Grad in Kuzma): PK Friend‘s team (Sveti Jurij), PK Ko-
vačevci (Kovačevci), PK Goričanec (Radovci), PK Raj (Grad), 
PK Dado (Grad), PK Slavček ŠRD G. Slaveči (Gornji Slaveči) 
in PK Goričanci (Radovci).
Zmagovalci sezone so postali PK Slavček, pred PK Friend‘s 
team in PK Raj, sledili so jim PK Goričanci, PK Goričanec, 
PK Dado in na koncu PK Kovačevci. Med sezono so potekali 
tudi rang turnirji posameznikov, med katerimi je na koncu 
bil najboljši Rene Grah (PK Raj), pred Tomažem Grahom (PK 
Goričanci), Primožem Roudijem (PK Goričanci) ter Rokom 
Duričem (PK Friend‘s team).

Najboljših 32 posameznikov se je lahko udeležilo zaključne-
ga turnirja TOP 32, na katerem je zmagal Aleš Zadravec (PK 
Slavček), pred Renejem Grahom (PK Raj), Robertom Štertakom 
(PK Slavček) in Primožem Roudijem (PK Goričanec).
Odigran je bil tudi ekipni zaključni turnir, na katerem so se 
zmage tako kot v sezonskem delu veselili igralci PK Slavček 
iz Gornjih Slaveč, pred PK Raj (Grad), PK Friend‘s team (Sveti 
Jurij), PK Goričanci (Radovci), PK Dado (Grad), PK Goriča-
nec (Radovci) in PK Kovačevci. Ekipa PK Slavček je osvojila 
oba prehodna pokala, katera bodo poskušali obraniti tudi 
v naslednji sezoni.
Več si lahko preberete na spletni strani http://pikado-liga.net

                                                                           Srečko Vogrinčič
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Udeleženci delavnic (Foto: M. Ficko)
Člani ŠD Radovci so si v športnem centru pripravili malo silvestrovanje. 
(Foto: Arhiv ŠD Radovci) 

Pred stojnico (Foto: M. Ficko) 

DELAVNICA »GIBAM SE« IN 
DELAVNICA »ZDRAVO JEM«
V zimskem času smo se v občini odločili, da nekaj časa 
posvetimo gibanju in zdravi prehrani. V Zdravstvenem 
domu Murska Sobota deluje Center za krepitev zdravja, 
ki organizira različne delavnice za zdravo življenje. Že v 
mesecu novembru smo začeli z zbiranjem prijav in infor-
miranjem občanov o delavnici Gibam se in Zdravo jem. 
Odziv je bil nad pričakovanjem, saj se jih je kar 49 odločilo, 
da nekaj napravi za svoje zdravje. Prvič smo se zbrali 5. 12. 
2018 ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole Grad. Pozdravila 
sta nas diplomirana fitioterapevta Janja Lebarič in Mar-
ko Smodiš, prisotne pa so bile še diplomirane medicinske 
sestre in kineziolog, ki so nam podrobno predstavili vse-
bino delavnice. Cilji delavnice so, da posamezniki prido-
bimo  poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti, 
da povečujemo količino telesne dejavnosti in spreminja-
mo gibalne navade. Pridobili naj bi tudi  znanje in veščine 
za samostojno izvajanje telesne vadbe ter na podlagi 
meritev dobili informacijo o lastnem napredku v telesni 
pripravljenosti. Dobili smo tudi gradivo, kjer so napisana 
priporočila za telesno dejavnost, za vzdrževanje in izbolj-
šanje zdravja. Srečevali smo se enkrat tedensko in se učili 
pravilnega izvajanja telesnih vaj s pripomočki ali brez njih. 
Delavnica je vsebovala 14 srečanj. 
Ker smo tako pridno skrbeli za telesno vadbo, smo se odlo-
čili, da poskrbimo še za zdravo prehrano. Tako smo febru-
arja začeli še z delavnico Zdravo jem, ki je trajala en mesec, 
prav tako enkrat tedensko. V delavnico se je vključilo 27 
udeležencev in izvajati smo jo začeli 6. 2. 2019. Pozdravila 
sta nas in nam vsebino predstavila diplomirana medicin-
ska sestra, Blanka Dugar, in diplomirani dietetik, Andrej 
Horvat. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani, saj v življenju 
veliko slišimo o tem, pa vendar o njej razmišljamo vsak 
drugače. Pisali smo dnevnik prehranjevanja in ob njem 
prepoznavali svoj prehranski vzorec. Prepoznavali smo ži-
vila, ki niso varna za naše zdravje in iskali njihove zdrave 
zamenjave. Sestavljali smo zdrave obroke. Naša tedenska 
druženja so nas bogatila vsakega na svoj način, nekoga z 
novo informacijo, drugega z novim znanjem, spet tretjega 
z novo idejo, prav vsak pa je našel nekaj zase. 

Naše zadnje srečanje, 20. 3. 2019, pa smo izpeljali malo dru-
gače, ne v telovadnici in ne v razredu. Zbrali smo se v Pörgi 
in se odpravili na pohod proti Belemu križu in nazaj. Ob 
vrnitvi nas je v Gostilni Bežan-Žökš pričakala malica, čisto 
po pravilih delavnice Zdravo jem, in voda. Vsak udeleže-
nec je dobil tudi pisno potrdilo, da se je delavnice udeležil. 
Nadaljevalo se je prijetno druženje in izmenjava mnenj o 
pridobljenem znanju. 
Upamo, da bomo s Centrom za krepitev zdravja še sodelo-
vali in v jeseni organizirali še kakšne delavnice.

Darinka Bauer 

ČLANI DRUŠTVA »SKOURIŠ« 
NA SEJMU 
Društvo za promocijo in razvoj turizma Občine Grad 
»SKOURIŠ« je 16. decembra na trgu Vulkanije sodelovalo 
s stojnico na Olijevem božičnem sejmu. Naše najmlajše 
obiskovalce sta razveselila krtek Oli in Božiček. Številne 
stojnice so ponujale razne rokodelske in druge izdelke. 
Naše društvo je s pomočjo članov poskrbelo za kulinarič-
ni del te prireditve, saj smo obiskovalcem ponudili razne 
domače dobrote, kot so posolanke, kiflni, keksi, namazani 
kruhi, v kar hladnem dnevu pa smo poskrbeli tudi za to-
ple napitke. Prireditev je s pridihom domačnosti naznanila 
prihajajoče praznične dni. Daniel Huber

SILVESTROVANJE V RADOVCIH 
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Sodelovanje – kulinarična delavnica (Foto: M. Žökš)  

Veselje ob izdelku (Foto: M. Žökš) 

Okusno je  (Foto: M. Žökš) 

Dobrote (Foto: M. Žökš)  

MEDGENERACIJSKA 
DELAVNICA – PEKA PIRINEGA 
IN OVSENEGA KRUHA S SKUTO 
IN SEMENI TER PRIPRAVA 
ZELIŠČNIH NAMAZOV

Društvo Mozaik, Občina Grad in Društvo žena in deklet 
Kruplivnik so 28. marca 2019 ob 17. uri v vaško-gasilskem 
domu v Kruplivniku pripravili medgeneracijsko kulinarič-
no delavnico z namenom zdrave prehrane, ki je lahko na 
dosegu roke vsaki gospodinji.

Na delavnici nas je bilo 20 udeleženk. Vodili sta jo ga. Ne-
venka Zrim in ga. Martina Balažic iz Društva Mozaik ob pri-
sotnosti županje Občine Grad ge. Cvetke Ficko in strokovne 
sodelavke ge. Mihaele Žökš. Poleg udeleženk iz drugih vas 

smo na delavnici prisostvovale članice domačega društva. 
Udeleženke smo z zanimanjem opazovale in prisluhnile na-
svetom voditeljic ob pripravi ter vnašanju sestavin za testo. 
Pripravljeno in umešeno testo je ga. Martina položila v po-
dolgovate pekače, ki jih je potem dala v vročo pečico. Ko je 
iz pečice zadišalo, smo komaj čakale, kdaj bo kruh pečen. 
Med tem časom je ga. Martina s pomočjo ge. Nevenke 
pripravila še štiri vrste namazov.

• Drobnjakov namaz z drobnjakom, pasirana skuta, če-
sen, sol in 1–2 žlici kisle smetane. 

• Avokadov namaz z avokadom, 1 žlička svežega limoni-
nega soka, 1 žlička olivnega olja, sol in poper.

• Tunin namaz s tuno iz pločevinke, 50 g sirnega namaza, 
2 žlici kisle smetane, 1 žlička masla, sol in poper.

• Čemažev namaz s čemažem, pasirana skuta, sol, 1–2 
žlici kisle smetane.

Alenka iz DŽD Kruplivnik je iz svoje kuhinje prinesla na 
pokušino čičerikin namaz, iz čičerike in z repnim ali olivnim 
oljem, in lečo na olju in kisu.
Ko je bil pirin in ovsen kruh s skuto in semeni že pečen, ga 
je ga. Martina razrezala, nakar smo počakale, da se je malo 
ohladil, nato smo ga pokušale. Najprej samega, nato pa še 
z različnimi namazi. Ugotavljale smo, da je kruh okusen, 
prav tako namazi, in da je takšna hrana zaradi  kvalitetnih 
sestavin bolj zdrava. In da se peke takega kruha lahko se-
veda lotimo tudi same.
Svet se bo moral vrniti k »naravnemu« načinu življenju. 
Dobro bi bilo spremeniti  prehranjevalne navade in po-
trebno bi bilo, da bi kvantiteto zamenjali s kvaliteto… 
Pravijo, da ima narava vselej prav.                                                                                                                 Štefka Bohar

IZ ŽIVLJENJA IN DELA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV GRAD 
Društvo upokojencev Grad je prostovoljno, nepridobitno, 
humanitarno in dobrodelno združenje upokojencev. Zdru-
žujejo se zaradi skupnih določenih interesov, saj se dogaja 
vedno kaj zanimivega, od raznih srečanj, druženja in izletov, 
kjer se tkejo niti novih prijateljstev. Prav to slednje pa je za 
ljudi v jeseni življenja nadvse pomembno.
Dejavnosti društva so razgibane, pestre, vsebinsko bogate 
in razvejane na vsa področja družbenega življenja, člani 
vložijo vanje veliko prostovoljnega dela in svojega časa. 
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V kulturni dvorani pri Gradu so izvedli strokovno predavanje o zdravju. 
Pozdrav predsednika, g. Antona Kavarja.  Predavateljica je bila vodja 
lekarne pri Gradu, ga. Helena Šuklar. (Foto: M. Žökš) 

Strokovni posvet; priprava gradiva (Foto: Arhiv DU Grad) Druženje ob dobri hrani in pijači ter glasbi (Foto: A. Šinko)

Veselo druženje ob skupni mizi (Foto: Arhiv DU Grad) 

Spodbujajo članstvo k aktivnemu življenju ter k vsestranske-
mu delovanju. Aktivno sodelujejo z občino in ostalimi dru-
štvi. So populacija, ki se zaveda, da mora v tretjem življenj-
skem obdobju v prvi vrsti še vedno poskrbeti sama zase. 
Prostovoljno vložena čas in delo sta pravi zaklad, ki v okolju, 
kjer delujejo, vpliva na prijetnejše in boljše vzdušje vsej 
generaciji tretjega življenjskega obdobja, pravzaprav pa 
tudi vsem generacijam in celotnemu kraju. 

V nedeljo, 24. marca, so opravili občni zbor, kjer so se sezna-
nili s finančnimi poročili, pregledali dosedanje delo in dali 
na glasovanje imenovanje članov odborov Društva upoko-
jencev Grad. Prisotni so bili enotni v izjavi, da so zadovoljni 
z delom dosedanjih članov odborov, zato naj ostanejo še 
nekaj časa. Tako so bili ponovno predlagani dosedanji člani 
upravnega odbora:

• Anton Kavar, predsednik 
• Kristina Marič, tajnik
• Dragica Hüll, blagajnik
• Franc Kerec, namestnik predsednika
• Viktor Husar, Dolnji Slaveči, član
• Marija Bokan, Dolnji Slaveči, član
• Marjeta Fujs, Motovilci, član
• Jožica Čerpnjak, Motovilci, član
• Angela Slavic, Kruplivnik, član
• Kristina Kuzmič, Vidonci, član
• Elza Bedek, Kovačevci, član

Člani nadzornega odbora:
• Rafael Slamar, Grad, predsednik
• Ernest Hüll, Grad, član
• Franc Forjanič, Motovilci, član

Člani disciplinske komisije:
• Anton Lang, Grad, predsednik
• Alojz Ferko, Dolnji Slaveči, član
• Franc Rac, Grad, član

Vsem članom društva, ki so v lanskem letu dopolnili 80 
let (rojeni 1938. leta), so čestitali za vse dosežke v življenju, 
jim zaželeli dobro zdravje še naprej in jih obdarili s stensko 
uro in nekaj sladkarijami. Med nagrajenci so bili: Viktorija 
Čontala, Grad; Herman Klement, Grad; Marija Štrtak, Grad; 
Ludvik Bokan, Dolnji Slaveči; Marija Forjanič, Dolnji Slaveči; 
Emilija Urankar, Dolnji Slaveči; Irena Cmör, Motovilci in Elza 
Bedek, Kovačevci. Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA 
IN MATERINSKEGA DNE PO 
OBČINI GRAD 
PRI GRADU: 
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Kulturni program so pripravili učenci OŠ Grad. (Foto: A. Šinko) Bogat kulturni program so pripravili najmlajši iz vasi Motovilcev. 
(Foto: Z. Žekš) 

Društvo žena in deklet Kruplivnik je združilo prijetno s koristnim. 
Na zadnjo marčevsko nedeljo popoldan so se članice društva zbrale 
v gasilskem domu, najprej na občnem zboru, potem pa je sledila 
pogostitev in prijetno druženje. Predsednik Športnega društva 
Kruplivnik je vsaki podaril cvetočo rožico, kasneje pa je vsaka prejela še 
cvet iz krep papirja izpod rok naše vaščanke Gizele.

