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Blagoslovljen božič.
    Naj bo praznični čas preprost in lep.

Čeprav vsak po svoje, bomo v mislih praznovali skupaj.
   Leto 2021 naj Vas razveseli samo z dobrim!
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UVODNIK

SPOŠTOVANE OBČANKE, 
SPOŠTOVANI OBČANI!

Tako posebno leto 2020! In se je skoraj iz-
teklo!

Na začetku leta smo na podlagi predlogov 
in pobud posameznih odborov in komisij v 
občinski upravi pripravili proračun za leto 
2020. Planirali smo dve večji investiciji v na-
selju Grad in sicer rekonstrukcijo ceste do 

OŠ Grad in v novo naselje, rekonstrukcijo rokometnega igrišča 
in igrišča za košarko ter atletske steze pri OŠ Grad, planirali pa 
tudi druga vzdrževalna dela na objektih in infrastrukturi. Po nekaj 
spremembah proračuna je občinski svet proračun za leto 2020 
potrdil na izredni seji dne 25. 2. 2020. 
Iztekajoče leto nam ni bilo naklonjeno v smislu družbenega življe-
nja. Datum 12. marec 2020 nam je korenito spremenil način življe-
nja, saj je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni koronavirus. 
In potem smo preko medijev dobivali navodila kako »živeti«. 
Družbeno življenje je skoraj zamrlo. Spremenili smo način ko-
municiranja, načrtovanja in delovanja nasploh. Z manjšimi pre-
kinitvami to traja še danes. Vsak dan znova se prilagajamo na-
vodilom, danim s strani vlade in zdravstva, kako živeti in delovati 
v tem času. 
Kaj pa to pomeni za gospodarstvo, izgubo delovnih mest, druž-
benega in kulturnega življena ljudi, je težko napovedati. 
Vem le to, da so že posledice in verjetno še pridejo, ko bomo ljudje 
v sebi zatrli čut do sočloveka, po medsebojni pomoči, druženju in 
ustvarjanju. Ali to pomeni, da se bomo enostavno »bali« živeti? 
Ne, to se ne sme zgoditi! Ostanimo pozitivni, ostanimo zdravi in 
pazimo drug na drugega!
Sedaj na koncu leta delamo bilanco uspeha na vseh področjih 
delovanja občine. Zadovoljni smo z uspešno končanimi deli na 
področju izgradnje infrastrukture, vzdrževanjem objektov in vse-
mi ostalimi deli, ki jih izvajajo delavci režijskega obrata. Družbeno 
dogajanje pa je ustavil neusmiljeni virus.
Za mesec december pravimo, da je veseli mesec. To najbolj obču-
tijo naši najmlajši, saj jih je kljub drugačnim razmeram obiskal 
Miklavž. 
V Sloveniji 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in eno-
tnosti. Vsem občankam in občanom iskrene čestitke ob prazniku.
K nam prihaja novo leto in že delamo načrte za lepši in boljši jutri!

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
želim vam lepe in veselja polne božične praznike, naj vaša 
srca napolni mir in osebno zadovoljstvo! V letu 2021 pa vam 
želim obilo sreče, zdravja, ljubezni, medsebojnega spoštova-
nja in razumevanja! 

Vaša županja 
Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI,
počasi zaključujemo to nenavadno in povsem drugačno leto, 
leto 2020. Kdo bi si mislil, da bo neznan virus z vzhoda tako 
zelo in s takšno hitrostjo spremenil naš vsakdan, naše dneve, 
tedne, mesece in celo leto. Nove nevarnosti se mogoče takoj 
niti nismo povsem zavedali ali jo celo zanikali. Sledil je strah 
in prilagajanje novim okoliščinam. In sprejeli smo to novo 
resničnost in številne izzive ter poskušali razumeti, zakaj 
zaščitne maske in razkužila, zapiranje ustanov, omejevanje 
stikov, šolanje na daljavo, delo od doma…
In tudi kaj kmalu nam je postalo jasno, da določeni zadani si 
cilji in dogodki v danih razmerah ne bodo izvedljivi. Toda  vsej 
negotovosti navkljub se je marsikaj uresničilo. Zgodile so se 
nove investicije in projekti, rodile so se nove ideje in reševale 
so se številne stiske. Mogoče smo tokrat celo bolje razumeli 
potrebe drug drugega, se še bolj povezali in bolje sodelovali. 
Turistična sezona je bila letos za nekaj mesecev krajša in zato 
toliko bolj intenzivna. Poleti in zgodaj jeseni so našo občino 
obiskali številni slovenski gosti. Če so bili v prejšnjih letih 
v naših krajih na obisku le za kakšen dan ali dva, so letos z 
uvedbo turističnih bonov bivanje pri nas podaljšali na več 
dni ter z navdušenjem spoznavali našo razgibano pokrajino, 
kulturno dediščino, domačo kulinariko in srčne ljudi. Iskali so 
lepo naravo, zanimiva doživetja ter aktivni oddih. Odhajali so 
s pozitivnimi vtisi in nam obljubili, da se bodo k nam še vrnili.
In če ne prej, smo letos še kako dobro spoznali, da sta zdravje 
in varnost naših gostov ter nas na prvem mestu.
Res da je druženj na prireditvah, v šolah in ob praznovanjih 
bilo letos malo in so bila v okrnjeni obliki, so pa ti skupni 
trenutki zato postali toliko bolj dragoceni.  Medtem, ko se 
je utrip življenja upočasnil in smo več časa preživeli doma s 
svojimi bližnjimi in s samim seboj, pa smo zagotovo postali 
bogatejši za marsikatero novo izkušnjo in spoznanje.

Drage bralke, dragi bralci, 

pred vami je nova številka glasila. Ob prebiranju edine izdaje 
v tem letu,  ko naše domove preplavlja vonj po doma pečenih 
keksih, ko lučke ob dolgih večerih krasijo naše domove in 
razsvetljujejo temo in ko drobna darila, voščila ter pozornosti 
prižigajo iskrice v očeh, vam želimo obilo prijetnih trenutkov. 

V iztekajočem se letu vam skupaj z uredniškim odborom že-
lim blagoslovljene in mirne božične praznike, v novem letu 
pa vas naj spremlja zdravje, zadovoljstvo, pogum, vztrajnost 
in upanje na boljši jutri. Srečno 2021.

Štefanija Fujs
glavna in odgovorna urednica
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DELO OBČINSKE UPRAVE IN CIVILNE ZAŠČITE – UKREPI/ 
KLJUČNE AKTIVNOSTI COVID -  19
Že drugič v letošnjem letu se je ustavilo praktično vse. Vsi, 
če se le da, ostajamo doma in s tem poskušamo pripomoči 
k preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom. To 
je v tem trenutku najbolj pomembno.

V naši občini smo dolgo časa imeli dobro epidemiološko 
sliko. Prvo epidemijo smo preživeli brez okužbe. V zadnjih 
mesecih pa so žal okužbe zajele tudi naše občanke in ob-
čane. Upam in vsem želim, da bolezen čimprej premagajo 
ter zaživijo normalno naprej. 

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona 
o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov 
okužb z novim koronavirusom razglasila PRVO EPIDEMIJO.  
Aktiviran je tudi bil državni načrt in od takrat je vse dru-
gače.  

KLJUČNE AKTIVNOSTI PRVEGA VALA

• Na občini smo takoj pristopili k delovanju: ves čas 
skupaj s Civilno zaščito Grad smo spremljali dogaja-
nje v Sloveniji povezano s koronavirusom in izvajali 
ukrepe v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije 
in Regijskega štaba Civilne zaščite ter NIJZ RS. 

• Sklican je bil sestanek Civilne zaščite  - vzpostavili 
smo ekipo (poverjeniki CZ Grad po vaseh) za pomoč 
starejšim in najranljivejšim občanom. 

• O ukrepih in aktivnostih smo vas sproti obveščali z 
izdajo Informatorjev in na spletni strani naše obči-
ne, kjer smo v ta namen vzpostavili posebno rubriko 
»koronavirus – novice«, vse na enem mestu. 

• Vsak trenutek smo bili dosegljivi po telefonu. Vzpo-
stavljena je bila nujna telefonska številka za pomoč 
občanom (Mihaela Žökš) za vse informacije o ukrepih 
in kakršnokoli pomoč. Ko so bile šole zaprte, smo iz-
vajali tudi brezplačno printanje, kopiranje gradiva za 
učence, dijake in študente. Poskrbeli smo za maske 
in razkužila. 

• Nabavljali in dostavljali smo prehrambene artikle iz 
trgovine in zdravila iz lekarne (oskrba 15 družin).

• Delovali smo skupaj s Krajevno organizacijo Rdečega 
križa Grad (KORK Grad), z Župnijsko Karitas Grad, OŠ 
Grad. Glede na dejstvo, da v humanitarnih organi-
zacijah delujejo starejše osebe, ki spadajo v skupino 
najbolj ogroženih, smo na občini pomagali z razvo-
zom. Tako smo 10 družinam odpeljali pakete Rdečega 
križa in tudi pomagali razdeliti pakete Karitasa.  

• Občina Grad je tudi pristopila k reševanju socialnih 
stisk svojih občanov in sicer šoloobveznih otrok, ki 
imajo v času šolanja 100% subvencionirano kosilo, 
vendar jim je bilo zaradi zaprtja šole to onemogo-
čeno tako se jim je podelila izredna pomoč v obliki 
BONA za nakup osnovnih življenjskih potrebščin v 
višini vrednosti kosila. 

 (11 DRUŽIN, vrednost 2.310 evrov.) 

• Za vsako gospodinjstvo v občini smo nabavili pralne 
zaščitne maske (1000 kom - 2.318,00 z DDV, dobava 
podjetje GAMAT d.o.o.). 

• Tudi v občinski upravi smo se prilagodili situaciji in 
smo ravnali v skladu s sklepi vlade in NIJZ. Zaščitili 
smo zaposlene v občinski upravi, saj smo v najhujših 
trenutkih ukinili poslovanje s strankami v vseh pro-
storih Občine Grad. Nekateri občinski uslužbenci so 
koristili stari dopust, nekaj je bilo tudi dela od doma. 
Režijski obrat je opravljal tekoča dela in po potrebi 
pomagal Civilni zaščiti. 

IN KAKO SEDAJ NAPREJ 

V občini še izvajamo vse ukrepe, ki so potrebni in ki jih 
je zapovedala vlada in NIJZ. 
Šola je zaprta. Vrtec je zaprt – omogočili smo tudi mo-
žnost za odprtje, če bi se pojavila potreba za tiste, ki si 
nimajo možnosti zagotoviti drugega varstva.
Aktivnosti v šolski telovadnici ni. Vulkanija sameva.  
Uslužbenci občinske uprave izvajajo posamezna dela 
tudi od doma. Poslovanje občinske uprave s ponedelj-
kom, 30.11.2020, spet poteka po sistemu naročanja 
strank. Zaradi okužbe smo bili nekaj časa tudi zaprti. 
Vseeno pa sistem poteka preko telefona, elektronske 
in navadne pošte, obisk pa v nujnih primerih. 
Skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite smo se or-
ganizirali in nudimo pomoč starejšim in obolelim, ki 
nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili in 
drugimi nujnimi zadevami. Še vedno je vzpostavljena 
nujna telefonska številka, ki je dosegljiva vsak dan med 
8. in 20. uro. 

Prav tako obratuje kuhinja v OŠ Grad, kjer se pripra-
vljajo topli obroki za učence in dijake, ki jim ti obroki 
pripadajo po predpisih s področja socialnega varstva. 
Šolska kuhinja trenutno kuha tople obroke za dvajset 
učencev in dijakov. 
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KLJUB VSEMU SE VES ČAS TRUDIMO, DA DELOVNI 
PROCES OBČINSKE UPRAVE NEMOTENO POTEKA
Tako kot vse drugo pa se je žal ustavilo tudi družabno 
življenje. Društva v tem letu niso mogla izvesti vseh 
programov, ki so jih imela v planu. Kljub tej situaciji, ki 
je bila prisotna čez celo leto, pa so društva vseeno izpe-
ljala nekaj malega. Občina je zato tudi letos izvedla raz-
pis za sofinanciranje delovanja društev. Vse to se nam 
zdi zelo potrebno. Zavedamo se namreč, da je društveno 
delovanje v občini neke vrste duša skupnosti, zato je še 
kako pomembno, da se tistim, ki so pripravljeni delati v 
društvih, prisluhne in omogoči, da so aktivni. Tako smo  
društvom pomagali finančno prebroditi to situacijo in 
jim omogočili, da ostanejo aktivna.