Vaščanke najmanjše vasi v Občini Grad so se zbrale v gasilskem domu. 
Zaplesale so tudi ob zvokih harmonike.   Zaigrala sta vaščana Leon Roudi 
in Špela Cör. Za svoj praznik so dobile tudi vrtnico. (Foto: Š. Gjergjek) 

Večerjo pa so pripravili kovačevski moški. (Foto: M. Žökš)

Skupno praznovanje materinskega dne (Foto: Z. Žekš) 
Veselje ob skupni mizi. Kuhali so radovski moški. Vsaka ženska je dobila v 
dar nageljček. (Foto: D. Ficko)

V KOVAČEVCIH: 

V MOTOVILCIH: 

V KRUPLIVNIKU: 

V RADOVCIH: 



Občina Grad 30   

NAŠA DRUŠTVA 

Pester kulturni program so pripravili mladi, ki so z besedo, pesmijo, 
igro in melodijo kitare ter harmonike izrazili svojo hvaležnost in 
zahvalo za podarjeno življenje ter materam, ženam in dekletom 
polepšali zadnji sobotni večer v mesecu marcu. (Foto: D. Ficko) 

Lovro Vehovar (Foto: Osebni arhiv)

Pomladno zelenje (Foto: L. Vehovar)

Pljučnik (Foto: L. Vehovar) 

ZELIŠČA NAŠIH KRAJEV; 
LOVRO SVETUJE 

Pomlad je v naše kraje prihitela in narava se v zadnjih 
tednih v zelenje je odela. Kamorkoli se ozremo, povsod 
prekipeva življenje: zelenijo travniki, mlake, gozdovi in 
gozdov robovi. Sonce je na poti po nebu že prešlo točko 
enakonočja in z novo močjo daje zagon življenju, ki se raz-
cveta, ljudem v daljših dneh veselje in lažje bivanje obeta. 
Po zimi, preživeli ob plodovih prejšnjega leta, nas vso to 
zelenje vabi, da se ga naužijemo, novih moči se napijemo. 
Naši predniki so ugotovili, da je v spomladanskem času 
zelo dobrodošlo čiščenje telesa v obliki posta, kateremu so 
namenili čas med pustom in veliko nočjo. Ob bolj mastni, 
škrobnati hrani z malo zelenja in sadja pozimi so se zaloge 
vitaminov in mineralov iztrošile in čas je, da jih obnovimo. 
Na srečo najdemo v naravi obilje rastlin, ki so polne za člo-
veka dragocenih snovi: regrat, kopriva, navadna zvezdica, 
navadna regačica, vijolice, trobentice, mladi lipovi listi ali 
čemaž. Vse te rastline lahko uživamo presne (le pri koprivi 
pazimo, da jo pred zaužitjem primerno pripravimo, kajti 

drugače bo uživanje vse prej kot prijetno), lahko jih zmeša-
mo v mešalniku v krepčilni zeleni sok, lahko dodamo sadje 
in pripravimo okusne sadno-zelenjavne kašice (smutije) 
ali pa jih pokuhamo in pripravimo juhe, omake in prikuhe. 
Med znanilkami pomladi najdemo tudi številne zdravilne 
rastline, katere so ljudje že od nekdaj uporabljali za zdra-
vljenje prav določenih tegob in težav. 

Tokrat bom omenil pljučnik. Najdemo ga v redkih gozdo-
vih, kjer pod krošnjami še neolistanih dreves lovi sončne 
žarke in z raznobarvnimi cvetovi privablja čmrlje in če-
bele. V naši okolici ga je dosti na grajskem hribu. V času 
cvetenja nabiramo cvetoče poganjke z listi. Uporabljamo 
lahko svežega, lahko ga posušimo za čaj ali si pripravimo 
sirup. Sirup pripravimo tako, da svežo zel sesekljamo, iz-
tisnemo in precedimo sok, temu pa dodamo sladkor ali 
med. Uživamo ga po žličkah. Pljučnik pomaga pri dihalnih 
težavah, prehladu in dražečem kašlju. Množica zelenja in 
velika vnema pri nabiranju pa naj nas ne zavede, da bi po-
brali prav vse rastline na enem kraju, saj bi s tem ogrozili 
njihov obstoj in se prikrajšali za njihove dobrodejne učin-
ke v prihodnjih letih. Vedno poberemo le del rastlin (npr. 
tretjino), ostale pustimo, da semena dozorijo, prihodnjo 
pomlad spet ozelenijo. Lovro Vehovar



Občina Grad31   

NAŠA DRUŠTVA 

Zavod za gozdove OE Murska Sobota, Krajevna enota Gornji Petrovci, 
je skupaj z Občino Grad in podjetjem ŽKG Grad organizirala pri 
Gradu 21. sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Sodelovalo je 22 
tekmovalcev. (Foto: M. Žökš) 

Prireditev se je začela s pozdravnim nagovorom vodje ZGS OE Murska 
Sobota, Štefanom Kovačem, nato sta prisotne pozdravile še županja 
Občine Grad, Cvetka Ficko in ga. Breda Kalamar iz podjetja ŽKG Grad. 
Županja in g. Kovač  sta uradno odprla 21. sekaško tekmovanje, ko sta 
skupaj poprijela za žago. (Foto: M. Žökš)

Samo tekmovanje je potekalo v številnih disciplinah, in sicer po 
preizkusu znanja iz področja varstva in zdravja pri delu, so se 
pomerili v: kombiniranem rezu, preciznem rezu na podlagi, zaseku in 
podžagovanju, kleščenju ter podiranju droga na balon. (Foto: M. Žökš)

In po seštetih točkah se je izpostavilo, da je bil najboljši Gregor Bec 
mlajši, ki je slavil pred domačinom Sukič Primožem, Rudolf Darko pa 
je zasedel 3. mesto. Najboljši trije so prejeli lepe nagrade in pokale. 
(Foto: M. Žökš)

Delo tekmovalcev, ki niso gozdarski profesionalci, so ocenjevali 
strokovnjaki, sodniki, ki so vse discipline ocenjevali in točkovali po 
posebnem pravilniku. (Foto: M. Žökš)

Zapele so motorne žage, tekmovalci so z motornimi žagami pokazali, 
kako spretni so pri žaganju v gozdu.  Domačin Primož Sukič je spretno 
vrtel žago. (Foto: M. Žökš)

Izborno tekmovanje ima med lastniki gozdov in javnostjo velik 
izobraževalni in vzgojni pomen v smislu varnega dela v gozdu, saj 
gre za prikaz varnega in učinkovitega dela z motorno žago ter prikaz 
popolne sekaške opreme in osebne zaščitne opreme. Delo v gozdu 
namreč spada med najnevarnejša kmetijska dela. Svojo pripravljenost 
je pokazal tudi domači Anton Gjergjek iz Vidoncev, ki je na koncu 
zasedel 16. mesto. (Foto: M. Žökš)

SEKAŠKO TEKMOVANJE PRI 
GRADU 
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Veliko sponzorjev pa je zagotovilo tudi nagrade za vse ostale 
tekmovalce ter tudi kar nekaj obiskovalcev. Odlično 6. mesto je zasedel 
tudi domačin in sicer g. Alvart Fartek iz Dolnjih Slaveč. (Foto: M. Žökš)

Posebno nagrado pa je za obiskovalce ob koncu podarilo tudi podjetje 
ŽKG Grad. Nagrajenca je določil žreb. (Foto: M. Žökš)  

Veselje ob prejeti nagradi. (Foto: M. Žökš)

Oli in Božiček sta razveselila otroke. (Foto: D. Krpič)

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

OLIJEV BOŽIČNI SEJEM 
V nedeljo, 16. decembra, smo v Vulkaniji pripravili 3. Olijev 
božični sejem. Lepa sončna nedelja je na trg Vulkanije pri-
vabila veliko obiskovalcev, ki so se lahko sprehodili med 14 
stojnicami. Na stojnicah so sodelovali rokodelci s svojimi 
izdelki, obiskovalci pa so lahko okušali božične dobrote ter 
se ogreli s kuhančkom in čajem. V geološkem muzeju so 
potekale delavnice, na katerih so si obiskovalci sejma lah-

ko izdelali božične voščilnice ali druge božične okraske ter 
sodelovali v Olijevi nagradni igri. 
Pripravili smo tudi kratek kulturni program, v katerem sta 
vse prisotne nagovorili direktorica zavoda Danijela Krpič 
in županja Cvetka Ficko. Za božično vzdušje so poskrbeli 
učenci OŠ Grad z božičnimi pesmimi, krtek Oli pa je na 
obisk povabil svojega prijatelja Božička, ki je otroke prese-
netil s sladkim presenečenjem. Božiček in Oli sta otrokom 
razdelila čez 120 daril. Oli pa je za vse obiskovalce pripravil 
še eno božično darilo, in sicer 50 % popusta na vse vsto-
pnice Vulkanije. 
Oli in Božiček se že veselita letošnjega božičnega sejma, ko 
se bomo spet družili v božičnem vzdušju na trgu Vulkanije.

Tadeja Krauthaker

DELO ZAVODA ZUKD GRAD V 
LETU 2018
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad upravlja z 
Doživljajskim parkom Vulkanija, drugimi kulturnimi zna-
menitostmi ter turistično ponudbo v občini. 
Zavod privablja obiskovalce v Doživljajski park Vulkanija, 
v okviru katerega si lahko ogledajo tudi geološki muzej, 
kamnolom bazaltnega tufa, Pütarov mlin in se peljejo s 
cestnim turističnim vlakom. V sklopu te ponudbe pa obi-
skovalci obiščejo tudi grad Grad, cerkev in druge turistične 
točke v občini in okolici. Zavod turistične točke povezuje 
in jih ponuja v več različnih programih za šolske in druge 
skupine ter posameznike. Največ obiskovalcev si s skupno 
vstopnico ogleda Vulkanijo in grad Grad. Zavod se povezuje 
z drugimi ponudniki, trži in promovira ponudbo ter skrbi 
za razvoj turizma v občini. 
V letu 2018 je Vulkanijo obiskalo 34.512 obiskovalcev. Zavod 
je z uspešno promocijo povečal obisk za dobrih 7 %. Največ 
je bilo družin, sledijo šoloobvezni otroci in odrasli, nato pa 
dijaki, študentje in upokojenci. Obiskalo nas je 1119 tujcev. 
Prodali smo 22.547 vstopnic, od tega 8.818 skupnih vstopnic 
za grad in Vulkanijo. Lani smo uspešno tržili tudi vožnje z 
vlakom do kamnoloma in po vulkanski pokrajini, saj se je z 
vlakom peljalo 6.675 oseb. Uspešno smo izvajali tudi naše 
prireditve, ki so bile lepo obiskane. 
Poleg vzdrževanja Vulkanije smo vlagali v izboljšanje turi-
stične infrastrukture ter drugo opremo, ki je potrebna za 
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Pot skozi vulkansko podzemlje popestri fogscreen. (Foto: D. Krpič)
Pomurska stojnica z Olijem in predstavniki na sejmu Alpe Adria 
(Foto: Arhiv ZUKD Grad)

Srečanje svetnikov in delavcev občine in zavoda (Foto: A. Kisilak)

uspešno in nemoteno delo. Uspešno smo izvedli projekt 
Z Olijem po vulkanski pokrajini, v okviru katerega smo v 
vrednosti preko 80 tisoč evrov pridobili nova doživetja v 
Vulkaniji, v geološkem muzeju in kamnolomu. 
Izdelali smo promocijske materiale ter se uspešno promo-
virali s kratkimi filmi preko spletne televizije PozdravTv in 
preko naše facebook strani. Izvedli smo več prireditev v 
sklopu Vulkanije: pustovanje z Olijem, velikonočne delav-
nice, zaključek projekta Z Olijem po vulkanski pokrajini, v 
okviru katerega so potekale tudi delavnice, izobraževalne 
ekskurzije, pohod in tiskovna konferenca, pohod po Olijevi 
vulkanski poti, kramarski sejem za Velko mešo, delavnice 
v okviru DEKD, 3. Olijev božični sejem, več delavnic in na-
gradnih iger. Skozi celo leto smo se udeleževali različnih 
sejmov in širše promovirali Vulkanijo v različnih medijih. 
Nabavili smo dodatna 3D očala in drugo potrebno opre-
mo za vodenje ter servisirali opremo v Vulkaniji. V sklopu 
projekta smo postavili novo zbirko kamnin v Lednarjevi 
usnjarni. Občini Grad smo v višini 18.300 eur sofinancirali 
izgradnjo parkirišča pri Vulkaniji, v letu 2019 pa bomo ure-
dili tudi trg pred Vulkanijo.
Zavod uspešno trži doživljajski park, se povezuje z drugimi 
ponudniki in privablja turiste v našo občino. Turisti obiščejo 
tudi gostilne in lokale, kupijo spominke v Olijevi trgovini, 
kjer sodeluje 34 različnih rokodelcev in ponudnikov s svo-
jimi izdelki, si ogledajo druge znamenitosti ter tako spo-
znajo našo občino in Goričko. 
Za nami je uspešno leto s povečanim obiskom. Upamo na 
dober obisk tudi v tem letu, saj bomo tako lahko nada-
ljevali z zastavljenimi cilji, širili vulkansko zgodbo z novo 
ponudbo in tako razvijali turizem v naši občini. Naše delo 
smo marca predstavili tudi novim svetnikom. S svetniki 
ter delavci občine in zavoda smo se družili zadnji petek v 
marcu, kjer so svetniki podrobneje spoznali Vulkanijo in se 
ob tem tudi zabavali. 
Vse občane pa vabimo, da se udeležite naših prireditev, 
predvsem velikonočnih delavnic v aprilu ter letos že 4. 
Pohoda po Olijevi vulkanski poti, ki bo potekal 18. maja. 
Spremljajte nas na naši spletni strani www.vulkanija.si 
in na facebook strani. Obiščite nas, saj vsako leto dodamo 
nove zanimivosti in programe, s katerimi si lahko pope-
strite prosti čas in se zabavate v vulkanskem podzemlju.  

Danijela Krpič, direktorica zavoda

VULKANIJA NA SEJMU ALPE 
ADRIA 2019
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad se je pred-
stavljal na sejmu Alpe Adria 2019. Sejem je potekal od 30. 
januarja do 2. februarja 2019 na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. V sklopu sejma so se predstavljale vse destina-
cije Slovenije s svojimi ponudniki, društvi in prireditvami, 
prav tako pa turistične destinacije sosednjih in drugih dr-
žav. Doživljajski park Vulkanija se je predstavljal na skupni 
stojnici Pomurja pod okriljem Pomurske turistične zveze. 
Na stojnici so se predstavljali še Paviljon Expano, Panonska 
vas, Lovenjakov dvor s hotelom Štrk, TA Klas in AP MS ter 
projekt Kultnatura »Zeleno želimo«. 
Obiskovalcem smo delili letake, jih vabili k nam na vulka-
stično doživetje in spoznavanje lepot Goričkega, promovi-
rali smo skupno vstopnico z gradom in vožnje z vlakom po 
vulkanski pokrajini. Vse štiri dni je na naši stojnici potekala 
nagradna igra, v kateri je sodelovalo skoraj štiristo obisko-
valcev sejma. Na sejmu je bil prisoten tudi naš krtek Oli, 
ki je vse obiskovalce zabaval, se z njimi fotografiral in delil 
letake. Na koncu je Oli nagradil štiri obiskovalce z vstopnico 
za Vulkanijo. Na sejmu smo sklepali tudi nova poznanstva 
in iskali možnosti za povezovanje in bogatenje naše turi-
stične ponudbe. Danijela Krpič



Občina Grad 34   

TURIZEM IN OKOLJE

Vrtčevski otroci so zaplesali s krtkom Olijem. (Foto: T. Krauthaker)

Praznično vzdušje na gradu Tabor (Foto: S. Dešnik) Grad Grad (Foto: Črt Slavec) 

PUSTOVANJE PRI OLIJU
Na pustno soboto je bilo v Vulkaniji zelo pestro in veselo. 
Poleg doživetja v globinah goričkega vulkana smo za vse 
obiskovalce pripravili pustno delavnico s poslikavo obraza 
in izdelovanjem vulkastičnih pustnih mask. Obiskovalci so 
lahko zaplesali s krtkom Olijem in sodelovali v nagradni 
igri za lepe nagrade. 
S pustnim rajanjem smo nadaljevali na pustni torek, ko so 
nas obiskali otroci iz vrtca Grad in otroci iz Osnovne šole 
Grad, ki so zaplesali s krtkom Olijem. Oli jim je razdelil tudi 
balone in sladkarije.  Tadeja Krauthaker

ADVENTNI SEJEM NA GRADU 
TABOR V AVSTRIJI V OKVIRU 
PROJEKTA 321 GO
V preteklem adventnem 
času smo s projektnimi 
partnerji projekta 321 go, 
ki se letos poleti končuje, 
izvedli tretji tradicionalni Adventni sejem na gradu Tabor 
v Avstriji. Sejem je bil zopet zelo dobro obiskan, kar pomeni, 
da je projektna aktivnost bila dobro premišljena, zastavlje-
na in organizirana. Izvajanje sejma se bo nadaljevalo tudi 
po končanem projektu. Spremljajoči program sejma je bil 
zelo bogat in primeren za vsakogar. V dveh vikendih so se 
zvrstili literarni večeri z branjem pravljic, vožnja s kočijo, 
nastopi pihalnih skupin in raznih pevskih zborov, koncert 

zbora z gospel glasbo in ostali glasbeniki. Za najmlajše 
smo z ustvarjalnimi delavnicami poskrbeli zaposleni JZ 
Krajinski park Goričko in Pomurski muzej Murska Sobota. 
Iz Pomurskega muzeja je svoje spretnosti prišla predsta-
vit Muzejska skupina Rožice, ki ustvarja prečudovite šopke 
in razne cvetove iz krep papirja. Na stojnicah v zgornjem 
nadstropju gradu pa so rokodelci iz Prekmurja in Gradi-
ščanskega predstavili svoje izdelke iz keramike, polstene 
izdelke, nakit iz različnih materialov, božične dekoracije, 
kovaške izdelke, razne lesene izdelke, naravno kozmetiko, 
okraske iz ličja in slame ter regionalne kulinarične dobrote. 
Zaposlenim JZ Krajinski park Goričko, ki smo na stojnici 
predstavljali rokodelce iz naše regije, so se pridružili tudi 
Center Sonček, Zadruga Pomelaj, Medičarstvo Jožica Celec 
in Center DUO Veržej. Projekt je sofinanciran iz Programa 
čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Nataša Krpič

OBISK GRADU GRAD V LETU 
2018
Zavarovano območje narave Krajinski park Goričko in grad 
Grad obišče iz leta v leto več domačih in tujih obiskovalcev. 
V letu 2018 je prag grajskih vrat prestopilo 22.274 obisko-
valcev, 122 obiskovalcev več kot leto poprej. 
Poleg obiska gradu narašča tudi število nočitev v grajskih 
sobanah in obisk prireditev ter koncertov, kar pomeni, da 
se prepoznavnost gradu in zavarovanega območja pove-
čuje. Za obiskovalce smo tako v preteklem letu izvedli več 
kot 450 vodenj po gradu ter organizirali čez 50 dogodkov 
s področja varstva narave, kulturne dediščine, umetnosti, 
etnologije in rekreacije. V mesecu oktobru smo z obnovo 
grajske kapele ponudbo na gradu še dodatno obogatili. 
Ponudbo v grajski trgovini smo razširili z novimi lokalnimi 
spominki in produkti ter na police dodali mnoge promo-
cijske materiale in literaturo, ki obiskovalce informirajo 
o naravni in kulturni dediščini ter aktivnem preživljanju 
prostega časa. S časom se spreminja tudi struktura obi-
skovalcev, ki nas obišče. Povečuje se število držav, iz katerih 
prihajajo, povečuje se delež osnovnošolskih, srednješolskih 
in manjših skupin ter individualnih obiskovalcev. Največ je 
bilo domačih obiskovalcev, sledijo jim Avstrijci, Madžari, 
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Goričko drüjštvo za lepše vütro na sejmu Alpe Adria 2019 (Foto: B. Rajk) 

Glineni bočkor za 3 pohodnike, ki so bili v letu 2018 na vseh 43 
pohodih, vpisanih v Izkaznico pohodov po Goričkem

Nemci in Rusi. Povečuje se tudi število gostov, ki prihajajo 
iz bolj oddaljenih krajev Evrope in sveta. Še vedno najbolj 
obiskana pa je osrednja tradicionalna prireditev – Grajski 
bazar, ki je namenjena promociji in prodaji izdelkov ter 
produktov kolektivne blagovne znamke »Krajinski park 
Goričko«. 
Za nami je uspešna turistična sezona in pred nami novi 
izzivi, zato vas vabimo, da skupaj z novimi produkti priva-
bimo čim več obiskovalcev, ki si želijo raznolikih in aktivnih 
doživetij ob odkrivanju naravnih lepot in kulturnih zanimi-
vosti naše pokrajine.  Marina Horvat

IZKAZNICA POHODNIKA/
POHODNICE PO GORIČKEM V 
LETU 2019
Goričko drüjštvo za lepše vütro je v letu 2019 izdalo že 10. 
Izkaznico pohodnika/pohodnice po Goričkem. Letos je v 
izkaznico iz območja Goričkega in njegovega obrobja vklju-
čenih 40 pohodov. V omenjeni izkaznici je tudi 7 pohodov 
Občine Grad. Namen izkaznice je koordinacija pohodov, 
gibanje v naravi, spoznavanje naravnih in kulturnih da-
nosti Goričkega ter druženje. Z veseljem ugotavljamo, da 
zanimanje za pohode narašča in se rekreacije željni obi-
skovalci odpravljajo k nam tudi že organizirano z avtobusi 
in kombiji. 
Vabljeni, da se nam na pohodih pridružite, kajti vsake-
mu udeležencu, ki je letno prisoten na 10 ali več poho-
dih, društvo izda priznanje. Najzvestejšim pohodnikom 
v letu 2018, ki jih je bilo 53, so bila tako na zaključnem 
Pohodu treh kraljev v Filovcih, 5. januarja 2019, po-
deljena priznanja, 3 pohodniki, ki so se udeležili vseh 
43 pohodov, pa so za nagrado prejeli glineni bočkor.  
Izkaznico lahko dobite pred pričetkom vsakega pohoda, 
ki je v izkaznico vpisan. Poleg pohodov po Goričkem pa se 
bodo pohodniki lahko udeležili še letne pohodne ekskurzije 
od Slovenskih Konjic do Žič, 24. avgusta 2019.

 Štefanija Fujs 

GORIČKO NA SEJMU ALPE 
ADRIA V LJUBLJANI
Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüjštvo za 
lepše vütro sta se tudi letos v okviru Pomurske turistične 
zveze udeležila sejma Alpe Adria, ki se je odvijal v Ljubljani 
na Gospodarskem razstavišču. Na sejmu smo bili prisotni 
vse dni, to je med 30. januarjem in  2. februarjem 2019.
V stebrni dvorani smo predstavljali ponudbo zavarova-
nega območja narave ter obiskovalce nagovarjali k preži-
vljanju počitnic pri nas v vseh letnih časih. Seznanjali smo 
jih z možnimi ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, 
kolesarskimi in pohodnimi potmi, pohodi, prireditvami, ro-
kodelsko obrtjo in ponudbo domačih produktov. Na stoj-
nici so poleg promocijskega gradiva bili na voljo zeliščni 
čaji, ptičje krmilnice in gnezdilnice, nakit, medenjaki in 
lect, leseni izdelki in igrače, vezenine, jogurti in siri, bučno 
olje in semenke ter suho sadje. Z novo turistično sezono si 
tako v Krajinskem parku Goričko obetamo dober obisk in 
doživetij ter pristnih zgodb željnih obiskovalcev.

Štefanija Fujs 

ODPRTJE GRADU GRAD IN 
RAZSTAVE MAGIČNA NARAVA
Novo sezono obiska gradu smo 1. marca 
2019 kot že nekaj let zapovrstjo pričeli 
z odprtjem razstave, tokrat fotografske 
razstave z naslovom Magična narava, 
ki je nastala v projektu LIFE Natura-
viva. Uvod v dogodek je predstavljalo 
predavanje dr. Davorina Tometa, ki je 
učencem prve triade Osnovne šole Grad 
na zanimiv način razložil pestrost žival-
skega in rastlinskega sveta. Po predavanju je sledil ogled 
naravoslovnih fotografij, s katerimi želimo spodbuditi k 
poznavanju in spoštovanju narave ter krepiti zavest, da 
moramo dragocenosti narave ohranjati za prihodnje gene-
racije. Razstava je bila na ogled do 18. aprila 2019. Razstava, 
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Osnovna šola Grad na otvoritvi razstave Magična narava  
(Foto: S. Dešnik) 

Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke KPG (Foto: S. Dešnik) 

ki ji bo sledila, bo odprta 23. aprila 2019 in bo vsebovala 
fotografije, ki bodo prispele na mednarodni fotografski 
natečaj projekta 321 go z naslovom Ljudje in krajina.

Štefanija Fujs

SREČANJE PREJEMNIKOV 
KOLEKTIVNE BLAGOVNE 
ZNAMKE KRAJINSKI PARK 
GORIČKO 
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) vsako 
leto na redno letno srečanje povabimo tudi imetnike 
kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko (KBZ 
KPG), rokodelce, ponudnike domačih produktov ter vinar-
je, katerih izdelki so zastopani v grajski trgovini. Cilj to-
vrstnih srečanj je, da po letu 2020, ko poteče veljavnost  
KBZ KPG na Uradu za intelektualno lastnino in jo mora 
JZ KPG podaljšati za 10 let, izboljšamo kriterije blagov-
ne znamke. Javni zavod je KBZ KPG registriral leta 2010. 
Javni pozivi za vpis v kolektivno blagovno znamko so bili 
2012, 2014, 2016 in 2018. Imetnikov znamke je skupno 83. 
Na srečanju 1. marca 2019  smo tako po pozdravnem 
nagovoru direktorice zavoda skupaj z dr. Danielo Zavec, 
predsednico Pomurskega društva za kakovost, razmišljali 
o sodelovanju in kakovosti. Navzočim je svetovala, kako 
se naj s svojimi kakovostnimi izdelki in produkti suvereno 

predstavijo na trgu in med seboj povezujejo ter sodelujejo.  
Spregovorili smo še o aktualnih projektih, oglaševanju 
ponudnikov na prenovljeni spletni strani KPG, možnostih 
predstavitve na stojnicah ter obisku gradu in prodaji v letu 
2018. Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem.