TUDI ORGANIZACIJO SLOVESNOSTI OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU, NA KATERI PODELIMO PRIZNANJA OBČINE 
GRAD, JE PREPREČIL KORONAVIRUS

Avgust je čas veselih, družabnih dogodkov. Čas dopu-
stov, počitnic, številnih prireditev in druženj, našega ob-
činskega praznika ter seveda praznovanje župnijskega 
praznika Marijinega Vnebovzetja. 
Vsako leto so društva, šola, župnija in ljudje dobre volje 
pripravili vrsto dogodkov, na katerih smo se imeli lepo. 
Tako je bilo v preteklih letih, letos pa so posebne razme-
re, zaradi covida-19, ki niso bile naklonjene druženjem 
in praznovanjem. Poleg tega vrsta vladnih odlokov in 
ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s co-
vidom-19 javnih zbiranj, kot so razne prireditve, niso 
dovoljevale oz. so jih zelo omejevale. 
Tako smo se na občinski upravi in s predstavniki vasi 
Kovačevci, kjer bi bil letos občinski praznik, odločili, 
da glede na nastalo situacijo prireditve ob občinskem 
prazniku ne bomo izvedli zaradi  vladnih odlokov in 
ukrepov, predvsem pa zaradi odgovornosti in varovanja 
zdravja ljudi. Prav tako pa smo hoteli, da bi bili lahko vsi 
občani prisotni in da bi bilo za vse enako. 
Prosimo vas, da to sprejmete z razumevanjem. Iskreno 
si želimo, da bi se lahko znova kmalu sproščeno družili 
in praznovali. 
 
Koronavirus je obrnil naša življenja res na glavo. Neka-
tere stvari, ki so nam bile včasih samoumevne, so posta-
le tako rekoč luksuz. A vendar ne pozabimo - človeštvo 
je preživelo veliko hujše okoliščine in nikoli ni izgubilo 
veselja do življenja. 
Odlika naših starih/prastarih babic in dedkov so bili 
vedno pogum, medsebojna pomoč, deljenje dobrin, 
vztrajnost. Kljub temu, da smo omejeni v druženju, 
ostanimo optimistični in vedri. Kajti življenje je kljub 
vsemu lepo, razlogov za veselje je vedno dovolj, če jih 
le najdemo. Naredimo si življenje lepo in po svoji meri, 
tudi takrat, ko na nekatere stvari ne moremo vplivati 
ali jih spremeniti. 
Ljudje smo socialna bitja, poleg napredne tehnologije 

za kvalitetno in zdravo življenje potrebujemo pristen 
stik in odnos s sočlovekom. 
Prave vrednote so ljubezen, prijateljstvo, dom, družina, 
zdravje, delo, veselje. Upam, da jih bomo še bolj cenili, 
se zavedali njihove vrednosti in dejstva, da nič v življe-
nju ni samoumevno. 
Upam, da bomo po krizi imeli več občutka za skupnost, 
pomoč sočloveku, strpnost in bomo večkrat rekli MI 
in ne le, JAZ. Upam, da bomo v času krize spoznali, da 
izgorelosti ne povzročajo delo in obveznosti, ki nam 
omogočajo zadovoljno, polno življenje, ampak navlaka 
in nekoristne stvari, ki si jih sami naložimo.

Iz srca hvala vsem in vsakomur, ki z lepo besedo to-
lažbe, upanja ali pa z roko v pomoč pomagate pomoči 
potrebnim. 

Na investicijskem področju se je delalo v okviru plana, 
kar vam tudi v tem glasilu predstavljamo. 

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

PREBIVALCI - STATISTIKA
V Občini Grad je konec novembra 2020 bilo 2.114 prebival-
cev in se je glede na leto 2015 zmanjšalo za 158 prebivalcev 
oz. za 7 %.

Naselje/leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DOLNJI 
SLAVEČI 435 417 415 414 417 420

GRAD 691 689 673 661 646 626
KOVAČEVCI 116 111 111 108 104 100
KRUPLIVNIK 208 207 203 197 197 193
MOTOVILCI 282 277 277 280 279 275
RADOVCI 222 213 211 203 196 190
VIDONCI 318 314 309 310 309 310
Skupaj 2.272 2.228 2.199 2.173 2.148 2.114

Vir podatkov: Centralni register prebivalcev, november 2020
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O DELU OBČINSKEGA SVETA
Sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 23. 1. 2020:
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog proračuna 

Občine Grad za leto 2020 s prilogami v 1. obravnavi in 
podanimi predlogi za spremembo, s katerimi potrjuje-
mo, da vse spremembe prenesemo na postavko za in-
frastrukturo.

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje spremembo Pravilni-
ka o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in župana, čla-
nov drugih organov Občine Grad, nadzornega odbora 
ter o povračilih stroškov.

Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 20. 2. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad ni sprejel predloga proračuna 

Občine Grad za leto 2020 s prilogami v 2. obravnavi. Za-
radi tega se je umaknila točka o obravnavi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Re-
konstrukcija ceste OŠ Grad – novo naselje Grad«.

2. Občinski svet Občine Grad sprejme Letni program dela 
Občinskega sveta Občine Grad za leto 2020.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
režijskem obratu Občine Grad po skrajšanem postopku.

4. Občinski svet Občine Grad sprejme Odlok o razveljavitvi 
odloka o javnem redu in miru v Občini Grad v predlože-
nem besedilu po skrajšanem postopku.

Sklepi 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 25. 2. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog proračuna 

Občine Grad za leto 2020 s prilogami.
2. Občinski svet Občine Grad potrjuje Dokument identi-

fikacije investicijskega projekta za investicijo »Rekon-
strukcija ceste OŠ Grad – novo naselje Grad«.

Sklepi 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
potekala od 20. 4. 2020 do 22. 4. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonomski ceni 

programa, ki je določena na efektivno uro od ponedeljka 
do sobote v višini 19,30 EUR, od tega je subvencija iz pro-
računa občine 11,69 EUR/uro ter ekonomski ceni progra-
ma za nedeljo in praznike v višini 20,01 EUR/uro, od tega 
je subvencija iz proračuna občine 12,04 EUR/uro. 

            Nova cena velja od 1. 4. 2020 naprej.
2. Občinski svet Občine Grad potrjuje predloženi elaborat 

o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospo-
darske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Grad za leto 2020.

3. Občinski svet potrjuje nove cene zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Sauberma-
cher – Komunala Murska Sobota d.o.o., in so naslednje:

a) zbiranje komunalnih odpadkov: 0,18123 EUR/kg brez 9,5 
% DDV

b) zbiranje bioloških odpadkov: 0,19664 EUR/kg brez 9,5 % 
DDV
Cene storitev se uporabljajo od 1. 5. 2020 naprej.
4. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo OŠ 

Grad za leto 2019.
5. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim poro-

čilom o delu Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 
2019.

6. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim poro-
čilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 
2019.

7. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Poslovnim po-
ročilom Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
za leto 2019.

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega pro-
grama turizma v Občini Grad za leto 2020.

9. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega pro-
grama športa v Občini Grad za leto 2020.

10. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega pro-
grama kulture v Občini Grad za leto 2020.

11. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega pro-
grama ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kme-
tijstva in podeželja v Občini Grad za leto 2020.

12. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o do-
deljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini 
Grad.

13. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastni-
na dobrina v splošni rabi - pota« na naslednjih zemljiščih:
- parcele št. 161, 237, 276, 297, 340, 406, 414, 565, 589, 590, 
627, 764, 830, 831, 942, 943, 1073, 1088, 1224, 1316, 1375, 1434, 
1533, 1595, 1596, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1687, 1688, 1770, 
1792, 1799, 1831, 1865, 1884, 1900, 1942, 1984, vse k. o. 39 
Vidonci.

2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastni-
na imetnik pravice uporabe SIS za cest. in kom. dejav. Obč. 
M. Sobota« na naslednjih zemljiščih:
- parcele št. 294, 724, 1553, 1795, 2051, 2052, vse k. o. 39 Vi-
donci.

3. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena la-
stnina dobrina v spl. rabi imetnik prav. upor. Območ. SIS 
za ceste M.S., Lendavska ul. 62, M. Sobota, 9000 Murska 
Sobota – dostava« na naslednjih zemljiščih:
- parcele št. 33, 46, 571, 583, 937, vse k. o. 45 Radovci.

4. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastni-
na imetnik pravice uporabe Občinska SIS« na naslednjih 
zemljiščih:
- parcele št. 138, 156, vse k. o. 47 Motovilci.

5. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti sta-
tus »družbena lastnina dobrina v splošni rabi - pota«, ne-
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premičnine iz 2. člena tega sklepa prenehajo imeti status 
»družbena lastnina imetnik pravice uporabe SIS za cest. 
in kom. dejav. Obč. M. Sobota«, nepremičnine iz 3. člena 
tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina 
dobrina v spl. rabi imetnik prav. upor. Območ. SIS za ceste 
M.S., Lendavska ul. 62, M. Sobota, 9000 Murska Sobota – 
dostava«, nepremičnine iz 4. člena tega sklepa prenehajo 
imeti status »družbena lastnina imetnik pravice uporabe 
Občinska SIS« in vse postanejo last Občine Grad, Grad 172, 
9264 Grad, matična številka: 1365673000.

6. člen
Na nepremičninah iz 1., 2., 3. in 4. člena tega sklepa se dovoli 
vknjižba lastninske pravice v korist Občine Grad, Grad 172, 
9264 Grad.

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

14. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje osnutka Od-
loka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne 
Murska Sobota. 

15. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje Osnutka Odlo-
ka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda 
Pomurske lekarne Murska Sobota.

Sklepi 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
potekala 4. 5. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad je obravnaval vlogo za izdajo 

soglasja k zadolževanju ter izdaji poroštva ZUKD Grad za 
premostitev izrednega izpada prihodkov iz poslovanja 
v času epidemije COVID-19.

Občinski svet Občine Grad izdaja soglasje k zadolževanju 
ZUKD Grad v višini 70.000,00 EUR z dobo odplačila tri leta.
Občinski svet Občine Grad izdaja soglasje k izdaji poro-
štva ZUKD Grad za najem dolgoročnega kredita v višini 
70.000,00 EUR.
Poroštveno pogodbo v imenu občine sklene županja.
2. Pet članov Občinskega sveta Občine Grad se je odpove-

dalo sejnini za 3. dopisno sejo za potrebe socialno ogro-
ženih družin Občine Grad, ki so se znašle v finančni stiski 
zaradi epidemije COVID-19.

Sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 28. 5. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo 2019 

ZUKD Grad.
2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Programom 

dela 2020 ZUKD Grad, ki je bil pripravljen marca 2020.
3. Občinski svet Občine Grad ni potrdil zaključnega računa 

proračuna Občine Grad za leto 2019.

Sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 23. 6. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s poročilom Nad-

zornega odbora Občine Grad za leto 2019.
2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s programom 

dela Nadzornega odbora Občine Grad za leto 2020.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje zaključni račun pro-
računa Občine Grad za leto 2019.

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog rebalansa 
proračuna Občine Grad za leto 2020.

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje novelacijo Dokumen-
ta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Re-
konstrukcija ceste OŠ Grad – novo naselje Grad«.

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje Dokument identifika-
cije investicijskega projekta za investicijo »Sanacija igri-
šča za rokomet in košarko ter tekaške steze pri OŠ Grad«.

7. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva 
v Občini Grad.

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje oblikovanje štirih od-
delkov vrtca v šolskem letu 2020/21, in sicer 2 oddelka 
prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega sta-
rostnega obdobja. Število otrok v oddelku prvega staro-
stnega obdobja lahko presega normativ otrok za 2 otroka.

9. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje predloga, da se za-
gotovi staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Murska Sobota, 
enak popust kot staršem otrok, ki obiskujejo vrtec pri OŠ 
Grad.

10. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k programu dela 
in finančnemu načrtu za leto 2020 Zdravstvenega doma 
Murska Sobota.

11. Občinski svet se je seznanil s projektom Trajnostna vas 
Goričko in predlaga, da se  projekt nadaljuje.

Sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 1. 10. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o na-

činu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v Občini Grad po skrajšanem postopku.

2. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k finančnemu 
načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu za leto 
2020 OŠ Grad.