Štefanija Fujs

DA BODO PARADIŽNIKI LETOS 
VEČJI …
V pomlad smo na gradu Grad vstopili z dvema predavanje-
ma – strokovnjakinje za vrtnarstvo Miše Pušenjak na temo 
urejanja vrtov brez pesticidov, 15. marca, in strokovnjaka za 
čebele dr. Danila Bevka na temo divjih čebel in čmrljev, 21. 
marca 2019. Miša Pušenjak je poudarila, da je po njenih 
dolgoletnih izkušnjah pri načrtovanju vrta najpomemb-
nejša temeljna priprava, ki prispeva vsaj tretjino uspe-
ha pri pridelku. Vreme, na katerega ne moremo vplivati, 
prispeva do 50 %. Pri pripravi je ključna priprava zemlje, 
pravočasna setev v toplo zemljo ter izbira prave sadike in 
sorte. Najpomembnejši del pri načrtovanju vrta je skrb za 
zemljo. Zemlja mora poleg anorganske snovi vsebovati 
vsaj 3 % organske snovi. Nujno je tudi, da je med trdnimi 
delci dovolj zraka, kar dosežemo z rednim okopavanjem 
in prezračevanjem zgornjih plasti zemlje. Tla naj bodo 
vlažna (ne mokra). V času suše se naj zaliva z deževnico. 
Organska snov, ki jo moramo zagotavljati s pravilnim gno-
jenjem, kolobarjem in pravilno obdelavo tal, je ključna pri 
ohranjanju strukture tal, s katero zmanjšujemo vpliv suše, 
zbitost tal, izboljšamo vezavo hranil v tleh in zmanjšujemo 
odnašanje prsti zaradi dežja in vetra. Sadike na vrt sadi-
mo šele, ko temperatura zemlje doseže 15˚C in ne glede 
na temperaturo zraka, saj je od temperature tal odvisno 
privzemanje hranil, od katerih pa je spet v največji meri 
odvisno, kako uspešno se bodo ukoreninile sadike. Okoli 
vrtnin nasadimo zelišča in cvetlice, saj pisane barve cvetlic 
privabljajo opraševalce, ki so nujni za opraševanje cvetov 
vrtnin in so hkrati plenilci nezaželenih žuželk (npr. listnih 
uši). K boljšemu pridelku prispevajo tudi mešani posevki, 
ki omilijo vplive negativnega kolobarja. Ne pozabimo tudi 
na skrb za koristne živali, zato jim pomagamo z gnezdilni-
cami, hoteli za žuželke in vodnimi kopelmi. Kupe vej pred 
sežiganjem premaknimo, saj se lahko v njih skrivajo jež-
ki. V sadovnjakih s cvetočimi rastlinami po tleh puščamo 
nepokošen cvetoč pas za pašo opraševalcev. Tem je bila 
namenjena pozornost na drugem predavanju, na katerem 
je Danilo Bevk predstavil pomen čmrljev in divjih čebel za 
zanesljivo pridelavo hrane. V Sloveniji živi 35 vrst čmrljev 
in več kot 500 vrst divjih čebel samotark. V raziskavah so 
ugotovili, da opraševanje žuželk ne poveča samo količine 
pridelkov, temveč tudi njihovo kakovost, obliko in prehran-
sko vrednost (tudi vsebnost vitaminov). Kar 1/3 naše hra-
ne oprašijo žuželke, pri čemer so še bolj kot medonosna 
čebela pomembni čmrlji in čebele samotarke. Čmrlji za 
razliko od medonosne čebele letajo po cvetovih že pri le 
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Hotel za žuželke naj bo sestavni del vrta. (Foto: M. Podletnik) 

Odstranili gvano v cerkvi pri Gradu. (Foto: G. Domanjko) 

Župnijske jaslice pri Gradu (Foto: S. Sukič) 

3 ˚C, medtem ko čebela postane aktivna šele, ko se zrak 
segreje nad 10 ˚C. Tudi dež čmrljev ne ustavi, medtem ko 
čebele v dežju ne letajo. Čmrlji so 2–3-krat hitrejši pri obis-
kovanju cvetov in zaradi dlakavosti telesa prenesejo več 
cvetnega prahu, kar poveča pridelek. Paradižnik, ameriške 
borovnice in kivi pa oprašujejo izključno čmrlji. Podobno 
kot za čmrlje velja za čebele samotarke. Cvetni prah na 
njihovem kožuhu ostane prašnat in ker prah nosijo tudi 
po telesu, (ne le nogah) imajo večjo površino telesa v sti-
ku s cvetom. Ena čebela samotarka naj bi zato opravila 
delo kar stotih medonosnih čebel. Tem izjemnim živalim 
lahko pomagamo tako, da nameščamo hotele za žuželke 
oziroma kose lesa z izvrtanimi luknjicami (4–10 mm pre-
mera in 15 cm globine) in da ne uporabljamo insekticidov. 
Najpomembnejše pa je, da ohranjamo cvetoče travnike, 
ki bodo omogočali pašo čebelam in čmrljem tudi takrat, 
ko bo cvetenje sadnega drevja in vrtnin mimo. Več o divjih 
čebelah na www.cmrljica.si.  Mojca Podletnik 

ODSTRANILI GVANO V CERKVI 
MARIJINEGA VNEBOVZETJA PRI 
GRADU
Zaposleni v JZ Krajinski park 
Goričko smo 27. marca 2019 
izvedli čistilno akcijo, v kate-
ri smo odstranili netopirske 
in golobje iztrebke (gvano) 
iz prvih dveh etaž cerkvenega zvonika in podstrešja cerkve 
Marijinega vnebovzetja pri Gradu. Podstreha in zvonik v 
omenjeni cerkvi skupaj predstavljata pomembno zatočišče 
porodniške kolonije navadnega netopirja. Navadni netopir 
je največja vrsta netopirja v Sloveniji. Njegov razpon kril 
lahko meri do 45 cm, kar je primerljivo razponu kril turške 
grlice. V letu 2017 je na podstrešju cerkve živelo 127, v letu 
2018 pa 138 primerkov navadnega netopirja, kar je zadn-
jih 5 let največ netopirjev te vrste v eni izmed stavb na 
Goričkem in v Prekmurju. Netopirji so za človeka in druge 
živalske vrste pomembni tudi zato, ker so nepogrešljiv člen 
v prehranjevalni verigi, saj z lovljenjem nočnih žuželk urav-

navajo njihovo število (en netopir lahko upleni do 2.500 
komarjev v eni noči). Namen čistilne akcije tako ni bil samo 
odstraniti gvano, ampak smo z njo želeli opozoriti tudi na 
pomembnost cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu, 
Župnije Grad in njenih vernikov pri ohranjanju netopirjev 
na Goričkem. Kljub temu, da so vsi netopirji zavarovane 
živalske vrste in jih je prepovedano ubijati in uničevati nji-
hova zatočišča, brez strpnosti in pripravljenosti ljudi do 
sobivanja z živalmi, netopirjev v cerkvi Marijinega vnebo-
vzetja več ne bi bilo. 
Ob koncu čistilne akcije smo skupaj zbrali približno 60 
kg netopirskega gvana in 50 kg golobjega gvana. Na delu 
podstrešja, kjer se v poletnih mesecih netopirji najraje za-
držujejo, smo ob tem namestili še manjši leseni podest in 
na njega pritrdili plastično ponjavo. Gvano tako več ne bo 
padalo na lesene tramove in deske, ampak na ponjavo, ki 
nam bo naslednjič služila za njegovo lažje odstranjevanje.
Čistilna akcija je potekala v okviru projekta Gorička krajina 
(sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije in Evropske 
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), ki ga ne 
bi izvajali, če Goričko ne bi bilo del ekološkega omrežja 
območij Natura 2000. Gregor Domanjko

BOŽIČNICA 2018 
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Angelsko petje (Foto: Z. Žekš)

Prizor iz igre (Foto: Z. Žekš)

Zapeli so tudi najmlajši grački pevci. (Foto: L. Kozar ml.) 

Petje pri grački Mariji (Foto: L. Kozar ml.) 

Veroučenci skupaj z otroškim pevskim zborom so 24. de-
cembra 2018 pripravili otroško polnočnico, ki je bila ob 18. 
uri, da bi se je lahko udeležilo čim več družin z majhnimi 
otroki. Polnočnico ob polnoči pa so pripravili mladi anima-
torji, ki so se dotaknili teme sprejetja in podaritve življenja. 
Zato, sprejmimo in se veselimo vsakega novega življenja, 
ki pride na svet.

  Simona Sukič

BOŽIČNI KONCERT V ŽUPNIJSKI 
CERKVI
Na praznik Gospodovega razglašenja je bil pod vodstvom 
škofijskega referenta za cerkveno ljudsko petje, Cirila Ko-
zarja, organiziran tradicionalni, letos že sedemindvajseti, 

božični koncert obmejnih goričkih župnij. Naša župnijska 
cerkev je poleg domačega otroškega in odraslega zbora go-
stila še dve otroški skupini iz župnij Kuzma in Gornji Petrov-
ci ter sedem odraslih iz župnij Markovci, Gornji Petrovci, 
Dolenci, Kuzma, Sveti Jurij, Pečarovci ter zbor Avgust Pavel 
z Gornjega Senika. Po uvodnem pozdravu domačega žu-
pnika je vsak zbor zapel dve božični pesmi, ob koncu pa so 
glasove vsi zbrani združili v pesmi Sveta noč. Predstavniki 
skupin so v spomin na sodelovanje prejeli zahvalne listine, 
druženje pa nadaljevali ob pogostitvi v gasilskem domu. 

                                                                Klementina Pozvek

KOLEDOVANJE 
Kot ob vsakem začetku novega leta smo se tudi letos z mi-
nistranti in ostalimi sodelujočimi pri cerkvenih aktivnostih 
odpravili koledovat po Občini Grad. S šestimi ministranti 
smo se tako 26. decembra 2018 in 5. januarja 2019 odpra-
vili na pot. Prvi dan koledovanja (26. 12. 2018) smo začeli 
v Dolnjih Slavečih, nadaljevali pri Gradu, v Kruplivniku in 
končali v Motovilcih. Drugi dan (5. 1. 2019) pa smo začeli 
v Otovcih, potem Vidoncih in končali v Kovačevcih. Ljudi 
smo obiskali po domovih, jim želeli veliko sreče, zdravja in 
blagoslova v novem letu ter peli. Eden od ministrantov je 
nosil skrinjico, v katero smo zbirali darove za revne otroke 
po svetu. V naši župniji se je za obisk kolednikov prijavilo 
približno 80 ljudi. Z veseljem smo jih obiskali in upamo, da 
jih bomo drugo leto še več.
     Kaja Kovač

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
KRISTJANOV 2019
Teden molitve za edinost kristjanov 2019 (od 18. do 25. ja-
nuarja) so pripravili kristjani iz Indonezije, ki je znana kot 
država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva 
na svetu.
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to geslo letoš-
nje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spo-
minja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti. 
Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo 
vseh je velika ekumenska naloga.
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Ekumensko bogoslužje so obogatili mladi kristjani iz obeh župnij. 
(Foto: M. Žökš) 

Ekumensko srečanje v Bodoncih. (Foto: M. Žökš)

Hvala iz srca (Foto: M. Žökš) 

Besedna igra (Foto: M. Žökš) 

Zahvala – g. Marko Magdič, župnik (Foto: M. Žökš) 

V tem tednu so tako potekala skupna srečanja s pričevanji 
o tem, kako si posamezniki in cerkve prizadevajo za dialog. 
Eno sedaj že tradicionalnih srečanj, letos že 10. po vrsti, 
je bilo nedeljsko dopoldansko bogoslužje, 20. januarja, ko 
smo poromali v evangeličansko cerkev v Bodonce, kjer je 
zbrane nagovoril duhovnik g. Marko Magdič. Naslednjo 
nedeljo, 27. januarja, pa smo se srečali vsi skupaj pri nas v 
cerkvi pri Gradu. Zbrane je nagovoril evangeličanski duhov-
nik g. Simon Sever iz Bodoncev. 
To so torej srečanja, ki služijo medsebojnemu spoznavanju 
in spoštovanju. Ekumensko gibanje pomeni velik preobrat 
v razmišljanju verskih skupnosti, saj namesto razlik, ki jih 
ločijo od drugih skupnosti, iščejo skupne točke in podob-
nosti, na katerih lahko gradijo svoje sodelovanje.
Današnji svet zaznamuje individualizem, ki postavljan-
ja v ospredje človekov ego. Kot Kristusovi učenci pa smo 
poklicani, da smo znamenje Božje logike, ki je drugačna od 
človeške. To je logika ljubezni, usmiljenja in dobrote. Tega 
evangeljskega pričevanja kristjani v polnosti ne moremo 
dati, če smo med seboj razdeljeni.
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel.«
V vsakdanjem življenju se pogosto znajdemo v okolišči-
nah, ki so nepravične, tudi hude, okoliščine, v katerih trpijo 
najslabotnejši, tisti, ki životarijo na obrobju naše družbe. 
Temeljna zahteva pravičnosti je, da izkoreninimo nee-
nakost in zlorabe, začeti pa moramo v našem srcu in na 
krajih našega družbenega življenja.
Pomembno je uresničevati Jezusovo naročilo ’ljubite se 
med seboj’. Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

ZAHVALA MATERAM IN 
OČETOM V TEDNU DRUŽINE

Cerkev na Slovenskem je za teden družine izbrala dneve 
med 19. in 25. marcem. S tem je pokazala na dva družin-
ska temelja. Prvi sloni na vzoru sv. Jožefa, ki je godoval 19. 
marca. Brez velikih besed, toda z vsem srcem in svojimi 
dejanji je Jožef skrbel za družino, bil mož Mariji in skrbnik, 
krušni oče, Jezusu. Na drugi strani pa imamo praznik Go-
spodovega oznanjenja, 25. marec. Materinski dan ima tako 
bogato duhovno ozadje, saj se kristjani ta dan spominjamo 
trenutka, ko je Marija po angelovem oznanjenju sprejela 
novico, da bo postala božja Mati. 
Veroučenci so se pri obeh sv. mašah s pesmimi in igro za-
hvalili vsem staršem, pa tudi tistim, ki živijo duhovno oče-
tovstvo in materinstvo. Prosili smo, naj Marija in sv. Jožef 
blagoslavljata vsa naša prizadevanja pri vzgoji otrok.
Na sam praznik so sodelavke župnijske Karitas po sv. maši 
žene in mamice počastile še z rožico.       Klementina Pozvek
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Zakonci jubilanti 2018 (Foto: Arhiv S.P. Filip) 