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog ekonomske 
cene vrtca, in sicer v višini 401,97 EUR z veljavnostjo od 
1. 9. 2020 naprej. Subvencija ekonomske cene ostaja še 
naprej v veljavi.

4. Občinski svet Občine Grad predlaga g. Ivana Recka iz Dol-
njih Slaveč 94, rojen 4. 6. 1973, za kandidata za sodnika 
porotnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

5. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z realizacijo 
proračuna Občine Grad za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 
2020.

6. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonomski 
ceni programa, ki je določena na efektivno uro od pone-
deljka do sobote v višini 18,54 EUR, od tega je subvencija 
iz proračuna občine 10,93 EUR/uro ter ekonomski ceni 
programa za nedeljo in praznike v višini 19,25 EUR/uro, 
od tega je subvencija iz proračuna občine 11,28 EUR/uro. 
Nova cena velja od 1. 4. 2020 naprej.

7. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s polletnim po-
ročilom ZUKD Grad za leto 2020.

8. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Programom 
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dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota  s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020.
9. Občina Grad pristopa v Združenje občin Slovenije. Ob tem izjavlja, da bo spoštovala statut Združenja občin Slovenije in 

druge njegove akte. Občino Grad bo v skupščini združenja zastopala županja Cvetka Ficko. 
10. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k nakupu nepremičnine parc. št. 1843/3 k.o. Grad v vrednosti 6.709,00 EUR.
11. O izplačilu sejnine za 2. izredno sejo, ki je bila 25. 2. 2020, se posamezni svetnik (razen g. Danijela Bernjaka, ki takrat ni 

bil prisoten na seji, in g. Janeza Ferka, ki sejnin ne dobi plačanih) sam izjasni, ali se mu naj sejnina izplača ali ne.

Sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je bila 29. 10. 2020: 
1. Občinski svet Občine Grad sprejme Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Grad, 

št. VB 02/2016-031 z dne 31. 8. 2020, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe Javno podjetje Vodovod sistema 
B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
Občinski svet Občine Grad soglaša, da bo Občina Grad storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, oskrba s pitno 
vodo za leto 2021, ki jo izvaja Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti 
v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine,) subvencionirala v višini 30 % skupne letne amorti-
zacije. Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo JP Vodovod sistema B 
d.o.o. Sklep se uporablja od 1. 1. 2021 do uveljavitve novih cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe.
Cena storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Grad zajema:
 
Vodarina:

Obračunska postavka Enota Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5% DDV

Vodarina m3 0,6102 0,6682

Omrežnina (brez subvencije):
Obračunska postavka 

glede na nazivno velikost 
vodomera

Faktor omrežnine Cena brez DDV (EUR/me-
sec) Cena z DDV (EUR/mesec)

DN ≤ 20 1 12,4257 13,6061

20 < DN < 40 3 37,2770 40,8183

40 ≤ DN < 50 10 124,2567 136,0611

50 ≤ DN < 65 15 186,3851 204,0917

65 ≤ DN < 80 30 372,7702 408,1834

80 ≤ DN < 100 50 621,2837 680,3057

100 ≤ DN < 150 100 1.242,5674 1360,6113

150 ≤ DN 200 2.485,1348 2721,2226

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog 2. rebalansa proračuna Občine Grad za leto 2020.
3. Občinski svet Občine Grad predlaga go. Mihaelo Žökš, Kovačevci 24, 9264 Grad, za članico Sveta Območne izpostave 

Javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota.

Občinski svet Občine Grad je na svoji 12. redni seji, dne 29. 10. 2020, sprejel 2. rebalans proračuna Občine Grad za leto 2020:

PRORAČUN OBČINE GRAD ZA LETO 2020, 2. rebalans EUR
PRIHODKI 2.433.817,19
Dohodnina - občinski vir 1.713.001,00
Davki na nepremičnine 82.063,00
Davki na premičnine 58,00
Davek na dediščine in darila 7.510,00
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.702,00
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Davki na posebne storitve 1.200,00
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 40.450,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 2.500,00
Prihodki od premoženja 172.906,92
Upravne takse in pristojbine 2.100,00
Globe in druge denarne kazni 2.600,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.500,00
Drugi nedavčni prihodki 75.952,08
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 50.001,64
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 239.272,55
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 20.000,00
ODHODKI 2.367.093,19
OBČINSKI SVET 22.000,00
Sejnine-občinski svet 20.000,00
Sredstva za politične stranke 2.000,00
ŽUPAN, PODŽUPAN 51.470,58
Bruto plača in stroški dela 47.400,58
Sredstva za delo neprofesionalnih funkcionarjev 3.770,00
Stroški reprezentance in sprejemov 300,00
NADZORNI ODBOR 3.074,00
Stroški nadzornega odbora 3.074,00
OBČINSKA UPRAVA 1.945.912,79
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000,00
Stroški plačilnega prometa 1.000,00
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.300,00
Celostna podoba občine 3.000,00
Stroški za strokovno pomoč 5.000,00
Operativni odhodki povezani z upravljanjem in vzdrževanjem premoženja 4.300,00
LOKALNA SAMOUPRAVA 266.361,72
Medobčinska inšpekcija 21.000,00
Bruto plača in stroški dela uprave 168.911,28
Prispevki delodajalca-uprava 55,00
Materialni stroški uprave 45.000,00
Stroški prireditev in sprejemov 7.000,00
Vzdrževanje zgradb in opreme 22.923,44
Nakup računalnikov in programske opreme 1.472,00
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 78.560,00
Sredstva za zaščito in reševanje 3.500,00
Sredstva za požarno varnost 35.000,00
Poraba sredstev požarne takse 5.700,00
Sofinanciranje nakupa gasilske opreme 34.360,00
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 53.642,94
Bruto plača in stroški dela JD 42.855,00
Izvajanje javnih del - OŠ Grad 9.500,00
Zdravstveni pregledi JD 366,16
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Izvajanje javnih del - Splošna bolnišnica M. Sobota 629,78
Izvajanje javnih del - Krajinski park Goričko 292,00
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 56.000,00
Financiranje stanovskih dejavnosti, zvez in društev 1.900,00
Komasacija v Motovilcih 20.000,00
Kompleksne subvencije v kmetijstvu 21.000,00
Stroški oskrbe zapuščenih živali 5.400,00
Vzdrževanje gozdnih cest 7.700,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 582.418,46
Vzdrževanje občinskih cest 219.357,45
Investicijsko vzdrževanje javnih poti 1.061,40
Parkirišče pri Gradu 54.772,08
Rekonstrukcija ceste OŠ Grad - novo naselje Grad 269.533,22
Cesta Grad 52 14.026,00
Cesta na Breginem bregu Vidonci 17.193,31
Urejanje cestnega prometa 2.300,00
Javna razsvetljava 4.175,00
GOSPODARSTVO 13.575,41
Sofinanciranje dejavnosti RA Sinergije 1.403,52
Sofinanciranje delovanja LAS Goričko 2.633,00
Subvencioniranje obrestnih mer 150,00
Spodbujanje podjetništva v občini 7.000,00
Dejavnost turističnih društev 1.888,89
Sofinanciranje dejavnosti PTZ 500,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 9.500,00
Združena sredstva CEROP 9.500,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 26.480,00
Vzpostavitev zbirnega katastra GJI 4.000,00
Izdelava projektne dokumentacije 4.500,00
Ureditev okolice 4.000,00
Upravljanje neprofitnih najemniških stanovanj 780,00
Urejanje občinskih zemljišč - geodetske storitve 3.000,00
Nakup zemljišč 10.200,00
ZDRAVSTVENO VARSTVO 37.002,47
Zdravstveni dom Grad 9.702,47
Preventivni program spremljanja zdravstvenega stanja 300,00
Zdravstveni prispevek za občane brez lastnih virov 23.000,00
Mrliško ogledna služba 4.000,00
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 177.702,05
Adaptacija cerkvenih objektov 1.000,00
Sredstva za dejavnost-PIŠK 21.000,00
Nakup knjižnega gradiva 4.373,00
Dejavnost kulturnih društev po razpisu 1.200,00
Delovanje na področju kulture OŠ Grad 1.000,00
Izdajanje občinskega glasila 1.781,72
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Informiranje preko drugih časopisov ter radijskih in TV postaj 400,00
Sredstva za društva na podlagi posameznih vlog 2.000,00
ZOTKS 250,00
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 64,61
Sredstva za športne potrebe 23.000,00
Sredstva za investicije v športne objekte 6.000,00
Sanacija igrišča za rokomet in košarko ter tekaške steze pri OŠ Grad 115.632,72
IZOBRAŽEVANJE 447.123,00
Sredstva za vrtec Grad 181.500,00
Pokrivanje razlik do EC v vrtcih drugih občin 85.000,00
Sredstva za nakup igral, letovanje, jelkovanje 3.620,00
Sredstva za plače osnovnih šol-nadstandard 31.200,00
Materialni stroški osnovnih šol 40.000,00
Materialni stroški OŠ IV Murska Sobota 1.003,00
Razširjena dejavnost osnovnih šol 2.000,00
Amortizacija osnovnih šol 10.000,00
Glasbena šola Murska Sobota 1.560,00
Glasbena šola Antona Martina Slomška 240,00
Prevozi šolskih otrok 88.000,00
Stimulacije študentom-sofinanciranje študijskih programov 3.000,00
SOCIALNO VARSTVO 138.771,00
Delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike KEKEC 114,00
Pomoč staršem ob rojstvu otrok 3.000,00
Pomoč družini na domu 47.000,00
Oskrbni stroški v socialnih ustanovah 76.000,00
Pogrebni stroški socialno ogroženih 3.000,00
Financiranje dejavnosti CSD 165,00
Izredna denarna pomoč socialno ogroženim 5.000,00
Pomoč socialno ogroženim – COVID-19 2.260,00
Varna hiša Pomurja 882,00
Materinski dom 850,00
Dotacije društvom izven občine 300,00
Mozaik - sofinanciranje socialnovarstvenih programov 200,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.000,00
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov 18.000,00
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 27.475,74
Proračunska rezerva 3.000,00
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 5.000,00
Splošna proračunska rezervacija 1.000,00
Izplačilo dodatkov COVID-19 18.475,74
REŽIJSKI OBRAT 344.635,82
LOKALNA SAMOUPRAVA 104.935,82
Bruto plače in stroški dela-režijski obrat 63.535,82
Materialni stroški 13.700,00
Vzdrževanje komunalne opreme 24.700,00
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KLJUB EPIDEMIJI URESNIČENI PLANI INVESTICIJ V LETU 2020

REKONSTRUKCIJA CESTE OŠ GRAD – NOVO NASELJE GRAD

Vrednost investicije je bila 266.647,92 EUR z DDV, stroški 
investicijskega nadzora pa 2.885,30 EUR z DDV. 
Asfaltirale so se javne poti v skupni dolžini 495 m, uredila 
se je tudi komunalna infrastruktura, zgradil pločnik v dol-
žini 172 m, uredila se je javna razsvetljava z 19 novimi led 
svetilkami ter uredilo obračališče za avtobuse pri OŠ Grad. 
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d. 
skupaj s partnerjem Pomgrad d.d. 
Občina je omenjeno investicijo prijavila za pridobitev ne-
povratnih sredstev v sklopu sofinanciranja investicij po 
23. členu ZFO-1 in v ta namen pridobila 174.053,00 EUR 
nepovratnih sredstev. Preostala sredstva so se zagotovila 
iz proračuna občine.

Nakup komunalne opreme 3.000,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 17.900,00
Čistilna naprava Motovilci 8.900,00
Sofinanciranje malih čistilnih naprav 9.000,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 221.800,00
Vzdrževanje občinskega vodovoda 7.000,00
Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B 20.500,00
Izgradnja vodovodnih priključkov v Občini Grad 89.800,00
Subvencija omrežnine 32.200,00
Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B - 2. faza 7.000,00
Zamenjava vodovoda Kovačevci 24.000,00
Vzdrževanje pokopališč 41.300,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 153.750,00
Odplačila dolgoročnih kreditov 153.750,00
ZADOLŽEVANJE 87.026,00
Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni krediti 87.026,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 66.724,00
PRIMARNI PRESEŽEK 84.724,00
TEKOČI PRESEŽEK 324.020,28

Marjeta Geld, univ. dipl. ekon.
direktorica občinske uprave
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SANACIJA IGRIŠČA ZA ROKOMET IN KOŠARKO TER TEKAŠKE 
STEZE PRI OŠ GRAD

Vrednost investicije je bila 113.902,72 EUR, stroški strokovnega 
nadzora nad gradnjo pa 1.730,00 EUR z DDV. 
Izvajalec del je bilo podjetje Nograd d.o.o.
V okviru investicije se je uredilo igrišče velikosti 1.289,22 m2, kjer 
se je zamenjala neustrezna podlaga ter izvedlo asfaltiranje in 
barvanje igrišča. Prav tako se je uredila tekaška steza velikosti 
405 m2, in sicer se je asfaltirala ter preplastila s tartanom.
Občina je omenjeno investicijo prijavila za pridobitev povra-
tnih sredstev v sklopu sofinanciranja investicij po 23. členu 
ZFO-1 in v ta namen pridobila 87.026,00 EUR povratnih sred-
stev. Preostala sredstva so se zagotovila iz proračuna občine. 