VELIKA NOČ 
Tik pred začetkom postnega časa, 2. marca, je minilo štiri-
deset let od izdaje papeževe okrožnice Človekov odrešenik 
(Redemptor Hominis). Papež Janez Pavel II. je v omenje-
nem delu svetu zaupal, da je edini usmerjevalec njegovega 
duha, edini vodnik njegovega razuma, volje in srca Jezus 
Kristus, naš Odrešenik. 
Ob teh besedah se lahko vprašamo: Kdo pa vodi moje ži-
vljenje? Za katere stvari trošim svoje moči? Komu dopu-
stim, da vpliva na mojo sedanjost in prihodnost?
Velika noč v vsej svoji celovitosti – od trpljenja, preko smrti 
do vstajenja – nam je podarjena kot vedno nova vzpod-
buda, da bi se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za 
minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. 
Prvo znamenje našega obrata k neminljivim stvarem je 
molitveno življenje. Na zunaj ima lahko različne oblike, 
toda vedno gre za odnos z Bogom. Odločiti se za molitev 
pomeni posloviti se od raztresenosti in vstopiti v zbranost. 
Molitev je pogovor z Bogom. Iz življenja vemo, da pogovor 
predpostavlja govorjenje in poslušanje. Za nas je dobro, če 
molimo, saj smo slabotni in grešni. Biti moramo ponižni in 
realistični, da spoznamo svoje slabosti. Pogosto smo zme-
deni v iskanju dobrega, zapeljani od slabega, zato nujno 
potrebujemo notranjo moč in tolažbo.
Molitev nam daje moč, da lažje sledimo velikim idealom, 
da bomo ohranili dobrodelnost, čistost in velikodušnost. 
Molitev nam daje pogum, da se bomo osvobodili malo-
dušja in greha. Na dogodke v svetu bomo tako gledali z 
druge perspektive, z vidika Boga in večnosti. Ne nehajmo 
moliti. Naj ne bo dneva, ko ne bi prav nič molili. Molitev je 
dolžnost in hkrati veliko veselje, saj je pogovor z Bogom, z 
resničnim Jezusom Kristusom. Z Njim naj bi se pogovarjali 
povsem iskreno in odločno. Še posebej naj se ne bojimo 
pogovora, ko nam pove resnico o nas. On se ne boji re-
snice. Nobena resnica ni za nas težka, saj v vsako resnico 
o človeku On vsadi svojo resnico in svoje dobro. On lahko 
podari svojo ljubezen. 
Samo Jezus pozna naša srca in naše najgloblje želje. Samo 
On, ki nas je ljubil vse do smrti, je sposoben izpolniti naša 
pričakovanja. Njegove besede so besede večnega življenja, 
ki dajo smisel življenju. Nihče, razen Kristusa, ne more dati 
prave sreče. Nikoli pa nas ne sili. Vsak ima svobodno voljo 
in svojo odgovornost. 
Največja molitev je sveta maša. Takrat je Jezus navzoč v 
podobi kruha in vina, takrat se obnavlja daritev na križu. 
Vsaka nedelja je mala velika noč. Svet potrebuje velikonoč-
nih kristjanov, napolnjenih s krščanskim upanjem; kristja-
nov, ki bodo vselej sposobni odgovoriti na vprašanje »Kaj 
je razlog tvojega upanja?« Postanimo priče Kristusa,  ki  
danes  – po nas – želi delovati v svetu. 

Marko Magdič, 
župnik Župnije Grad

SREČANJE ZAKONCEV 
JUBILANTOV, GORNJI SLAVEČI 
Praznovanje doma, v krogu najbližjih družinskih članov 
oz. v krogu družine, je najbistvenejši del vsakega praznika. 
Pri praznovanju se namreč najbolj čuti povezanost zno-
traj družine, ker se oblikujejo najbolj globoke vezi, ki nas 
utrjujejo v prepričanju, da smo ljubljeni, sprejeti, želeni, 
hoteni … skratka, da smo pomembni in da pripadamo drug 
drugemu. 
Iz tega izhaja tudi dejstvo, da se želimo za praznike vrniti 
domov in praznovati v krogu družine, ki ji pripadamo. Ta 
resničnost je še najbolj očitna za božične praznike, ko se 
družinska gnezda ponovno zapolnijo. Starša na ta način 
doživljata nepopisno srečo in notranje zadovoljstvo, kar je 
zanju nedvomno tudi najlepše darilo. 
V povezavi s to družinsko povezanostjo pa smo si v naši 
gmajni tudi te zadnje božične praznike, točneje »Štefano-
vo«, popestrili še s praznovanjem okroglih obletnic porok, 
ki so nekaterim družinam dodale še globlji pridih praznič-
nosti. Med prazničnim bogoslužjem smo med nami poz-
dravili 12 parov, ki so v letu 2018 praznovali 60., 50., 40., 30., 
25., 20. in 10. obletnico poroke. Ob potovanju skozi spomine, 
ki so jih pisali mnogi lepi, pa tudi preizkušenj polni trenutki 
skupaj preživetih let, ter ob vseh izrečenih željah, si je po 
ne samo enemu licu utirala pot solza iskrene hvaležnosti 
tako Vsemogočnemu, za njegovo varstvo in pomoč, kakor 
tudi partnerju za vso ljubezen, oporo in zvestobo. Vse to 
naj bi tudi v bodoče ostalo neomajni temelj njihovega za-
konskega in družinskega življenja, za kar smo nebeškega 
Očeta prosili nadaljnjega blagoslova. 

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

SVETOVNI MOLITVENI DAN – 
SLOVENIJA 
Letošnji svetovni molitveni dan je bil za slovenske kristjan-
ke nekaj nadvse pomembnega, celo zgodovinskega, saj so 
v petek, 1. marca 2019, po skorajda 180 državah tega sveta 
spoznavali lepote in zanimivosti naše lepe domovine Slo-
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Bogoslužje ob svetovnem molitvenem dnevu v evangeličanski cerkvi v 
Murski Soboti (Foto: Arhiv S.P. Filip)

Bogoslužje ob svetovnem molitvenem dnevu v evangeličanski cerkvi v 
Gornjih Slavečih (Foto: Arhiv S.P. Filip)

Bogoslužje ob svetovnem molitvenem dnevu v evangeličanski cerkvi v 
Bodoncih (Foto: Arhiv S. Sever)

Pridite, vse je pripravljeno! (Foto: Arhiv S.P. Filip)

venije, v samem bogoslužju (le-tega je sestavil in obliko-
val slovenski ekumenski odbor svetovnega molitvenega 
dne) pa so jim bile predstavljene tudi težave in bolečine, 
s katerimi se pri nas soočamo predvsem ženske. Tako je 
mala in mlada država Slovenija ta dan bila v osrčju celega 
sveta. Skupaj z nami in za nas je molilo na milijone ljudi, 
ki je obenem zbiralo denarna sredstva za različne projekte 
v Sloveniji, ki ženskam in otrokom nudijo različne pomoči. 
Na to enkratno priložnost, na katero bo potrebno čakati 
najmanj naslednjih 200 let, smo se kristjanke iz Slovenije 
začele pripravljati že leta 2016, ko smo se meseca aprila 
zbrale na uvodni pripravljalni delavnici, kjer smo zarisale 
prve ideje in razdelile delo po skupinah, ki se je nadaljevalo 
kasneje. Tekom leta smo pripravile predstavitev države s fo-
tografijami, bogoslužje, otroško bogoslužje, pesmi, razlago 
bibličnega teksta in likovno delo za naslovnico. Slednje je 
ustvarila ga. Rezka Arnuš.
Vse pa je bilo vezano na temo, ki nam je bila dodeljena in 
se je glasila: »Pridite, vse je pripravljeno!« Vzeta je bila iz 
bibličnega besedila v Lukovem evangeliju 14,15–24. Osred-
nja nit te Jezusove prilike o veliki gostiji je povabilo, na 
katero se odzovejo ljudje z ulice in obrobja, saj so se vsi 
povabljenci opravičili. Ampak hiše ne morejo napolniti – za 
omizjem je še vedno prostor.
Tudi med samim bogoslužjem, ki je pri nas v Sloveniji v pe-
tek, 1. marca, potekalo v 8 krajih (Murska Sobota, Maribor, 
Ljubljana, Rogaška Slatina, Velike Lašče, Koper,  Kamnik, Sv. 
Duh pri Škofji Loki), smo tako prisluhnili zgodbam tistih, ki 
so prihajali za mizo. Njihove pripovedi so odražale politične 
in gospodarske razmere od tedaj, ko je bila Slovenija del nek-
danje skupne države, vse do današnjih dni. To so bili glasovi 
delavcev migrantov, mater, babic, žena in Romov. Medtem 
ko smo poslušali njihove zgodbe, smo prosili za odpuščanje 
in molili, naj Bog odpre naša srca za sočutje in razumevanje. 
Glede na pomembnost dogodka smo se evangeličanke odlo-
čile, da bogoslužje v nedeljo, 3. marca, po naših gmajnah »po-
novimo«. S podporo duhovnikov/ic in angažiranostjo mnogih 
vernic, v nekaterih gmajnah celo s pomočjo katoličank, nam 
je to uspelo na 10 krajih (Ljubljana, Maribor, Apače, Murska 

Sobota, Puconci, Bodonci, Gornji Slaveči, Križevci, Moravske 
Toplice in Lendava). Na ta način smo Svetovni molitveni dan 
približali še množici tistih, ki se tega vsakoletnega dogodka 
še nikoli niso udeležili. Upamo, da nas bo naslednje leto, ko 
je na vrsti država Zimbabve, spet več in da se bo zanimanje 
za Svetovni molitveni dan tudi pri nas v Sloveniji večalo. 
Danes, ko je že vse za nami, smo dobremu Bogu iskreno 
hvaležne, da nas je obdaril s svojo milostjo, da smo imele 
priložnost glas o Sloveniji in njenih ljudeh v molitvenem 
bogoslužju prinesti v srca in domove ljudi v 180 držav po 
vsem svetu. Hvaležne pa smo tudi vsem tistim, ki ste na 
kakršen koli način pomagali pri raznih pripravah, organi-
zacijah in izvedbah omenjenih bogoslužij. In če je ta velik 
dogodek postal preteklost, pa vabilo »Pridite, vse je pri-
pravljeno!« ostaja veljavno tako za sedanjost kakor tudi 
prihodnost! Zato nanj ne pozabimo!

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč
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Pohod z lučkami (Foto: Arhiv vrtec Grad) 

Učenke z mentorico Matejo Hladen pri stojnici na sejmu Altermed 
(Foto: R. Ropoša Januš)

Učenci OŠ Grad med božično dobrodelno akcijo (Foto: R. Ropoša Januš)

Pustni dan v vrtcu (Foto: Arhiv vrtec Grad) 

NOČNI POHOD Z LUČKAMI
V mesecu decembru, prazničnem času, smo v vrtcu skupaj 
s starši za naše najmlajše ustvarjali praznično vzdušje. V 
popoldanskem času smo se zbrali v vrtcu, kjer smo skupaj 
z otroki izdelovali laterne. Otroci so v vrtec prinesli steklene 
kozarce, katere so skupaj s starši okrasili, vanje pa položili 
čajne svečke. S temi laternicami smo se podali na pohod 
do gradu, kjer nas je v prazničnem vzdušju pričakal Boži-
ček. Ker je bilo mrzlo, so se udeleženci lahko okrepčali ob 
toplih napitkih in se posladkali z domačim pecivom. Poleg 
tega pa so lahko domov odnesli različne izdelke, ki smo jih 
delavci vrtca skupaj z otroki izdelali prav v ta namen. Lepa 
hvala tudi Krajinskemu parku Goričko, ki nam je omogočil, 
da smo to prireditev lahko izvedli. Klaudija Klement

PUST V VRTCU
V pustnem tednu so v vrtcu potekale pustne dejavnosti. 
Potekale so skozi različne aktivnosti. Tudi na pustni torek 
je vrtec obiskalo veliko pravljičnih junakov. Namesto vzgo-
jiteljev in otrok so bile ta dan v vrtcu vesele maškare, ki so 
se zabavale ob šemljenju in rajanju. Pustna povorka se je 
sprehodila do Občine Grad in Vulkanije, kjer so otroci rajali 
skupaj s krtkom Olijem.  Klaudija Gomboc

BOŽIČNA DOBRODELNA AKCIJA
Pred božičem smo z učenci v okviru projekta Popestrimo 
šolo obiskali na njihovih domovih ostarele in osamlje-
ne  posameznike iz naše občine. Obdarovali smo jih s ke-
ksi, ki smo jih spekli, in razveselili z voščilnicami, ki smo jih 
izdelali posebej za ta namen. Vsakemu smo podarili tudi 
čaj z našega zeliščnega vrta.
Učenci, ki sodelujejo pri Kuhariji, so nam pomagali pri peki 
keksov. S skupnimi močmi smo razveselili 27 posameznikov 
v vseh sedmih vaseh Občine Grad.