Uredila se je tudi brežina za šolo ter v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije izvedla krčitev dreves, ki so nevarno segala v območje igrišča. 
Brežino je uredil Andrej Fujs s.p. Vrednost del je bila 1.537,20 EUR. Krčitev je izvedel Franc Kreft s.p. iz Kutincev. Delo se je kompenziralo z biomaso. Ker 
je bila vrednost posekanih dreves večja od stroškov poseka in spravila, se je razlika vrednosti posekanih dreves izplačala na račun Občine Grad.
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ASFALTIRANJE CESTE DO H.Š. GRAD 52

Izvedlo se je asfaltiranje makadamskega odseka – javne poti 
v dolžini 160 m.

SANACIJA STREHE NA MRLIŠKI VEŽICI VIDONCI

Zaradi dotrajanosti kritine in zatekanja se je izvedla ce-
lotna sanacija strehe, uredili so se žlebovi in strelovod 
v vrednosti 7.832,75 EUR. 
Izvajalec del je bilo podjetje Zaključna dela v gradbeni-
štvu, Robert Cör s.p. iz Kovačevcev.

OBNOVITEV KRIŽEV NA POKOPALIŠČU MOTOVILCI IN RADOVCI

Na pokopališču Motovilci in Radovci sta se obnovila križa. 
Vrednost del v Motovilcih je bila 6.562,40 EUR, v Radovcih 
pa 5.610,80 EUR. Izvajalec del je bilo podjetje Kamnoseštvo 
Štefan Bunderla s.p. od Grada. 

Delavci režijskega obrata so pomagali pri odstranitvi. Novi križ v Motovilcih (levo) in novi križ v Radovcih (desno)
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SANACIJA MOSTU V MOTOVILCIH

Zaradi poškodovanja mostu se je izvedla obnova v vre-
dnosti 11.968,41 EUR z DDV. Izvajalec del je bilo podjetje 
Püngrad javno podjetje d.o.o. iz Bodoncev.

IZVEDBA NOVE POLNILNICE ZA ODVZEM PITNE VODE ZA 
GASILCE 

Polnilnica se je izvedla pri Gradu pri bencinski črpalki. Vre-
dnost del je 2.400,49 EUR. Izvajalec del je bilo podjetje 
Püngrad javno podjetje d.o.o. iz Bodoncev.

IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH

Kot vsako leto so se tudi letos izvajala vzdrževalna dela na 
gozdnih cestah. 
Skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Območna enota 
Murska Sobota, so se po potrjenem programu vzdrževalnih 
del na gozdnih cestah v Občini Grad izvedla dela na nasle-
dnjih gozdnih cestah: Kruplivnik – Beli križ, Vidonci v odd. 
14, Motovilci v odd. 64 in Borojce v Radovcih. 
Izvajalec del je bil Andrej Fujs s.p. Vrednost del je bila 
7.502,94 EUR z DDV. S strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano smo prejeli 3.235,60 EUR nepo-
vratnih sredstev.

TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA
UREDITEV ODVODNJAVANJA NA JAVNIH POTEH V KRU-
PLIVNIKU 

• Zemeljska dela in navoz kamnitega materiala na JP 
(GOSPOSKO)

• Izkop jarkov z ureditvijo brežine na JP Kuftov breg h. 
št. 67 in čiščenje kanalet. 

• Izkop jarka in položitev cevi na JP Logarjev brejg h. 
št. 82.
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DELO NA CESTNI INFRASTRUKTURI V KOVAČEVCIH 

• Uredilo se je odvodnjavanje - plaz, Kovačevci h. št. 21 - 22 
(Delavci Režijskega obrata so na plazovitem območju 
urejali odvodnjavanje s položitvijo kanalet z namenom, 
da bi preprečili nadaljnje plazenje zemlje in da se hkrati 
zaščiti cesta.) 

• Uredilo se je odvodnjavanje iz občinske ceste, Kovačevci 
pri h .št. 8

• Opravilo se je sekanje vej na JP Dolžine. 

Delavci Režijskega obrata so uredili zemeljska dela, uredili brežino 
– izkop jarka, ker je voda, ki se izteka iz občinske ceste ogrožala 
gospodarsko poslopje, posledično je nastajalo plazovito območje. 
Kovačevci h. št. 8.    

Delavci Režijskega obrata so uredili glavni jarek, ki je pomemben za 
iztok vode celo iz Kruplivnika. Ker se je iztekalo vanj dosti vode, se je 
brežina stalno rušila. Rešitev se je našla s položitvijo travnatih plošč. 

Opravil se je navoz JP Grad – Dolnji Slaveči (Grad h. št. 147 – Dolnji 
Slaveči h. št. 71) s finim kamnitim materialom, položili so se kovinski 
paneli za prečno odvodnjavanje cest. 

DELA V MOTOVILCIH 

• Sanacija jarka - urejanje brežine v Motovilcih med h.št. 
30 - 32

• Izkopal se je jarek med njivami Fujs
• Vzdrževanje kanalizacije  - zamenjava dveh črpalk

DELA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA – IZKOP JARKOV 
NA DOLNJIH SLAVEČIH

Letos so se izkopali jarki: 
• ob glavni občinski cesti in zamenjal propust,
• na JP Šumijski vrh in hkrati so se položile kanalete, 
• na JP Kukojca.



Občina Grad17   

DELO OBČINSKIH ORGANOV 

Ker je to območje plazovito in se je voda zadrževala na enem 
mestu ter zemlja stalno rušila v jarek, se je pristopilo k reševanju 
odvodnjavanja s položitvijo kanalet, da bo voda hitreje odtekala. 

DELA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA – IZKOP JARKOV 
PRI GRADU 

• Delavci Režijskega obrata so uredili propust čez cesto, 
uredili bankine na JP Rankova graba, h. št. 91

• Uredil se je izkop jarkov na občinski cesti Grad mimo h. 
št. 135 A. 

• Opravil se je navoz Kisilakove ceste, prav tako so se po-
ložili kovinski paneli za prečno odvodnjavanje. 

• Pristopilo se je k sanaciji mosta pri Gasilskem domu 
Grad in sicer tako, da se je zabetoniralo mostno krilo. 

POLAGANJE KANALET NA JP (Drvarič - Sabotinova cesta) 
V RADOVCIH

• V jesenskih mesecih se je opravilo čiščenje kanalet ob 
občinski cesti. 

• Izvedel se je navoz JP Racova cesta.

AKTIVNOSTI V VASI VIDONCI 

• Kompletno se je uredila JP (Vajdova cesta) h. št. 152: sa-
niral se je most in opravil se je navoz ceste.  

• Delo na JP Hajdičeva graba h. št. 141 -  Urejanje odvo-
dnjavanja: polaganje kanalet, polaganje in obbetonira-
nje betonskih cevi za propuste

• Opravil se je izkop jarkov ob občinski cesti  Vidonci – 
Radovci 

• Opravil se je navoz ceste h. št. 40. 
• Postavili smo mostne ograje pri h. št. 10 in h. št. 150.
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VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 

Režijski obrat je v zimskih mesecih opravljal dela na vseh 
pokopališčih v občini Grad. Delo je zajemalo čiščenje okoli-
ce pokopališč, notranjosti, pospravljanje, obrezovanje ograj 
- žive meje. 

Čez celo leto se je opravilo 8 košenj in uredila so se druga 
potrebna vzdrževalna dela.
Letos se je nabavilo 5 kom stojal za žaro (na pokopališču 
Kovačevci, Kruplivnik, Dolnji Slaveči spodaj in zgoraj ter 
Motovilci) 
• Na Dolnjih Slavečih spodaj se je uredil dovoz – prostor 

za parkiranje in postavila sta se dva vrtna betonska umi-
valnika za zalivanje. 

• V Motovilcih se je opravilo planiranje zemlje, odstranile 
so se ciprese in prav tako se je uredila živa meja.

• Pri Gradu se je odstranila živa meja in poškodovana 
ograja ter se je postavila nova ograja – žično pletivo. 
Začasno so se uredile stopnice. 

• V Vidoncih se je uredilo odvodnjavanje iz občinske ce-
ste; delavci režijskega obrata so opravili izkop za pola-
ganje tlakovcev. Tlakovce so položili vaščani. Material je 
nabavila občina. V mrliški vežici se je uredila notranja 
vodovodna inštalacija. 

ČEZ LETO POTEKA NA CELOTNEM OBMOČJU OBČINE GRAD 
IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV IN V NASE-
LJU MOTOVILCI IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV

DELO OBČINSKIH ORGANOV 



Občina Grad19   

ŠPORT
V letu 2020 se je za področje športa v proračunu Občine 
Grad namenilo skupaj 29.000,00 EUR.

Prejemniki sredstev po javnem raz-
pisu / proračunska postavka 05.04. 
Sredstva za športne potrebe

Višina odobre-
nih sredstev v 

EUR po razpisu
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI 1.696,52
ŠPORTNO DRUŠTVO KRUPLIVNIK 648,50
ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI 1.102,52
»PEŠKI« DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN 
SPROSTITEV MOTOVILCI 563,37

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI 279,04
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO 
DOLNJI SLAVEČI 406,73

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TU-
RIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 958,28

OSNOVNA ŠOLA GRAD 539,88
NINO CELEC 1.000,00
KLUB MALEGA NOGOMETA GRAD 645,45
NOGOMETNI KLUB GRAD 15.159,71
SKUPAJ 23.000,00
Prejemniki investicijskih sredstev 
/ proračunska postavka 05.04.01. 
Sredstva za investicije v športne 
objekte

6.000,00

ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI 3.000,00
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI 3.000,00

Svojo pogodbo o sofinanciranju na področju vrhunskega 
športa je tako uradno podpisal naš najboljši športnik, Nino 
Celec. 
Želimo mu še veliko uspešnih rezultatov. 

KULTURA
Na področju kulture se je društvom v Občini Grad na pod-
lagi javnega razpisa razdelilo 1.200,00 EUR.

Prejemniki sredstev po javnem razpisu 
/ proračunska postavka 05.05.01. De-
javnost kulturnih društev po razpisu

Višina odobrenih 
sredstev v EUR

DŠKT »LUKAJ« MOTOVILCI 674,16
Društvo žena in deklet Kruplivnik 525,84
SKUPAJ 1.200,00

TURIZEM
Na področju turizma se je društvom v Občini Grad na pod-
lagi javnega razpisa razdelilo 1.888,89 EUR.

Prejemniki sredstev po javnem razpisu 
/ proračunska postavka 06.03.01. De-
javnosti turističnih društev

Višina odobrenih 
sredstev v EUR

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO 
TURIZMA OBČINE GRAD »SKOURIŠ« 777,78

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TU-
RIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 611,11

GORIČKO DRÜJŠTVO ZA LEPŠE VÜTRO 500,00
SKUPAJ 1.888,89

PODJETNIŠTVO
Za spodbujanje podjetništva v občini se je v letu 2020 na 
podlagi novega Pravilnika o dodeljevanju finančnih spod-
bud za razvoj podjetništva v Občini Grad (Uradne objave 
Občine Grad, št.  6/2020) prvič izvedel javni razpis za po-
delitev nepovratnih sredstev.

Prejemniki sredstev po javnem raz-
pisu / proračunska postavka 06.05. 
Spodbujanje podjetništva v občini

Višina odobrenih 
sredstev v EUR

Ukrep: spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-
širjanje dejavnosti
Gostilna Pizzeria Raj, Rajsar Ferencek 
Lidija s.p. 4.933,76

Ukrep: spodbujanje zagona in razvoja podjetij na ob-
močju Občine Grad
ŠPICA MTB, servis koles in smuči, Go-
razd Zelko s.p. 2.066,24

SKUPAJ 7.000,00

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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GASILSTVO
Na področju gasilstva se je za leto 2020 na podlagi pogod-
be razdelilo posameznim gasilskim društvom in gasilski 
zvezi naslednja sredstva:

Prejemniki sredstev / proračunska 
postavka 07.01. Sredstva za požarno 
varnost

Višina sredstev 
v EUR

Gasilska zveza Grad 14.000,00
PGD Grad 2.150,00
PGD Motovilci 2.100,00
PGD Dolnji Slaveči 2.050,00
PGD Vidonci 1.950,00
PGD Radovci 1.750,00
PGD Kovačevci 1.600,00
PGD Kruplivnik 1.500,00
SKUPAJ 27.100,00
Poraba sredstev požarne takse 5.700,00
PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtoci-
sterne) 5.700,00

Sofinanciranje nakupa gasilske opre-
me 34.360,00

PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtoci-
sterne) 28.600,00

PGD Kovačevci (za nakup gasilskega 
vozila) 5.760,00

KMETIJSTVO
Za področje kmetijstva se je na podlagi javnega razpisa 
razdelilo 21.000 EUR:

• za 21 vlog v okviru ukrepa »Podpora ohranjanju oz. po-
večevanju rodovitnosti tal (apnenje in analiza tal)«,

•  za 27 vlog v okviru ukrepa »Pomoč za plačilo zavaroval-
nih premij«,

•  za 9 vlog v okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v KMG«,
•  za 1 vlogo v okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v dopol-

nilno dejavnost na KMG«.

MALE ČISTILNE NAPRAVE
Občina Grad je tudi v letu 2020 namenila sredstva za 
sofinanciranje nakupa in vgradnje 8 malih komunalnih 
čistilnih naprav. 

ENKRATNA DENARNA POMOČ
V letu 2020 smo podeljevali enkratne izredne denarne 
pomoči socialno ogroženim na podlagi novega Odloka 
o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v 

Občini Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 4/2020). 
Dodeljenih je bilo 1.608,72 EUR.

NOVOROJENCI

Od meseca decembra 2019 do konca meseca novembra 
2020 se je v Občini Grad rodilo 13 otrok; 10 deklic in 3 dečki: 
Alya, Nia, Taja, Inaja, Mihael, Ota, Elina, Alja, Niko, Hanna, 
Lija, Miha, Hana.

ŠTUDENTJE
V letu 2020 je Občina Grad podelila 2.460,00 EUR sredstev 
za stimulacijo študentom ob napredovanju v višji letnik ter 
ob dokončanju študija.

SEZNAM PODELJENIH DONACIJ V LETU 2020:

Prejemniki donacije Znesek v EUR
Društvo za osteoporozo Pomurja (za 
delovanje društva) 150,00

Medobčinsko društvo invalidov Murska 
Sobota (za delovanje društva) 100,00

Društvo upokojencev Grad (za nabavo 
daril upokojencem v domovih za starej-
še ter za delovanje društva)

350,00

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Grad (za delovanje organizacije) 400,00

Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja (za 
delovanje društva) 100,00

Medobčinsko društvo slepih in slabo-
vidnih Murska Sobota (za delovanje 
društva)

100,00

Ženski nogometni klub Goričko Sta-
njevci, Zmagovalke (za delovanje kluba) 100,00

Ženski nogometni klub Pomurje Beltin-
ci (za delovanje kluba) 100,00

Zavod Primoža Trubarja (za ponatis pr-
vega Evangeličanskega koledarja) 70,00

Slovensko protestantsko društvo »Pri-
mož Trubar« podružnica Murska Sobota 
(za organizacijo programa – XXVI. Sli-
karska kolonija »Primož Trubar«)

50,00

Čebelarsko društvo Grad (za delovanje 
društva) 1.000,00

Evangeličanska cerkvena občina Bodon-
ci (za obnovo cerkve v Bodoncih) 1.000,00

SKUPAJ 3.520,00

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

(Foto: M. Žökš)

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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Sobota, 21. december 2019, bo za gasilce PGD Dolnji Slaveči in tudi za 
Občino Grad z velikimi črkami zapisana v arhivih. V garažo svojega ga-
silskega doma na Dolnjih Slavečih so namreč pripeljali novo sodobno 
gasilsko avtocisterno. 
Nova gasilska avtocisterna bo namenjena za večjo varnost vseh občanov.
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Slaveči je pridobilo novo sodobno ga-
silsko vozilo, avtocisterno AC 24/60, za katerega si je kot gasilsko društvo 
v Gasilski zvezi Grad prizadevalo več let. Šlo je za velik finančni zalogaj za 
Občino Grad, saj bo pri nakupu vozila občina primaknila največji delež.  
Celotna vrednost novega vozila je ocenjena na 235.000 evrov in vključuje 
nakup podvozja, nadgradnjo, vso gasilsko zaščitno reševalno opremo za 
intervencije in za izobraževanje.  

Z novo pridobitvijo se je začelo pisati novo poglavje in nova zgodba za prihodnje obdobje, saj ima društvo vizijo, cilje, ne-
nehni razvoj, strokovnost, sodelovanje in skrb za varnost bližnjega.
Iskrene čestitke vsem in SREČNO! 
Hvala tudi vsem občanom za darovane prispevke ob nabirki. 

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

(Foto: Z. Žekš)

NOVA GASILSKA AVTOCISTERNA ZA PGD DOLNJI SLAVEČI

DELOVNO SREČANJE S HIŠNIKI MRLIŠKIH VEŽIC
Opravili smo delovno srečanje z vsemi hišniki mrliških ve-
žic v občini. Beseda je tekla o delu, ki ga opravlja vsak izmed 
njih v svoji vasi, o izvedenih delih ter načrtih za prihodnje. 
Takšna srečanja so priložnost za skupno razpravo glede 
potreb, saj ima vsak svoje izkušnje s terena. 
ISKRENA HVALA VSAKEMU POSEBEJ ZA POMOČ V LOKALNI 
SKUPNOSTI. 

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

(Foto: M. Žekš)

WIFI4EU V OBČINI GRAD
Občina Grad se je prijavila na pobudo 
Evropske komisije WiFi4EU, katere cilj 
je opremiti lokalne skupnosti z javnimi 
brezžičnimi povezavami.
Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU 
omogočiti državljanom po vsej Evropi 

brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s 
parki, trgi, javnimi zgradbami itd.
Pridobili smo si bon v vrednosti 15.000 evrov, s katerim smo 
pokrili stroške namestitve brezžične dostopne točke v naši 
občini. 
Dostop do omrežja je brezplačen.
Z uspešno prijavo na razpisu bo občina gostila brezžične 
točke WiFi4EU naslednja tri leta.
Do omrežja je mogoče dostopati v bližini 5 javnih zgradb 
v vasi Grad:
1. občinska stavba Občine Grad in kulturna dvorana Občine 
Grad, 

2. Doživljajski park Vulkanija,
3. telovadnica OŠ Grad,
4. nogometno igrišče NK Grad, 
5. Vaško-gasilski dom Grad 
 in v vasi Kovačevci v Športnem centru Kovačevci.
Povezava na omrežje WiFi4EU je zelo enostavna. Evropska 
komisija je odločila, da bo ime omrežja (njen SSID) »WiFi-
4EU«. To ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dosto-
pa WiFi4EU prepoznavne po vsej Evropi. Pri prvi povezavi na 
brezplačno omrežje WiFi4EU boste preusmerjeni na varno 
spletno stran (prestrezni portal).
Ko potrdite prijavo (ne potrebujete nobenega gesla ali upo-
rabniškega imena), lahko pričnete brezplačno brskati po in-
ternetu. Poleg tega se boste lahko v 12-urnem obdobju odja-
vili in ponovno povezali, ne da bi se morali ponovno prijaviti.

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

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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OBČINSKO UPRAVO OBISKALI KOLEDNIKI IZ ŽUPNIJE GRAD

OSNOVNA ŠOLA GRAD IN OBČINA GRAD SKRBITA ZA 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE GORIČKEGA – V PROJEKTU 
“KAK JE INDA FAJN BILO.” 

Po starem ljudskem običaju ko-
ledniki hodijo od hiše do hiše 
in ljudem prinašajo blagoslov, 
hkrati pa zbirajo sredstva za de-
lovanje slovenskih misijonarjev 
po svetu. 
Koledniki so nam zaželeli obi-
lo blagoslova, uspeha in dobre 
volje za opravljanje svoje od-
govorne službe. Zapeli so nam 
koledniško pesem, za vrata pi-
sarn pa smo dobili nalepko za 
tekoče leto 20+G+M+B+20. Gre 
za običaj, ki ni znan le v Slove-
niji, temveč tudi po mnogih 
drugih evropskih državah. Okoli 
praznika svetih treh kraljev oz. 
Gospodovega razglašenja po 
hišah hodijo skupine koledni-
kov – zvezdonosec, pastir in sv. 

trije kralji – ki pojejo značilne koledniške pesmi, oznanjajo veselo vest, da se je v Betlehemu rodil Kristus Odrešenik in v 
današnjem času zbirajo darove za potrebe misijonov. 
SREČA PRI HIŠI, ZDRAVJE IN DOBRA LETINA SO DOBRE ŽELJE KOLEDNIKOV. 

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

Na odru kulturne dvorane pri Gradu so 20. januarja 2020 
zaživele Grimmove, Andersenove in ljudske pravljice ter 
šege in navade Goričkega. 
Učenci OŠ Grad pod vodstvom učiteljice Marije Štesl radi 
delajo tudi na terenu. Obiskali so dedke in babice, ti pa 
so jim zaupali, kako so nekoč starši in stari starši uspavali 
svoje otroke, kaj so jim pripovedovali in kakšni liki so nasto-
pali v njihovih pripovedih. Zbrane zgodbe, šege, navade so 
tako postale živi pravljični trenutki. Polna dvorana je bila 
dokaz, da vsi radi poslušamo znane pravljice, še večje pa je 
zanimanje za doživetja,  šege, prilike, običaje naših babic in 

dedkov. V poznavanju pravljic so se pomerili starši učencev. 
Na koncu je sledila zahvala babicam, ki že več let sodelu-
jejo v tem projektu z namenom, da se ohranjajo pristni 
običaji Goričkega.

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

(Foto: Z. Žekš)

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV V POČASTITEV SLOVENSKEGA 
KULTURNEGA PRAZNIKA 2020

Učenci Osnovne šole Grad so skupaj z Občino Grad počasti-
li slovenski kulturni praznik. Letos je ta prireditev potekala 
7. februarja v kulturni dvorani pri Gradu. 
V kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci, so se 
predstavili mladinski pevski zbor, šolski bend, mlajša fol-
klora in dramska skupina.   

Mladinski pevski zbor se je predstavil z izbrano pesmijo, 
šolski bend je zaigral Kreslinovo Vrbo, mlajša folklorna sku-
pina pa se je predstavila z venčkom plesov in otroških iger.   
V zadnjem delu prireditve so nastopili člani dramske sku-
pine Grajski duhci s premiero Lainščkove Bare Bare.   
Zbrane sta ob tej priložnosti nagovorila županja Občine 
Grad Cvetka Ficko in ravnatelj OŠ Grad Viktor Navotnik. 
Obiskovalci, ki jih je bilo precej, so bili navdušeni nad učen-
ci, ki se ukvarjajo s številnimi obšolskimi dejavnostmi, hkra-
ti pa so jim slednji pričarali redke trenutke kulture nasploh. 
Opaziti je bilo, da imajo ljudje še vedno čut za kulturo ozi-
roma da spoštujejo to, kar je s kulturo povezano. 