SEJEM ALTERMED
V petek, 15. marca 2019, so se učenke Ana Luša Časar, Lana 
Fartek, Lana Sukič in Ana Kovač, ki sodelujejo pri EKO krož-
ku, z mentoricama Matejo Hladen in Renato Ropoša Januš 
odpravile v Celje na sejem Altermed. Tam smo predstavili 
našo šolo z izdelki, ki smo jih izdelali na jesenskem EKO 
dnevu. Obiskovalcem smo pokazali naše sokove, vegeto, 
zeliščne soli in čaje ter jim postregli s skutnim namazom, ki 
so ga pripravili učenci pri Kuhariji z mentorico Urško Golob 
Virag. Učenke so našo šolo in dejavnosti, ki jih izvajamo kot 
EKO šola, predstavile tudi na odru sejmišča.
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V projektu Popestrimo šolo smo bili aktivni tudi v zimskih počitnicah. 
(Foto: R. Ropoša Januš)

Mladi lončarji z učiteljem Šalamonom ob lončarskem vretenu 
(Foto: M. Recek)

Učenci so bili zelo aktivni v svojih delavnicah. (Foto: R. Ropoša Januš)
Pri pouku nemškega jezika smo izdelovali koledarje. 
(Foto: M. Paluc Zamuda)

ZIMSKE POČITNICE PRI 
POPESTRIMO ŠOLO
V času počitnic smo pri Popestrimo šolo pripravili pester 
program, kjer se je našlo za vsakogar nekaj zanimivega. 
Mlajši učenci so sodelovali na LEGO WEDO delavnici, ki 
jo je vodil učitelj Gregor Nemec z OŠ Puconci. V Vulkaniji 
so učenci 1. triade izdelali mozaik vulkana iz barvnih ka-
menčkov. Z učenci 2. triade smo obiskali pokrajinski muzej 
v Murski Soboti in spoznavali bivališča nekoč. Z najstarejši-
mi učenci smo se odpravili na pustolovščino v grajske kleti, 
kjer nam je Kristjan Malačič s Krajinskega parka Goričko 
pokazal, kako prezimujejo netopirji.

DELAVNICE ZA NADARJENE NA 
OŠ SV. JURIJ
V soboto, 23. 3. 2019, smo se v okviru projekta Popestrimo 
šolo z učenci odpravili na sobotne delavnice za nadarjene, 
ki jih je letos gostila OŠ Sv. Jurij. Naši učenci so sodelovali v 
ustvarjalni, glasbeni in računalniški delavnici. Spoznali so 
vrstnike s podobnimi interesi z drugih osnovnih šol. Bilo je 
zelo ustvarjalno in poučno. Kaja se je naučila, kako izdelati 
nakit, Maks je naredil hologram in Ana je ustvarjala glasbo 
s pomočjo ritma.

                                   Izvajalka programa Popestrimo šolo
                                             Renata Ropoša Januš

LONČARSKI KROŽEK – MLAJŠA 
SKUPINA
V tem šolskem letu obiskuje lončarski krožek osem učen-
cev iz tretjega in trije učenci iz četrtega razreda. Nekate-
ri izmed njih so krožek obiskovali že prejšnje šolsko leto, 
nekaj pa je takšnih, ki delo z glino letos spoznavajo prvič. 
Že nekaj časa jim je buril domišljijo stroj, ki je postavljen 
v kotu tehnične učilnice. Vreteno, na katerem ustvarjajo 
starejši učenci, so si želeli preizkusiti tudi sami. Učitelj Ka-
rel Šalamon je našel toliko časa, da so skupaj ustvarili svoj 
prvi izdelek. 
Bili so veseli, verjetno pa bodo še bolj, ko bodo končni izde-
lek odnesli domov.                                                                Mentorica

                   Metka Recek

LETNI ČASI V 2. RAZREDU
V 2. razredu smo pri pouku nemščine spoznavali koledar. 
Učenje smo popestrili z ustvarjanjem lastnega koledarja v 
obliki kroga. Nastala je pestra in barvita krožna sestavljen-
ka, ki je poleg veselja ob ustvarjanju učencem približala in 
poenostavila osvajanje učne snovi. Nastale izdelke si lahko 
ogledate na fotografiji.

                                           Učiteljica tujega jezika – nemščine           
                                   Monika Paluc Zamuda
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(Foto: K. Šalamon)

Tekmovalci so ob koncu tekmovanja prejeli priznanja in pokale. 
(Foto: Arhiv OŠ Grad) 

OSVAJANJE NEKOČ IN DANES
Z učenci zadnje triade smo se tudi letos odločili za zbiranje 
običajev, in sicer na temo osvajanja.
Najprej smo se odpravili na teren, kjer smo pričevalce (go-
spoda Draga in gospo Greto Fujs ter gospe Tiniko, Treziko, 
Ančko in Iloško) zaprosili, da z nami delijo spomine na čas 
pred poroko.
Spraševali smo jih, kje so spoznali partnerja, zakaj jim je bil 
le-ta všeč, kako so partnerju to povedali oz. pokazali, kje so 
se sestajali, kdaj in kako so fantje dekleta zaprosili za roko, 
kako so jih prvič sprejeli njeni/njegovi starši, kako so se 
dogovorili za poroko in katere pogoje so morali izpolniti, 
preden so začeli pripravljati poroko.
Zbrane spomine smo v šoli pregledali, uredili ter oblikovali 
v dialoški zapis.
Nastalo je šest prizorov, povezovalo jih je vezno besedilo.
Ker se je večina parov nekoč spoznala na plesu, smo za 
pomoč zaprosili folkloro, učenci razredne stopnje pa so 
prepevali ljudske pesmi, katerih vsebina se je ujemala s 
temo projekta.
Običaje smo na odru dvorane pri Gradu predstavili 4. 1. 
2019.

Vodja projekta: Marija Štesl
Pa še nekaj utrinkov s prireditve:

13. OBČINSKO TEKMOVANJE 
V NAMIZNEM TENISU OBČINE 
GRAD
Osnovna šola Grad je v petek, 11. 1. 2019, v šolski telova-
dnici, organizirala že 13. občinsko tekmovanje v namiznem 
tenisu. 
S predtekmovanja, kjer je sodelovalo 30 igralcev, se je na 
turnir uvrstilo najboljših 5 tekmovalcev do 18 let in naj-
boljši 4 nad 18 let. Odigrali so po sistemu vsak z vsakim. 
Tekmovalci do 18 let na dva dobljena niza, tekmovalci nad 
18 let pa na tri dobljene nize.
Vrstni red v kategoriji do 18 let je bil:

1. mesto: Rok Cör
2. mesto: Marsel Inašič 
3. mesto: Kevin Tanacek
4. mesto: Tobias Flisar
5. mesto: Tijan Rajbar

V finalu sta velika konkurenta Edvard Gomboc in Anton 
Buček prikazala zelo dobro borbo. Najprej je v setih povedel 
Edvard Gomboc z 2 : 0, ampak Anton Buček se ni predal. 
Priigral si je 2 seta, tako da je odločal zadnji, 5 set, ki ga je 
dobil Edvard Gomboc.
Za 3. mesto je Nikolas Buček premagal Roberta Cöra z re-
zultatom 3 : 0.
Vrstni red v kategoriji nad 18 let je bil naslednji:

1. mesto: Edvard Gomboc, Vidonci
2. mesto: Anton Buček, Grad
3. mesto: Nikolas Buček, Grad
4. mesto: Robert Cör, Kovačevci OŠ Grad 

SPOMINSKI DAN USTANOVE 
VST
V ponedeljek, 18. februarja 2019, je bila  ob 17. uri v Pomur-
skem muzeju, Trubarjev drevored 4 v Murski Soboti, prire-
ditev v spomin akademika dr. Antona Vratuše.
Častna gostja je bila prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth s preda-
vanjem na temo »SOLIDARNOST KOT PRAVIČNOST«.
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(Foto: K. Šalamon)

Akademik dr. Anton Vratuša (Foto: Arhiv Štiftarjeva fundacija)

Anemari Svetanič in Tina Celec sta brali misli o dr. Vranu. 
(Foto: R. Ropoša Januš)

Slovesnost so s krajšim kulturnim programom obogatili 
učenci OŠ Grad.
Dekleta 8. razreda so zapela pesmi V našon kraji je lipau, 
Samo milijon nas je in Na okno priletel en črni je vran; 
Anemari Svetanič in Tina Celec sta brali misli o dr. Vranu, 
Rok Cör in Tina Celec sta zaigrala v kratkem prizorčku na 
temo Če želiš biti ljubljen, moraš ljubiti, Rok je program 
tudi zaključil, in sicer s pesmijo S. Kosovela: Predsmrtnica.                                                                                                             Mentorica: Marija Štesl

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK – SPOMIN NA 
NAŠEGA NAJVEČJEGA  PESNIKA 
FRANCETA PREŠERNA
Učenci OŠ Grad so pod mentorstvom Alojza Tuškeja pri-
pravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in jo 
uprizorili v kulturni dvorani pri Gradu.
Letos je ta tradicionalna prireditev potekala šestega fe-
bruarja, in sicer malo drugače kot prejšnja leta. Najprej so 
se predstavili najmlajši, in sicer folklorna skupina učencev 
1. razreda pod vodstvom mentorice Helene Poznič Kos, ki 
je zaplesala venček svojih plesov. Sledil je pevski vložek 
otroškega in mladinskega pevskega zbora pod vodstvom 
zborovodje Luke Ščavničarja, ki so se predstavili s svojim 
letošnjim repertoarjem. Osrednji dogodek pa je bila gle-
dališka predstava Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna v 
uprizoritvi dramskega krožka pod vodstvom mentorja Aloj-

za Tuškeja. Obiskovalce sta nagovorila tudi županja Občine 
Grad Cvetka Ficko in ravnatelj OŠ Grad Viktor Navotnik in 
strnila svoja razmišljanja o kulturi. Prireditev je povezovala 
učenka 9. razreda, Anemari Svetanič.
Proslavo so učenci ponovili še 28. februarja v popoldanskem 
času za ostale občane Občine Grad in  s tem obogatili kul-
turno dogajanje v mesecu februarju. Prireditev je bila lepo 
obiskana, kar priča, da imajo ljudje še vedno čut za kulturo.

                               Mentor dramskega krožka                                                                                                                          Alojz Tuškei

OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN V BELTINCIH 
»RINGARAJA 2019«
V četrtek, 21. 3. 2019, so se učenci 1. razreda, ki obiskujejo 
interesno dejavnost folklora, udeležili območnega sreča-
nja otroških folklornih skupin v Beltincih. Mlajša folklorna 
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Naši mladi so zaplesali. (Foto: Arhiv Pomurec.com) 

Sanja Dervarič, Kruplivnik; 
dipl. ekonomistka

Karmen Kovač, Grad; 
magistrica ekonomskih in poslovnih ved

Mladi kuharji OŠ Grad so uspešno sodelovali v projektu Kuhna pa to. 
(Foto: U. Golob Virag)

skupina deluje na šoli prvo leto. Sodelovali so že na kul-
turnih prireditvah v in tudi izven šole. Učenci, ki zelo radi 
plešejo, se igrajo ter nastopajo, so se skupaj z mentorico 
Heleno Poznič Kos odločili, da se udeležijo omenjenega 
srečanja. Predstavili so se s spletom Križ kraž, v katerem 
sta se prepletala igra in ples. Kljub temu, da so bili med 
najmlajšimi nastopajočimi, so poželi velik aplavz in tako 
dobili motivacijo za nadaljnje delo. 

                                                         Mentorica folklorne skupine:                                                                                                                      Helena Poznič Kos

PROJEKT KUHNA PA TO
V sredo, 27. 3. 2019, so učenci OŠ Grad v okviru projekta 
KUHNA PA TO predstavili svoje kuharske veščine. V nakupo-
valnem centru BTC v Murski Soboti so pripravljali sarmice, 
langaš ter gibanico v kozarcu. Svoje jedi so postregli in po-
nudili mimoidočim. Končni rezultat je bil več kot odličen. 
Jedi so bile mamljive in zelo okusne. Hvala vsem staršem, 
sorodnikom in mimoidočim, ki ste nas razveselili z vzpod-
budnimi besedami in nam namenili svoj glas. 

 Mentorica:                                                                                                                    Urška Golob Virag

DIPLOMANTI 2018 

SANJA DERVARIČ 
Stara sem 23 let in pri-
hajam iz Kruplivnika. 
Po končani osnovni šoli, 
ki sem jo obiskovala pri 
Gradu, sem se odločila 
nadaljevati svoje šola-
nje na srednji ekonom-
ski šoli v Murski Soboti. 
Štiri leta srednje šole so 
hitro minila, zato sem 
se morala odločiti, kaj 
želim početi v življenju. 
Odločila sem se za štu-
dij ekonomije na Višji 
strokovni šoli v Murski 
Soboti. Po dveh letih 
študija sem septembra 
2016 diplomirala in obe-

nem prejela priznanje za izjemne študijske dosežke. Z željo 
po nadaljnjem izobraževanju sem se odločila za dodatni dve 
leti študija na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Ce-
lje. Ker sem sledila svojim ciljem, sem julija 2018 ponovno 
diplomirala in si pridobila naziv diplomirana ekonomistka. 
Eden izmed mojih mnogih ciljev je ta, da najdem službo na 
področju ekonomije, kjer bom lahko izkoristila svoje prido-
bljeno znanje. Prosti čas rada preživljam v naravi skupaj z 
mojimi domačimi ljubljenčki, rada se odpravim v kino ali 
po nakupih ter se družim s prijatelji. Najrajši od vsega pa 
potujem, spoznavam nove kulture in uživam ob dobri hrani.