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

(Foto: K. Šalamon)

KLUB SLOVENSKIH ŽUPANJ V OBČINI RUŠE IN LUKOVICA
Srečanj se je udeležila tudi županja Občine 
Grad Cvetka Ficko. 
Soorganizator srečanja je vedno Skupnost 
občin Slovenije, ki je največje reprezentativ-
no združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji 
in šteje 178 članic. 
Občine članice prihajajo iz vseh območij Slo-
venije, združuje pa jih prepričanje, da je za 
razreševanje mnogih problemov, s katerimi 
se občine srečujejo, potrebno sodelovati, iz-
menjavati izkušnje ter združevati moči.
Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, in 
Skupnost občin Slovenije sta v torek, 3. 
marca 2020, v prostorih Medgeneracijske-
ga centra DANica Ruše organizirali srečanje 
Kluba županj.
Delovno srečanje je bilo o področju dolgo-

trajne oskrbe, z gosti: direktorjem Doma Danice Vogrinec, mag. Markom Slavičem, direktorico Doma starejših občanov 
Tezno, mag. Jasno Cajnko, in županjo Občine Cirkulane, Antonijo Žumbar.
Ob koncu obiska v Rušah so si županje ogledale tudi Športni park Ruše, popoldansko druženje pa so nadaljevale na 
dogodku Krepimo sledimo, ki je bil namenjen praznovanju 8. marca, mednarodnega dne žensk, dan praznovanja eko-
nomske, politične in socialne enakopravnosti in enakosti žensk. 
V četrtek, 21. maja 2020, je potekalo 5. srečanje Kluba županj, ki ga je gostila županja Občine Lukovica, Olga Vrankar. 
Zbrane županje so govorile o aktualnem stanju v občinah in izzivih zaradi epidemije covid-19, s katerimi se srečujejo 
občine. Županje so prisluhnile tudi predavanju svetovno znanega avtorja knjig in predavatelja Borisa Veneta na temo 
”Kriza kot odskočna deska ali darilo”. 
Ob svetovnem dnevu čebel pa je bila točka dnevnega reda namenjena tudi predstavitvi predstavnika Društva čebelarjev 
Lukovica o pomenu čebel in apiterapije.

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

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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DEVETOŠOLCI PRI ŽUPANJI IN VALETA 2020

Učenci 9. razreda Osnovne šole Grad, ki so zapustili osnov-
nošolske klopi, so obiskali županjo Občine Grad Cvetko Fic-
ko. Županja jim je čestitala za dosežen uspeh v osnovni šoli 
in zaželela uspešno nadaljnje izobraževanje. Povedala jim 
je, da naj gredo svojo pot naprej, da naj cenijo svoj trud 

in da se naj zavedajo, da imajo nekaj, kar jim bo ostalo za 
vedno, in to je znanje. Naj bodo samozavestni, naj se držijo 
začrtanih ciljev in naj jih ne ustavi nobena ovira. 

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnost

(Foto: Z. Žekš) 

SPREJEM NAJBOLJŠIH UČENCEV, DIJAKOV IN ZLATEGA 
MATURANTA V OBČINI GRAD (GENERACIJA 2019/2020)

Občina Grad vsako leto na občinskem prazniku obdari 
uspešne učence in dijake. 
Tokratni sprejem je bil zaradi razmer, ki jih je povzročila 
epidemija covida-19, in ukrepov, ki jih je za obvladovanje 
širjenja virusa bilo potrebno še vedno dosledno upoštevati, 
nekoliko drugačen. Javne prireditve ob občinskem prazniku 
letos ni bilo in je ta sprejem potekal v sejni sobi Občine 
Grad. 

Županja Občine Grad, Cvetka Ficko, in strokovna sodelavka 
za družbene dejavnosti, ga. Mihaela Žökš, sta tako v sredo, 
22. julija 2020, sprejeli prvo skupino, in sicer najboljše učen-
ke in učence OŠ Grad (dva sta opravičila svojo odsotnost 
zaradi dopusta).
14. avgusta 2020 je sledil sprejem uspešnih srednješolcev, 
dveh osnovnošolcev ter zlatega maturanta.  
Sprejema so se udeležili le tisti učenci, ki so imeli posebna 

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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priznanja in nagrade. Večina državnih tekmovanj je v tem 
šolskem letu žal odpadlo. 
Županja jim je v znak za njihov uspeh podarila knjižno dari-
lo. Vsem je zaželela še naprej veliko uspeha pri nadaljnjem 
šolanju, predvsem pa naj se radi vrnejo v domače okolje 
in prispevajo k razvoju le-tega. Vsem želimo še veliko mo-

tivacije, da bi z vztrajnostjo in uspehi nadaljevali tudi v 
prihodnosti. 
Občina Grad se je razveselila tudi zlatega maturanta. ZLATI 
MATURANT 2020 – METOD KUHAR 
Metod Kuhar iz Motovilcev je na GSKŠ Ruše, program far-
macevtski tehnik, z jasno postavljenimi cilji srednješolsko 
izobraževanje oplemenitil z nazivom ZLATI MATURANT NA 
POKLICNI MATURI 2020.  Zlatemu maturantu iskreno česti-
tamo in želimo, da s svojimi uspehi blesti tudi v prihodnje! 
»Zlato je nagrada za najvišje dosežke in krasi zmagovalce. 
Je barva sonca, veselja, topline. Predstavlja modrost in bo-
gastvo.» S pridnim delom lahko uresničiš svoje sanje in 
postaneš to, kar si želiš. Srečno pot.  

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

DELO OBČINSKIH ORGANOV 
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Uspešni srednješolci 
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Gospod Engelbert Recek iz Kruplivnika 
je praznoval 99. rojstni dan. Županja 
Cvetka Ficko ga je skupaj s strokovno 
sodelavko za družbene dejavnosti Ob-
čine Grad Mihaelo Žökš v sredo, 5. 8. 
2020, obiskala in mu iskreno čestitala 
ob praznovanju njegovega visokega 
jubileja. 
G. Engelbert, ki uživa sadove svojega 
marljivega dela v krogu svojih naj-
dražjih v Kruplivniku, se je pozorno-
sti in obiska zelo razveselil in bil zanj 
hvaležen. 
Je nasmejan, poln energije, njegov um 
je bister in čist. Spomin pa mu seže 
vse do njegovega otroštva, mladosti, 
ki se je rad spominja. Njegov recept za 
tako bistro in dolgo življenje je: moli, 
delaj, bodi vesel in zmeraj ohrani mir-
no kri, naj se kar koli ti zgodi. Zelo rad 
prepeva, kar smo lahko slišali tudi na 
obisku. Skupaj z županjo sta zmolila 
molitev »Angel varuh moj«.
Iskrene čestitke najstarejšemu ob-
čanu Občine Grad je v imenu članov 
PGD Kruplivnik izrekel tudi predse-
dnik g. Silvester Dervarič. G. Engelbert 
se je med gasilce pridružil že leta 1948 
in je sredi 50 let opravil šolo za nižje-

ga gasilskega častnika ter tako bil naslednjih 20 let poveljnik društva. V društvu 
je ostal aktiven, vse dokler mu je zdravje dopuščalo. Leta 2019, ob praznovanju 
80 let društva PGD Kruplivnik, je prejel zahvalno plaketo za pomoč pri razvoju in 
delovanju društva. 
Iskrene čestitke izrekata tudi svetnik g. Stanislav Kerec in vaški predsednik g. Ciril 
Mihalič ter se zahvaljujeta za vso pomoč pri razvoju vasi. 
Iskrene čestitke najstarejšemu občanu Občine Grad. Želimo mu obilo zdravja ter 
še veliko srečnih trenutkov v družbi svojih domačih. 

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

NAJSTAREJŠI OBČAN OBČINE GRAD PRAZNOVAL 99. ROJSTNI DAN

V OBČINSKIH DNEH SPOMIN 
TUDI NA PRVEGA ŽUPANA G. 
LUDVIKA KOČARJA
Županja Cvetka Ficko je v okviru praznovanja 20. občinske-
ga praznika v imenu vseh občanov položila cvetje prvemu 
županu, g. Ludviku Kočarju.  

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnost

(Foto: M. Žökš)
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Ljudje na delovnem mestu preživimo vsaj 
eno tretjino življenja, zato je še kako po-
membno, na kakšnem delovnem mestu 
smo zaposleni. 
Zdravje je podlaga za dobro in uspešno 
življenje ter delo, tako za posameznika 
kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in 
izboljševanje zdravja zaposlenih je smo-
trna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki 
delajo v varnem in spodbudnem delov-
nem okolju, produktivnejši in ustvarjal-
nejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo 
v bolniški staž ter ostajajo zvesti organi-
zaciji oz. delodajalcu. 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V tem primeru naletimo na pojem promocija zdravja na 
delovnem mestu, ki ga je v Sloveniji, skladno z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu, potrebno izvajati. 
Zakon pravi, da mora delodajalec načrtovati in izvajati pro-
mocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna 
sredstva in način spremljanja izvajanja. To pa pomeni, da 
izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranja-
nja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 
Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na delov-
nem mestu tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja. 

Tako smo se zaposleni v občinski upravi skupaj z delav-
ci režijskega obrata odpravili na daljši pohod, sledile so 
sprostitvene delavnice z meditacijo in telovadba. 

Mihaela Žökš dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnost

MESEC NOVEMBER, DAN SPOMINA NA NAŠE RAJNE OBČANE
Razmeram primerna so prilagojena naša ravnanja, čustva 
ob praznikih pa ostajajo enaka.
Novembra se spominjamo bližnjih in njihove prehojene 
življenjske poti – s hvaležnostjo za lepe trenutke, ki smo 
jih preživeli skupaj, in z upanjem, da se nekoč snidemo 
nad zvezdami.

V imenu vseh občank in občanov Občine Grad je županja 
Cvetka Ficko položila pri vsakem križu na pokopališčih v 
občini ikebano. V znak zahvale za vse, ki tam počivajo, kajti 
vsi so oblikovali našo lokalno skupnost. 

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

(Foto: M. Žökš) 
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MIKLAVŽ JE OTROKE LETOS POZDRAVIL MALO DRUGAČE
Kljub čudnemu letu je Sv. Miklavž sporočil, da je 
zdrav in nas je tako z velikim veseljem obiskal. 

DELO OBČINSKIH ORGANOV 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 23. SEPTEMBRA TUDI V OBČINI 
GRAD

23. septembra 2020, ko se praznuje Dan Slovenskega špor-
ta, smo predali svojemu namenu pomembno pridobitev, ki 
bo izboljšala kakovost življenja občank in občanov. 
Ob Osnovni šoli Grad smo tako predali namenu celostno 
obnovljena športna igrišča in atletsko stezo. Obnovljeno 
športno igrišče sta predala namenu županja Cvetka Ficko 
in ravnatelj OŠ Grad Viktor Navotnik. Predno sta prereza-
la trak, sta oba povedala, da je občina s celostno obnovo 
športnih površin ustvarila ugodne in spodbudne pogoje 
za razvoj športa v občini, ki zagotavljajo vsem enake mo-
žnosti in dostopnost do športa, brez katerega si ni mogoče 
zamisliti zdravega načina življenja, še zlasti med mladimi. 

Ravnatelj  pa se je še zahvalil občini za izvedbo projekta, ki 
občankam in občanom, še zlasti mladim, zagotavlja pogoje 
za doseganje uspehov na športnem področju. 
Slovesnosti so se udeležili tudi igralci Nogometnega kluba 
Mura in domači atlet Nino Celec. 

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

(Foto: M. Žökš) 



Občina Grad29   

Tako je opravil v dveh dneh sprehod po vaseh občine. S 
seboj je prinesel tudi darila. Veselje je bilo obojestransko 
tako so otroci Miklavžu zapeli, zmolili molitev »Angel varuh 
moj«, mu podarili risbice in sladke piškote. 
Občina je tako obdarila 83 otrok od 1 leta naprej (vse otroke, 
ki obiskujejo vrtec in tiste, ki so doma) ter vse do prvega 
razreda. 

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

(Foto: M. Žökš) 
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NAŠA DRUŠTVA 

PRVI ODPRTI MOTOVILSKI TURNIR V KARTANJU ŠNOPSA
V soboto, 8. 2. 2020, smo v Motovil-
cih združili praznovanje slovenske-
ga kulturnega praznika s turnirjem 
v kartanju šnopsa. Na turnirju v kar-
tanju šnopsa se je v vaško-gasilskem 
domu v Motovilcih zbralo 42 »karta-
šov« iz okoliških krajev. »Kartaši« so 
se pomerili po turnirskem sistemu 
na izpadanje na dve dobljeni igri. Na 
koncu so največ sreče in znanja karte 
izkazale Jerneju Fujsu iz Motovilcev, 
ki je v finalu premagal Draga Derva-
riča iz Kruplivnika. V malem finalu za 
tretje mesto je imel več sreče in zna-
nja Franc Flisar od Silva Dervariča. Na 
koncu so prvi štirje dobili pokale in 
nagrade. 

DŠKT Lukaj
(Foto: DŠKT Lukaj)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GRAD
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 med decembrom 
2019 in januarjem 2020 z županjo Cvetko Ficko, strokov-
no sodelavko Mihaelo Žökš in članicami društva obiskale 
občanke in občane, ki bivajo v Domu Kuzma, v Domu Ro-
gašovci, v Domu Rakičan in v Murski Soboti in jim zaželele 
veliko zdravja, miru in osebnega zadovoljstva ter dobrega 
počutja v letu 2020. Do ostalih domovih so se člani društva 
odpeljali sami, nekaj daril pa smo poslali po sorodnikih. 
Nakup daril je vedno skrbno načrtovan, pozanimam se za 
konfekcijske številke oskrbovancev, tako da potem dobijo 
dobre stvari. Obiska in darila so vsi zelo veseli, predvsem pa 
pogovora, ko obujamo pretekle dogodke, ki smo jih skupaj 
preživeli. 

Upamo, da se trenutni časi popravijo in bomo spet zagle-
dali drug drugega. 

SREČANJE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA UPO-
KOJENCEV GRAD Z ŽUPANJO
V četrtek, 30. januarja 2020, smo se člani upravnega odbo-
ra Društva upokojencev Grad na povabilo županje in stro-
kovne sodelavke občinske uprave za družbene dejavnosti 
ge. Mihaele Žökš sestali v sejni sobi Občine Grad.
Županja Cvetka Ficko se je zahvalila za dobro sodelovanje, 
»saj s svojim delom, prispevkom, dobro besedo, lepo mislijo 
ter spodbudo sooblikujemo vizijo občine.« Zahvalila se je 
tudi za to, da vsako leto ob koncu leta organiziramo skupni 
obisk tistih občanov, ki so svoj drugi dom našli v domovih 
za starejše. 
Namen srečanja pa je bil tudi, da člani upravnega odbora 
seznanimo županjo in občinsko upravo s tekočimi aktiv-
nostmi društva in da skupaj naredimo plan za naprej. O 
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NAŠA DRUŠTVA 

samem delu in aktivnostih sva 
spregovorila tajnica društva ga. 
Kristina Marič in predsednik dru-
štva g. Anton Kavar.   
V daljšem pogovoru nas je ga. 
Mihaela Žökš seznanila z dogaja-
njem v Občini Grad, predvsem pa 
je podala informacije o socialnih, 
družbenih gibanjih v Sloveniji in 
aktivnostih na območju Občine 
Grad ter tudi o tekočih občinskih 
investicijah. V zvezi s tem smo 
prisotni povprašali o marsičem 
in druženje je bilo zelo zanimivo. 
Skupaj smo tudi planirali orga-
nizacijo letošnje strokovne ek-
skurzije, ki pa žal zaradi COVID 
razmer ni bila izvedljiva.  

To srečanje je še en izmed dogodkov, ko se županja in strokovno vodstvo, ga. Mihaela, posveča starejši generaciji, do 
katere ima zelo spoštljiv in pokroviteljski odnos.  
Člani društva se zahvaljujemo za strokovno bogato srečanje in pozornost. Takšnih srečanj si še želimo. 

Kristina Marič,
tajnica Društva upokojencev Grad 

(Foto: M. Žökš) 

MAŠKARADA V VIDONCIH

Po sedmih dolgih letih smo bili v Vidoncih zopet na vrsti 
za organizacijo maškarade v okviru občine. 
Prireditev, katero smo vzporedno s takratnim aktualnim 
dogajanjem na političnem in družbenem področju, naslo-
vili kar s sloganom »Vidonska varda«, smo organizirali na 
pustno soboto, 22. februarja. Priprave za celoten projekt 
pa so začele že veliko prej. Organizatorji celotne prireditve 
smo bili člani PGD Vidonci, seveda ob veliki pomoči vseh 
vaščanov. 
Nabirko, katera se je izvedla tri tedne pred samo priredi-
tvijo, pa smo člani PGD Vidoncev namenili za nakup nove 

motorne brizgalne, ki je že nabavljena in na razpolago za 
takšne in drugačne potrebe.
Priprav za vse sklope projekta je bilo zelo veliko. Vaščan-
ke so kar nekaj časa in truda vložile v izdelavo rož iz krep 
papirja in drugih okraskov. Nastalo je veliko lepih rož in 
šopkov, s katerimi smo okrasili »pozvačine, ciganjice in mu-
zikante«, kateri so vabili na prireditev in zbirali prostovoljne 
prispevke. Pred samo prireditvijo pa smo z mojstrovinami, 
ki so jih ustvarile vaščanke, okrasili tudi vaško-gasilski dom 
in prireditveni šotor.
Na »petlarijo in pozavanje« smo se odpravili na prvo fe-

VIDONCI 2020
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bruarsko soboto. Zgodaj zjutraj smo se zbrali v gasilskem 
domu »vö napravleni in našminkani«, se okrepčali z zajtr-
kom, jutranjo kavo in še čim. Pred odhodom na teren je sle-
dilo še skupinsko fotografiranje. Na maškarado smo vabili 
občane iz celotne občine in vaščane iz sosednje vasi Otovci. 
Ta dan smo bili vsi dobre volje, saj smeha in humorja ni 
manjkalo, pa tudi vreme nam je bilo zelo naklonjeno. Ob-
čani in vaščani iz sosednje vasi so nas z veseljem sprejeli, 
pogostili in z nami zapeli ter zaplesali. 
Nato so sledile priprave na samo maškarado. Razdelili smo 
si posamezne naloge, katere so bile potrebne za izvedbo 
prireditve. Prišla je pustna sobota in maškarada v Vidon-
cih se je začela z zbiranjem vseh, ki so se tisti večer želeli 
pridružiti »Vidonski vardi« in seveda pred celotnim obče-
stvom slovesno priseči zvestobo in pripadnost tej novona-
stali skupnosti. Sama slovesna zaprisega je obsegala kar 
večji del samega programa prireditve, ki je bil poln smeha 
in tudi nepredvidenih pripetljajev. Kmalu po slovesni za-
prisegi vseh članov je vaško-gasilski dom v trenutku postal 
premajhen za vse maske in obiskovalce. Vmes so nas, na 
presenečenje vseh, obiskali tudi kurenti iz Korant kluba La-
sigovci. Sledilo je rajanje vse do jutranjih ur, katero je bilo 
eno izmed zadnjih pred »lockdownom« skoraj celega sveta.  
Za jedačo in pijačo je bilo odlično poskrbljeno, prav tako 
za zabavo, za katero je skrbela skupina Prestiž. Pripravili pa 
smo še srečelov z bogatimi dobitki. Kot se za maškarado 
spodobi, je sledil tudi izbor najboljših mask. Ker jih je bilo 
zelo veliko, je imela komisija zelo težko delo, da je izmed 
vseh izbrala najboljše. 

PGD Vidonci je v sklopu Občnega zbora društva za vse, ki 
so kakorkoli pomagali pri projektu, pripravilo tudi srečanje, 
na katerem se je predsednik PGD Vidonci zahvalil vsem za 
pomoč pri izvedbi maškarade, nakar je sledilo še sproščeno 
druženje ob hrani in pijači.
Na koncu lahko povemo, da je projekt zelo dobro uspel v 
celoti, kar pa seveda ne bi bilo brez  pomoči vseh občanov 
občine Grad in vaščanov sosednje vasi Otovci, katerim se 
člani PGD Vidonci najlepše zahvaljujemo. Prav tako se za-
hvaljujemo Občini Grad in režijskemu obratu za pomoč 
pri prireditvi. 
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Velika zahvala pa gre predvsem seveda članom in člani-
cam PGD Vidonci in vsem Vidončarom, saj smo za projekt 
žrtvovali ure, večere in celo dneve. In če ste bili z nami in s 
prireditvijo zadovoljni tudi vi, se nam pri maškaradi v Vi-
doncih pridružite, upamo, spet čez sedem let.

PGD Vidonci
(Foto: Z. Žekš in PDG Vidonci) 

MARTIN ŽÖKŠ – NAŠ PICOPEK SLOVENIJE 2018 JE NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU 2020 V LJUBLJANI ZASEDEL 4. MESTO

Na sejmih Okusov GASTexpo 2020 se je 30. januarja 2020 odvijalo že 8. 
Mednarodno prvenstvo Naj picopek, ki se ga je udeležilo več kot 15 pico-
pekov, tako ljubiteljskih kot tudi profesionalnih. 
Tekmovanje je izvedlo Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Na tek-
movanje so se lahko prijavili vsi picopeki in kuharji, kot posamezniki ali 
kot predstavniki svoje pizzerije/lokala iz Slovenije in tujine. Tekmovalci so 
pripravljali dve pici. Izbran okus prve pice je bil MARGHERITA, drugo pa 
je pripravil tekmovalec po lastni kreaciji iz nabora živil, ki so mu bile na 
voljo na tekmovalnem mestu. 
Ob hudi konkurenci je zmagovalec postal Ismet Mušič, ki je pripravil pico 
clorofilla.

Pizza Green Cimešter z zelenim testom, špinačno-grahovo kremo, štiri-
mi vrstami lokalnega sira (Kmetija Šukar), kuhanim pršutom ter svežo 

špinačo je osvojila 4. mesto. Pizza Green Cimešter že v ponudbi

Nagrada 2. mesto 
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V mesecu februarju pa je potekalo tekmovanje trofeja Ca-
puto POREČ (Croatia), kjer je osvojil odlično 5. mesto s pico 
»Cimešter Fantastika«.

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

(Foto: Osebni arhiv Martin Žökš)

»Cimešter Fantastika«

POHOD PO VIDONCIH

Kljub epidemiji nam je uspelo organizirati že 7. tradicionalni 
pohod po Vidoncih, ob dnevu državnosti. Pohod po Vidoncih 
je vključen tudi v Izkaznico pohodnik/ca po Goričkem.
Ob pridobitvi potrebne dokumentacije za organizacijo po-
hoda in ob upoštevanju veljavnih priporočil smo pohod 25. 
junija tudi uspešno izvedli. 
V Športnem centru Vidonci se je zbralo več kot 80 pohodni-
kov v želji po druženju in rekreaciji. Pot nas je vodila po va-
ških zaselkih. Vaščani so nas z veseljem sprejeli in nas pogo-
stili s pijačo in hrano – domače pogače, kruh z namazom …
Pohod smo zaključili z zakusko na malo drugačen način – 
ribami z žara in krompirjevo solato. 
Kljub napornemu pohodu po vaških bregovih je med pohodniki vladalo odlično vzdušje.
Vsem vaščanom in pohodnikom se v imenu ŠD Vidonci zahvaljujem za udeležbo na pohodu in pogostitev.

Melita Ficko Sapač
(Foto: Arhiv ŠD Vidonci)

BLAGOSLOV MOTORJEV KOVAČEVCI
13. junija 2020 je potekal 2. bla-
goslov motoristk, motoristov in 
motorjev ob zvoniku v Kovačev-
cih. Organizator je bil g. Martin 
Žökš. Udeležilo se ga je lepo 
število ljubiteljev motorjev. Bla-
goslov je opravil dolenski župnik 
g. Vili Hribernik. Zbrane je nago-
vorila tudi županja Cvetka Ficko.  

 
Martin Žökš

 (Foto: S. Sinic)
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V jesenko-zimskem obdobju pa smo lovci največ časa na-
menili ocenjevanju škode po divjadi, pripravi krmne hrane 
za zimo, izvrševanju načrtovanega odstrela visoke divja-
di in izvedbi skupinskih lovov. Lovi so bili okrnjeni zaradi 
nastale situacije v zvezi s pandemijo. Opažamo pa žal, da 
divjad nima miru tudi zaradi hrupa, ki ga povzroča vožnja 
z motornimi vozili v naravnem okolju.
V letu 2020 smo žal izgubili dva naša dolgoletna člana, in 
sicer Elemirja Kovača iz Šulincev ter Alojza Saba iz Gornjih 
Slaveč.