KARMEN KOVAČ
Stara sem 25 let. Po 
končani Osnovni šoli 
Grad, leta 2008, sem 
se odločila, da nada-
ljujem svoje šolanje na 
Ekonomski šoli Murska 
Sobota. Vpisala sem 
se v program ekonom-
ske gimnazije. Tu sem 
poleg novih prijateljev 
odkrila tudi nova podro-
čja, ki so me še posebej 
zanimala. Po uspešno 
opravljeni splošni ma-
turi sem se leta 2012 
vpisala na Ekonomsko-

poslovno fakulteto Maribor, smer Računovodstvo, revizija 
in davščine. Leta 2016 sem tudi uspešno diplomirala in si 
s tem pridobila naziv diplomirane ekonomistke. Želja po 
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Mario Farič, Vidonci; 
dipl. inženir gradbeništva

Nejc Huber, Vidonci; 
inženir mehatronike

Nives Rac, Grad; 
dipl. germanistka 

še večjem pridobivanju znanja me je privedla do vpisa na 
drugo stopnjo študija, in tako sem se leta 2016 vpisala na 
magistrski študij Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, 
smer Računovodstvo, revizija in davščine. Izobraževanje 
na drugi stopnji sem uspešno končala s pisanjem magis-
trske naloge z naslovom »Kakšno bo notranje revidiranje 
leta 2031?« in  si  z ustnim zagovorom 6. 12. 2018 pridobila 
naziv magistre.
Sedaj, po zaključku svoje izobraževalne poti, si nabiram 
delovne izkušnje v uspešno rastočem podjetju v Pomurju, 
Elrad International Gornja Radgona, v oddelku financ in 
računovodstva. 
Tempo življenja je čedalje hitrejši in s tem imamo posle-
dično manj prostega časa. Ko je le mogoče, si zato vzamem 
čas zase in ga preživim v naravi. Poleg posvečanja službi 
in prenašanja teoretičnega znanja v prakso se tudi rada 
podružim s prijatelji in domačimi. 

NEJC HUBER 
Moja pot izobraževanja 
se je pričela na Osnovni 
šoli Grad, kjer je v dobri 
družbi osem let minilo 
zelo hitro. 
Na podlagi velikega 
zanimanja za tehniko, 
predvsem avtomatiza-
cijo in robotiko, sem se 
odločil svojo pot izo-
braževanja nadaljevati 
na Tehniškem šolskem 
centru Maribor, smer 
Tehnik mehatronike.
Novo okolje mi ni pred-
stavljalo kakšnih ovir, 
saj sem hitro spoznal 
nove prijatelje s po-
dobnimi interesi in štiri 
leta so švignila, kot bi 
mignil. 
Med samim srednješol-

skim izobraževanjem sem se s pomočjo obvezne prakse 
srečal z roboti in avtomatiziranimi linijami v proizvodnji. 
Dejal sem si, da se moja pot izobraževanja še ne bo za-
ključila, zato sem se odločil še za študij mehatronike v 
Ljubljani, kjer sem uspešno diplomiral in s tem pridobil 
naziv inženir mehatronike. Sedaj sem redno zaposlen v 
podjetju Elrad International d.o.o. 
V prostem času se rad podružim s prijatelji in se veliko 
ukvarjam s športom, predvsem nogometom. Za vse, kar 
sem dosegel, sem hvaležen svoji družini; za vso podporo 
in da so mi omogočili študij. Sedaj pa stremim k nabi-
ranju novih znanj in izkušenj naprej, ob pravi priložnosti 
ne izključujem niti dela v tujini, v kakšnem od svetovno 
znanih podjetij. 

MARIO FARIČ 
Moja izobraževalna pot se je 
pričela na OŠ Grad, nadaljevala 
pa na Gimnaziji Murska Sobota. 
Tekom šolanja se je moja naklo-
njenost do matematike in fizike 
vselej povečevala, zato sem se 
po končani gimnaziji vpisal na 
študij gradbeništva na Fakulte-
ti za gradbeništvo in geodezijo 
Ljubljana. 
Od začetka pa do samega konca 
prvostopenjskega študija sem 
strogo sledil svojim ciljem, zato 
so bile vse študijske obvezno-
sti sproti in hitro opravljene. 
Minulo leto sem tako uspešno 
diplomiral ter pridobil naziv di-
plomirani inženir gradbeništva, 

obenem pa prejel tudi priznanje za najuspešnejšega štu-
denta na dodiplomskem študiju gradbeništva, na kar sem 
izredno ponosen. Želja po še več znanja je botrovala vpisu 
na podiplomski študij. Trenutno obiskujem prvi letnik magi-
strskega študija Gradbeništvo, smer Gradbene konstrukcije. 
Večino časa tako še naprej preživim v Ljubljani, se pa vsak 
vikend izredno rad vračam domov, kjer prosti čas najraje iz-
koristim za partijo nogometa s prijatelji. 
Trenutno je moj glavni cilj uspešno končati drugostopenjski 
študijski program in pridobiti naziv magistra. Nato se želim 
čim hitreje zaposliti v enem izmed projektantskih podjetij, 
tekom poklicne poti pa opraviti tudi strokovni izpit ter po-
stati pooblaščeni inženir na Inženirski zbornici Slovenije.

NIVES RAC 
Svojo izobraževalno pot 
sem začela na Osnovni 
šoli Grad. Leta 2010 sem 
se vpisala v gimnazijo v 
Murski Soboti. Po kon-
čani srednji šoli sem za-
čela študij v Ljubljani na 
Filozofski fakulteti, smer 
Germanistika. Leta 2018 
sem pridobila naziv di-
plomirana germanistka 
(UN). Sam študij je trajal 
tri leta, četrto leto pa 
sem izbrala status ab-
solventa, ki sem ga izko-
ristila za pisanje diplom-
ske naloge in potovanja. 

Študij zahteva že od začetka odlično znanje nemščine, saj 
vsa predavanja, vaje in seminarji potekajo v nemškem jeziku. 
Vsak letnik je bil po svoje zahteven, ker pa sem z veseljem 
pri tem, kar študiram, sem vsak letnik končala brez težav. 
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Gloria Gomboc, Dolnji Slaveči; 
dipl. ekonomistka 

Mitja Križan, Radovci; 
Inženir varstva okolja in komunale 

Patricija Celec, Radovci; 
Profesorica razrednega pouka 

Tako sem se vpisala na magistrski študij nemščine, peda-
goška smer. V prvem letniku magistrskega študija poteka 
obvezna praksa, ki sem jo opravljala na Osnovni šoli Grad. 
Na tem mestu se zahvaljujem ravnatelju Osnovne šole Grad 
za sprejem na prakso. Po končani praksi, ko si vržen v nek 
sistem, ki ni domač, sem spoznala, da je moj cilj poučevanje 
nemščine. Moj cilj je učencem podajati snov na zanimiv in 
zabaven način. Da je to mogoče, sploh pa pri tujem jeziku, 
sem hvaležna, da imamo profesorje, ki nam podajajo nove 
oblike učenja in poučevanja. Zakaj pa sem se odločila za štu-
dij nemščine? Učenje nemščine za mene ne pomeni učenje 
slovnice, slovničnih struktur, ampak pomeni spoznavanje 
kulturnega sporazumevanja. Učenje nemščine pomeni pri-
dobivanje vpogleda v življenje ljudi v nemško govorečih de-
želah, v njihovi večkulturni družbi, uživanje v literaturi, glasbi 
in umetnosti. Nemščina je jezik Goetheja, Kafke, Schillerja, 
Mozarta, Bacha in Beethovna. Moj prosti čas zaznamuje 
predvsem branje nemške literature, prevajanje in druženje 
s prijatelji. Ker me je izobraževalna pot zanesla v Ljubljano, 
je Ljubljana postala moj drugi dom, kjer se veliko družim 
s prijatelji, hodim na sprehode, spoznavam okolico in sem 
hvaležna, da se mi je odprla takšna življenjska pot. Na koncu 
bi se še zahvalila svoji družini, predvsem babici in dedku, 
ki me vedno podpirata in ker sta mi v otroškem obdobju 
približala nemščino, ki je postala moj največji hobi in talent.

GLORIA GOMBOC 
Od 3. julija 2018 se lahko 
pohvalim z nazivom uni-
verzitetna diplomirana 
ekonomistka. Številke in 
računanje mi je vedno šlo 
dobro od rok, zato je bila 
smer dodiplomskega štu-
dija ‚Denar in finance‘ lo-
gična izbira. Pridobila sem 
znanja s področja ban-
čništva, zavarovalništva, 
javnih financ, nadzora fi-
nančnih trgov in institucij. 
Vsa podjetja, finančne 
institucije, kot na primer 
banke, zavarovalnice, in-
vesticijski skladi, pa tudi 

borzno posredniške hiše, svetovalna podjetja in državne in-
stitucije, iščejo prav tovrstne strokovnjake različnih profilov s 
področja financ, od odločevalskih do analitičnih.
Zdaj izobrazbo nadgrajujem na podiplomskem študiju 
smer ‚Kvantitativne finance in aktuarstvo‘, ki zajema izzi-
ve aktuarstva, upravljanja finančnega premoženja in ob-
vladovanja finančnih tveganj. V globalni finančni krizi se 
spreminja institucionalni in regulatorni okvir, kar spreminja 
nekatere predpostavke matematičnih modelov v financah. 
Sposobnost prilagajanja zahtevnih analitičnih in model-
skih pristopov k trenutnim problemom v financah postaja 
vedno pomembnejša konkurenčna prednost zaposlenih v 

finančnem sektorju. Na podiplomskem študiju me čaka še 
nekaj izpitov in magistrska naloga.
Prosti čas vedno rada izkoristim za druženje s prijatelji in dru-
žino, lep konec tedna pa za pobeg iz Ljubljane na domače 
Goričko.

MITJA KRIŽAN 
Star sem 22 let in živim v 
Radovcih. Svojo pot izo-
braževanja sem po kon-
čani osnovni šoli začel na 
Srednji poklicni in tehnični 
šoli Murska Sobota, smer 
Okoljevarstveni tehnik 
in se po končani poklicni 
maturi vpisal na Višjo pro-
metno šolo Maribor, smer 
Varstvo okolja in komuna-
la, kjer sem lansko leto po 
končanem šolanju prido-
bil naziv inženir varstva 
okolja in komunale. Po 
končanem izobraževanju 

sem se zaposlil. Svoj prosti čas rad preživljam v naravi in ga 
izkoristim za druženje s prijatelji ter za poslušanje glasbe in 
uživanje na koncertih.

PATRICIJA CELEC 
Osnovno šolo sem obi-
skovala pri Gradu, nato 
pa odšla na gimnazijo na 
Ekonomsko šolo v Murski 
Soboti. Izobraževalno pot 
sem nadaljevala na Peda-
goški fakulteti Maribor in 
sicer smer Razredni pouk. 
Trenutno sem v prvem 
letniku na podiplom-
skem študiju. Za študij 
razrednega pouka sem 
se odločila, ker me delo 
z otroki veseli, saj je zelo 
lepo videti majhne otro-
ške obraze, željne znanja. 
Tako sem se odločila tudi 
zato, ker hočem svoje 

znanje na čim boljši način prenesti na mlajše generacije in 
tako vplivati na sooblikovanje njihove osebnosti. Moj največji 
cilj je uspešno magistrirati, do takrat pa si želim izpopolniti 
svoja znanja s področja poučevanja otrok, da bom lahko čim 
bolj uspešna pri svojem delu. V prostem času se rada družim s 
prijatelji in družino, odpravim na izlet, poslušam glasbo in po-
gledam kakšno dobro serijo. Največ prostega časa pa porabim 
za delo z otroki kot animatorka na rojstnodnevnih zabavah v 
Maxilandu, kjer pridobivam zlata vredne izkušnje. 
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Ekipa (Foto: B. Sukič) 

19. januar 2019 Grad U 13 (Foto: B. Sukič)

Ekipa U 11 pri Gradu (Foto: B. Sukič)

ŽNK GORIČKO STANJEVCI 
»ZMAGOVALKE« - KLUB, 
KI POVEZUJE DEKLICE IZ 
CELOTNEGA GORIČKEGA

Na drevesu se je pojavil prvi cvet in iz cveta se je razvil 
sadež, jabolko. Jabolko je padlo na nogo moji hčerki Zoji, 
ki je gledala svojega atija GRAČARA, kako igra nogomet. 
Vprašala me je, zakaj deklice v naši okolici, na Goričkem, 
ne igrajo nogometa. Odgovoril sem ji,  da bo ona zagotovo 
prava pobudnica za ženski nogomet in pokazala moškemu 
spolu, da tudi one zmorejo. V letu 2016 je Zoja prišla iz šole 
s prvim spiskom nogometašic. V tistem trenutku si tudi 
sam nisem upal verjeti v zgodbo, ki se je začela pisati. Od 
takrat je minilo več kot leto in iz dneva v dan sem poslušal 
vprašanje, kdaj bomo začeli trenirati, igrati. Potem pa sem 
si rekel, če pa so res tako vztrajne, je edina pot, da začne-
mo trenirati.  In tako smo 22. maja 2017 v Športnem parku 
Stanjevci začeli s prvim treningom. Na trening je prišlo 
6 igralk, ki so spoznavale nogomet. Iz treninga v trening 
nas je bilo več. Treninge smo izvajali dvakrat tedensko, in 
sicer treninge koordinacije, tehnike z žogo… Sedaj ekipo 
sestavlja 24 igralk + 2 igralca. 
Cilj našega kluba je, da omogočamo vsem deklicam, ki 
imajo željo po nogometu, da imajo enake možnosti kot 
dečki in presežemo razmišljanje,  da so ženske za štedilnik. 
Največje veselje mi je delati z igralkami, ki na trening in 
tekme vedno pridejo z nasmeškom in polne dobre volje. 
Za samostojno pot smo se odločili v mesecu januarju 2018, 
kjer smo na ustanovni skupščini sklenili, da ustanovimo 
ženski nogometni klub pod imenom ŽNK GORIČKO STA-
NJEVCI »ZMAGOVALKE«. Zakaj Zmagovalke? Ime Zmago-
valke so izbrale nogometašice v šoli, saj so zmagale v tem, 
da ne le sanjajo svoje sanje, ampak začnejo živeti svoje 
sanje. To je tudi naš moto: »ŽIVETI SVOJE SANJE», zato ti-
stim, ki še samo sanjate svoje sanje nudimo priložnost, 
da se nam pridružite in začnete uresničevati svoje sanje.
Klub tekmuje v naslednjih ligah: 
1. NZS (Nogometna zveza Slovenije) za deklice U11
2. MNZ Murska Sobota ( Medobčinska nogometna zveza 

Murska Sobota) dečki, U7 in U 11

3. Prvi zimski dekliški turnir pri Gradu na Goričkem NZS 
U13 do 13 let smo uspešno izvedli 19. januarja 2019 v 
športni dvorani tamkajšnje osnovne šole, katerega so se 
udeležile najboljše ekipe Slovenije (ŽNK Pomurje, ŽNK 
Savinja, ŽNK Olimpija, ŽNK Goričko, ŽNK Maribor, NK 
GRAD – moška domača ekipa).

Tudi iz občine Grad imamo tri igralke (PIA CELEC, ANEJA 
FUJS CELEC, LIA SUKIČ ) in ker ima NK GRAD v mlajših se-
lekcijah tudi deklice, se že veselimo dobrega sodelovanja 
in napredka v ženskem nogometu.
Verjamemo v to, da mora biti projekt ŽNK GORIČKO pro-
jekt vseh goričkih občin, saj bomo tako dokazali, da imajo 
tudi deklice možnost vključitve v vrhunski nogometni svet, 
kajti že sedaj nekatere Goričanke trkajo na vrata Slovenske 
ženske reprezentance…
Lahko se pohvalimo, da bomo s septembrom igrali v 1. Slo-
venski ženski ligi NZS do 13 let z ekipami ŽNK POMURJE, 
ŽNK OLIMPIJA, ŽNK MARIBOR, ŽNK RADOMLJE... 
Vsem, ki nas podpirajo in verjamejo v nas, se zahvaljujemo, 
za vpis v naš klub pa nas lahko kontaktirate na email: znk.
goricko@gmail.com ali nas pokličete na tel. št. 041 675 117. 

Bojan Sukič

ANEJA FUJS CELEC IN PIA CELEC 
Radovčarki Aneja Fujs Celec, učenka 6. a razreda, in Pia Celec, 
učenka 4. a razreda, na OŠ Kuzma, sta nogomet pri ŽNK 
Goričko Stanjevci Zmagovalke začeli trenirati v mesecu sep-
tembru 2018. Najprej je pričela Pia, ki jo je igranje nogometa 
že od nekdaj privlačilo in zanimalo ter je ponujeno prilo-
žnost sprejela, en teden za njo pa se je klubu pridružila še 
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PREDSTAVLJAMO

Aneja Fujs Celec in Pia Celec (Foto: A. Celec) 

Aneja, ki si je vedno rada ogledovala fantovske nogometne 
tekme in  začela slediti svoji želji, da se tudi sama kot ena-
kovredna njim dokaže v tem športu. V kolikor jima šolske 
obveznosti to dopuščajo, se treningov in turnirjev udeležita 
2-3x tedensko, odvijajo pa se na različnih lokacijah Gorič-

kega in Prekmurja (Stanjevci, G. Petrovci, Šalovci, Murska 
Sobota, Beltinci…). Treningi med tednom trajajo do dve uri, 
turnirji pa se odvijajo ob dopoldnevih ali popoldnevih ob 
koncu tedna. Starejše deklice trenirata Valter Gjergjek in 
Bojan Sukič, mlajše pa Andrej Škodnik in Marko Horvat. V 
ekipi Aneja in Pia zavzemata različne pozicije. Pia je pravi-
loma golmanka, igra pa tudi desno zadnje krilo, Aneja pa 
običajno igra levo zadnje krilo, občasno pa se dobro znajde 
tudi v vlogi golmanke in napadalke. Obe si želita napredo-
vanja pri igranju nogometa, po odigrani tekmi pa se najbolj 
razveselita zmage in okrepčila s sendviči ter seveda tudi v 
primeru slabšega izida medsebojnega posveta, kako v pri-
hodnje igrati boljše, popraviti napake… Obe menita, da je za 
dosego dobrih rezultatov zelo pomembno sodelovanje vseh 
igralk. Igranje nogometa jima ne predstavlja napora, ampak 
sprostitev in veselje, zato  tudi v prostem času radi vzameta 
žogo in na domačem travniku pridno vadita  za naslednjo 
tekmo. V času počitka pa preko televizijskih zaslonov najraje 
spremljata tekme, na katerih igrajo Lionel Messi,  Christiano 
Ronaldo in Paulo Dybala. 

Z Anejo in Pio se je pogovarjala in 
vsebino povzela Štefanija Fujs

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

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

Odrešenikova Kalvarija nas opozarja,  
da za trpljenjem pride vstajenje.  

Prav vera v vstajenje nam daje upanje in moč, 
da nam je v težkih trenutkih lažje.

Vstali naj vas razveseli, 
z novim Življenjem obdari!

Voščimo vam mirne, osebno doživete in  
družinsko povezane praznike.

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

uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad
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KOLEDAR PRIREDITEV

DATUM PRIREDITEV ORGANIZATOR

20. 4. Grad, Doživljajski park Vulkanija: 
VELIKONOČNA DELAVNICA V VULKANIJI ZUKD Grad

22. 4. Grad, Doživljajski park Vulkanija: 
VELIKONOČNA DELAVNICA V VULKANIJI ZUKD Grad

22. 4. Grad, župnijska cerkev: SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV Župnija Grad
23. 4. Grad, palacij gradu Grad: ODPRTJE RAZSTAVE LJUDJE IN KRAJINA JZ KP Goričko
25. 4. Grad, Vrtec pri OŠ Grad: DAN ODPRTIH VRAT VRTCA Vrtec pri OŠ Grad

27. 4. Kovačevci, pri Zvoniku: 
BLAGOSLOV MOTORJEV IN MOTORISTOV 

Okrepčevalnica Cimešter in 
Občina Grad 

28. 4. Grad, Bunderlov križ: 
BLAGOSLOV KONJ

Župnija Grad in 
Občina Grad 

1. 5. Grad, Marofska kapela: ZAČETEK ŠMARNIC Župnija Grad
5. 5. Kovačevci z okolico: POHOD PO KOVAČEVCIH ŠD Kovačevci
10. 5. Grad, koncertni salon gradu Grad: KONCERT FLAVTISTOV JZ KP Goričko
11. 5. Radovci, gasilski dom:  PREVZEM MOTORNE BRIZGALNE PGD Radovci

18. 5. Doživljajski park Vulkanija, po vasi Grad:  
POHOD PO OLIJEVI VULKANSKI POTI ZUKD Grad

24. 5. Grad, grad Grad: KINO POD ZVEZDAMI JZ KP Goričko

25. 5. Kuzma - Bonisdorf, Gostilna Merčnik
POHOD TRIDEŽELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG JZ KP Goričko

25. 5. Motovilci, športno igrišče pri gasilskem domu: 
6. TEKMOVANJE V KUHANJU MOTOVILSKEGA BOGRAČA DŠKT Lukaj Motovilci

25. 5. 
Kuzma, župnijska cerkev: 
EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE V CERKVI SV. KOZMA IN DAMIJANA V 
KUZMI – TROMEJA KRAJ SOŽITJA 

Organizacijski  odbor 

26. 5. Motovilci, športno igrišče pri gasilskem domu: 
NOGOMETNI TURNIR ZA MEMORIAL SCHAMABANDIJA  DŠKT Lukaj Motovilci

1. 6. Radovci, gasilski dom: 
OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE

PGD Radovci 
in GZ Grad

7. 6. Grad, Osnovna šola: DAN ODPRTIH VRAT OŠ GRAD OŠ Grad
8. 6. Grad, koncertni salon gradu Grad: KONCERT ANJE IN VALERIE KUČAN JZ KP Goričko
9. 6. Dolnji Slaveči, gasilski dom: BINKOŠTNI POHOD TREH DEŽEL ŠRD Dolnji Slaveči
9. 6. Grad, župnijska cerkev: PRVO SV. OBHAJILO Župnija Grad
16. 6. Vidonci, Vukova kapela: PROŠČENJE SV. ANTONA Župnija Grad 
20. 6. Grad, župnijska cerkev: PRAZNIK SVETEGA REJŠNJEGA TELESA IN KRVI Župnija Grad

21 . 6. 

Grad, kulturna dvorana: 
OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI:
PREKMURJE V SRCU - 100 let združitve prekmurskih slovencev z matičnim 
narodom

Občina Grad, 
OŠ Grad

23. 6. Kapela Motovilci: PROŠČENJE NA ČAST SRCU JEZUSOVEMU Župnija Grad
25. 6. Vidonci, športni center: POHOD PO VIDONCIH ŠD Vidonci
30. 6. Grad, župnijska cerkev: SV. BIRMA Župnija Grad
6. 7. Motovilci, športno igrišče: NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE PGD Motovilci
14. 7. Vadarci, Žilavcova kapela: PROŠČENJE Župnija Grad 



KOLEDAR PRIREDITEV

14. 7. Kruplivnik, nogometno igrišče: OBČINSKI NOGOMETNI TURNIR ŠD Kruplivnik
16. 7. Grad, palacij gradu Grad: RAZSTAVA SLIK VERE JURJEVIČ JZ KP Goričko

20. 7. Kovačevci, nogometno igrišče: 
FESTIVAL PIZZE 

Okrepčevalnica Cimešter in
 ŠD Kovačevci

3. 8. Motovilci, športno igrišče: 20 let GZ Grad GZ Grad
4. 8. Grad, nogometno igrišče: OBČINSKE VAŠKE IGRE NK Grad 
11. 8. Kuzma, Lovski dom: HUBERTOVA MAŠA LD Grad - Kuzma

11. 8. Motovilci, športno igrišče: 
SLAVNOSTNA SEJA OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU Občina Grad

12. 8. Grad, župnijska cerkev: ZAČETEK TRIDNEVNICE OB VELKI MEŠI Župnija Grad
15. 8. Grad, župnijska cerkev: VELKA MEŠA – Marijino vnebovzetje, proščenje Župnija Grad
15. 8. Grad - Pörga: KRAMARSKI SEJEM OB VELKI MEŠI ZUKD Grad

16. 8. 
Beltinci:
OSREDNJA DRŽAVNA PROSLAVA OB 100. LETNICI PRIKLJUČITVE 
PREKMURJA K MATIČNI DRŽAVI 

Organizacijski odbor 

17. 8. Beltinci, cerkev sv. Ladislava:
SLOVESNA MAŠA V BELTINCIH IN EKUMENSKI DOGODEK 

Škofija MS in 
Evangeličanska cerkev 

18. 8. Grad, župnijska cerkev: ROMARSKO SREČANJE ZA BOLNE IN OSTARELE Župnija Grad
31. 8. Grad, Doživljajski park Vulkanija: Z OLIJEM NAZAJ V ŠOLO ZUKD Grad
1. 9. Grad, Doživljajski park Vulkanija: Z OLIJEM NAZAJ V ŠOLO ZUKD Grad

1. 9.  Motovilci, športno igrišče pri gasilskem domu: 
REGIJSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI  PGD Motovilci 

3. 9. Grad, palacij gradu Grad: 
SPOMINSKA RAZSTAVA SLIK IN GRAFIK LADISLAVA DANČA JZ KP Goričko 

7. 9.
Goričko-Raab-Örség: 
14. KOLESARSKI MARATON TRIDEŽELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-
ŐRSÉG IN 8. KOLESARSKI BREVET GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG

JZ KP Goričko

8. 9. Radovci, turistična pisarna: POHOD PO GRAŠČAKOVI POTI »SKOURIŠ«

13. 9. Grad, arkade gradu Grad:
RAZSTAVA 11. FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA GORIČKO 2019 JZ KP Goričko

14. 9. Kruplivnik, gasilski dom: 80 LET PGD KRUPLIVNIK PGD Kruplivnik 

22. 9. Grad, gasilski dom: 
SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Občina Grad, 
OŠ Grad

28. 9. Grad, Doživljajski park Vulkanija: DEKD V VULKANIJI ZUKD Grad

29. 9. Motovilci z okolico:
18. TRADICIONALNI POHOD PO MOTOVILCIH »PEŠKI« DRS Motovilci

29. 9. Grad, Doživljajski park Vulkanija: DEKD V VULKANIJI ZUKD Grad

29. 9. Grad, grad Grad: 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE NA GRADU GRAD JZ KP Goričko

12. 10. Grad, grajsko dvorišče:  GRAJSKI BAZAR JZ KP Goričko
20. 10. Kruplivnik, gasilski dom: »KAK JE INDA FAJN BILOU« DŽD Kruplivnik, Občina Grad
29. 11. Grad, osnovna šola:  BOŽIČNI BAZAR OŠ Grad 
30. 11. Grad, grajsko dvorišče in kapela: ANDREJEV SEJEM JZ KP Goričko 

1.12. Grad – Pörga in Cerkev Marije Vnebovzete:
KORAK V ADVENTNI ČAS - PRIŽIG LUČK IN BLAGOSLOV

Župnija Grad, 
Občina Grad 

7. 12. Grad, kulturna dvorana: MIKLAVŽEVANJE Občina Grad 
15. 12. Grad, Doživljajski park Vulkanija: OLIJEV BOŽIČNI SEJEM ZUKD Grad 