Lovci naše lovske družine želimo vsem občankam in ob-
čanom Občine Grad v prihajajočem letu 2021 predvsem 
veliko zdravja ter vabimo vse, ki imajo veselje do narave, 
divjadi, da se nam pridružijo v našem poslanstvu. 
LOVSKI ZDRAVO!                                                                                           

Predsednik LD Grad-Kuzma, 
Viktor Navotnik

(Foto: LD Grad-Kuzma)

NAŠA DRUŠTVA 

Nagovori

Pikado klub Friend's team

LD GRAD-KUZMA O DELU V LETU 2020

Tudi LD Grad-Kuzma je morala svoje poslanstvo v letu 2020 
prilagoditi razmeram zaradi pandemije COVID-19. 
V zimskem času smo namenili večino dela za načrtovanje 
plana dela v letu 2020. Skrbeli smo za krmljenje divjadi, 
izobraževanje članstva ter opravili redni letni občni zbor.
V pomladnih mesecih smo obdelali krmne njive, ki jih je 
približno 2,5 ha, ter se pripravljali na inozemni lovni turi-
zem, za katerega smo se bali, da bo zaradi pandemije zelo 
okrnjen. Uspelo nam ga je v celoti izpolniti, za razliko od 
mnogih drugih lovskih družin.
Tako kot vsako leto smo tudi letos izvedli tradicionalno 
Hubertovo mašo, s katero se spomnimo naših preminulih 
članov.
Letos je prireditev potekala v nedeljo, 28. 6. 2020. Poleg 
lovcev iz sosednjih lovskih družin so se prireditve udeležili 
tudi županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko, župan Občine 
Kuzma g. Jožef Škalič ter predsednik ZLD Prekmurja g. Lud-
vik Rituper. Vsi trije so pozdravili veliko število prisotnih na 
tej prireditvi. Po svečanem delu je sledilo družabno sreča-
nje s pogostitvijo vseh prisotnih.

MEDOBČINSKA PIKADO LIGA GORIČKO
V Medobčinski pikado ligi Goričko nastopa 8 ekip, in sicer:

• Friend's team (Sveti Jurij),
• PK Dado (Grad),
• Slavček ŠRD G. Slaveči (Gornji Slaveči),
• PK Raj (Grad),
• Goričanci (Radovci),
• Black Dragon (Gornji Črnci),
• Black Devil's (Gornji Slaveči),
• Goričanec (Radovci). 

Iz naše občine izhajajo štiri ekipe, ostale štiri pa so iz sose-
dnjih občin: Rogašovci, Cankova in Kuzma.
Skupaj je v ligi prijavljenih okrog 100 igralcev. 
Tekmovanje poteka tako na ekipni ravni kot tudi v tekmo-
vanju posameznikov na rang turnirjih. 
Na koncu sezone je bila najboljša ekipa Friend's team iz 
Svetega Jurija pred ekipama PK Dado (Grad) in Slavček ŠRD 
G. Slaveči (G. Slaveči). 

Sledile so jim ekipe: Raj (Grad), Goričanci (Radovci), Black 
Dragon (Gornji Črnci), Black Devil's (G. Slaveči) in Goričanec 
(Radovci).
Pikado klub Friend's team je osvojil tudi prehodni pokal 
kot zmagovalec.
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Priredili smo tudi zaključni turnir ekip, na katerem je bila 
najboljša ekipa PK Raj (Grad), 2. mesto je osvojila ekipa PK 
Dado (Grad) in tretje mesto ekipa Friend's team (Sveti Jurij).
V tekmovanju posameznikov, ki je potekalo na osmih rang 
turnirjih, pa so bili najboljši:
Rene Grah (PK Raj),
Rok Durič (PK Friend's team),
Primož Roudi (PK Goričanci),
Matej Horvat (PK Slavček). 
Morali bi imeti še zaključni turnir najboljših 32 posamezni-
kov, vendar smo ga morali zaradi nastale situacije s korona-
virusom preložiti za nedoločen čas.
Več o tekmovanju v metanju pikada lahko izveste na spletni 
strani http://pikado-liga.net

Srečko Vogrinčič Skupinska – turnir ekip

DELOVANJE KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA GRAD
Krajevna organizacija Rdečega križa Grad 
deluje v okviru Območnega združenja Rde-
čega križa Murska Sobota. 
Ena prvenstvenih nalog je organizacija kr-
vodajalskih akcij, kajti še vedno je kri tista, 

ki se ne more pridelati v nobenem laboratoriju, je pa zelo 
pomembna pri reševanju življenj. Tudi mi smo junija izvedli 
terensko krvodajalsko akcijo v osnovni šoli. Udeležba je bila 
zelo dobra, saj se je odzvalo 66 krvodajalcev. Zahvala gre 
vsem, ki so bili pripravljeni dati del sebe, da pomagajo dru-
gim. Prav tako bi se zahvalila Občini Grad in Osnovni šoli 
Grad, ki nam pomagata pri organizaciji in izvedbi akcije. 
Povabila bi tudi mlade v občini, da se odzovejo vabilu in 
darujejo kri. 
Večkrat na leto delimo tudi prehrambene pakete iz inter-
vencijskih zalog in pakete Rdečega križa Slovenije. Pakete 
nam iz Murske Sobota pripeljejo delavci Režijskega obrata 
Občine Grad. V času epidemije jih je v okviru CZ Občine 
Grad do prejemnikov dostavila Mihaela Žökš. 
Sicer pa sestavljanje paketov in dostavo opravimo člani od-
bora, vsi prostovoljno in z nasmehom, saj smo prepričani, 
da s tem osrečimo marsikaterega občana.
Letos smo razdelili skoraj 200 paketov. 
Kljub trenutnim razmeram smo  uspeli izvesti dvakrat mer-
jenje dejavnikov tveganja. 

Žal pa nam letos ni uspelo organizirati izleta za krvodajal-
ce, ki je v naši občini že tradicionalen. Upamo, da se bodo 
razmere izboljšale in nam bo drugo leto uspelo tudi to 
izvesti. 
Smo pa letos imeli priliko in iz občine poslali na letovanje 
šest osnovnošolcev v letovišče Rdečega križa na Debeli rtič 
za en teden.
Vsi člani v odboru upamo, da bomo še dolgo lahko poma-
gali ljudem, ki so naše pomoči potrebni, in nam bo njihova 
beseda »hvala« dala energijo za nadaljnje delo.

Predsednica KORK Grad
Darinka Bauer

REPREZENTANCA OBČINE GRAD NA 54. KROSU OBČINSKIH 
REPREZENTANC

Atletska zveza Slovenije, Mestna občina Murska Sobota 
in Atletski klub Pomurje so v soboto, 10. oktobra 2020, pri 
Expanu v Murski Soboti pripravili 54. kros občinskih repre-
zentanc v krosu. Za udeležence, ki so nastopili v 14 staro-
stnih kategorijah, so organizatorji pripravili med Expanom 
in soboškim jezerom dve progi.
Za reprezentanco Občine Grad smo tekmovali Tomaž Sra-
ka, Andrej Cör, Primož Zrim. 

NAŠA DRUŠTVA 
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Kros občinskih rep.: Člani - letnik 2000 in starejši ter osvojili; 
18. mesto CÖR Andrej, 19. mesto SRAKA Tomaž , 22. mesto 
ZRIM Primož med 33 tekači. 
Kros občinskih rep.: Ekipno Člani - letnik 2000 in starejši: 
OBČINA GRAD osvojila 7. mesto od 9 ekip. 
Vsi trije smo odtekli kros po svojih najboljših zmožnostih. 
Konkurenca je bila res huda. Državni prvak v polmaratonu, 
državni prvak na 3000 m, dobri tekači na cesti in krosu … 
Tekli smo na 5000 m, Občina Grad je tako osvojila 7. mesto 
med 9 reprezentancami. Hvala Občini Grad za vse skupaj.

Tomy Sraka
(Foto: Arhiv T. Sraka)

DELOVANJE PGD MOTOVILCI V LETU KORONE

Kot na vseh področjih je tudi naše društvo močno letos 
zaznamoval virus Covid-19. Običajno delovanje in življenje 
se je popolnoma spremenilo. Življenje in tok dogodkov ni 
nikakor potekal, kakor smo bili do sedaj vajeni. Virus nam 
je onemogočil, da bi se družili, vadili gasilske tehnike ali 
se izobraževali na področju gasilstva. Udeležili se nismo 
nobenega gasilskega tekmovanja, prav tako tudi nismo 
organizirali našega tradicionalnega gasilskega nočnega 
tekmovanja. Naši člani A, regijski prvaki v letu 2019, se letos 
ne bodo mogli izkazati na državnem gasilskem tekmova-
nju, saj je bilo le-to odpovedano in prestavljeno. Leto 2020 
nam prav zares ni bilo naklonjeno.
Kljub vsemu pa smo vendarle opravili nekaj stvari. 
Na začetku leta smo se v petek, 17. januarja, srečali mentorji 
in motovilska gasilska mladina na 4. zboru mladih. Nasle-

dnji dan, v soboto, 18. januarja, pa smo opravili že 75. občni 
zbor društva. Na obeh zborih so se predstavila poročila 
za opravljeno delo v letu 2019. Prav tako smo si zadali kar 
nekaj ciljev za leto 2020, kateri pa žal v veliki večini ne bodo 
mogli biti uresničeni. 
V petek, 21. 2. 2020, smo izvedli delavnico za člane društva 
in vaščane s predstavitvijo postopka oživljanja z defibri-
latorjem. Gospod Tomaž Čarni iz ZD Murska Sobota nam 
je pripravil zanimivo in poučno predstavitev. Predstavitve 
se je udeležilo kar nekaj vaščanov in članov z namenom 
biti obveščen in pripravljen na pomoč sočloveku v težavah.

NAŠA DRUŠTVA 
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Kot vse stvari sčasoma potrebujejo obnovo, je tudi naš gasilski dom že potreben obnove. Žal letos veliko nismo mogli 
postoriti. Kljub temu pa smo se razveselili novih PVC oken v najstarejšem delu doma.
Letos nam je pandemija življenje obrnila na glavo, vendar se na obzorju že kaže novo upanje, da bo leto 2021 vendarle 
boljše, »normalno« in predvsem zdravo. Naša želja je, da bi se lahko kmalu, mirnih duš in brez Damoklejevega meča 
nad glavo, srečali s tovariši, sosedi in znanci.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.

Valerija Horvat
(Foto: PGD Motovilci)

NAŠA DRUŠTVA 

ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI

V letu 2020 je Športno društvo Radovci zaradi koronavi-
rusa imelo bistveno manj dogodkov v športnem centru. 
Odigranih je bilo le nekaj nogometnih tekem v veteranski 
nogometni ligi. Čez poletje je bilo nekaj druženja in igra-
nja odbojke na mivki. V športnem centru so se ustavljali 
tudi turisti, ki so dopust preživljali v naši bližini. Družine so 
igrale nogomet, odbojko ali pa le posedale v senci dreves.
Ne glede na to, da ni bilo posebnih dogodkov, smo špor-
tni center vzdrževali tekom celega leta. Izvedli sta se tudi 
dve večji investiciji, in sicer pobarvali so se kandelabri za 
razsvetljavo igrišča in izvedla se je nadstrešnica ob obstoje-
čem objektu. Sredstva za ta namen smo prejeli s proračuna 
Občine Grad kot investicijska sredstva v športne objekte. 
Barvanje kandelabrov je izvedla družba Klima center Tra-
tnjek d.o.o. iz Murske Sobote. Nadstrešnico so izvedli člani 
društva v lastni režiji. Prav tako se je obstoječi kontejner 
preuredil v sanitarije in tuš kabine.

Športni center je vzorno vzdrževan, člani društva pa si že-
limo, da bi vsi skupaj kmalu imeli možnost, da se družimo 
in rekreiramo.

Marjan Ficko
(Foto: Arhiv ŠD Radovci)
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V soboto, 27. junija, smo se vaščani zasel-
ka »Ažija« na Dolnjih Slavečih zbrali na že 
tradicionalnem pikniku. Tokrat že deveto 
leto po vrsti. Nekaj časa smo bili sicer v 
strahu, da piknika zaradi COVID-19 ne bo 
mogoče izvesti. Vendar se je le izšlo. Letos 
je bila gostitelj družina Šarkanj. S tem se 
je zaključil tudi prvi krog. Piknik namreč 
vsako leto organizira druga družina. 
Zbrali smo se popoldne. Senco nam je de-
lala občinska pagoda, za kar se občini tudi 
iskreno zahvaljujemo. Za pijačo in dobro-
te z žara je bilo poskrbljeno v zadostnih 
količinah. Pecivo in pogače pa so napekle 
naše »vrle« ženske. Manjkalo ni niti raznih 
domačih napitkov. Receptur le-teh pa ni 
mogoče izvedeti, še manj pa dobiti, saj 
so skrbno čuvane skrivnosti posameznih 
mojstrov in mojstric.
Ob prijetnem druženju in kramljanju ni 

NAŠA DRUŠTVA 

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI
V ŠD Kovačevci smo v tekočem letu 2020 na objektu špor-
tnega centra Kovačevci zaključili nekatera dela, druga pa 
so še v fazi zaključevanja.
Sredstva za ta namen smo prejeli s proračuna Občine Grad 
kot investicijska sredstva v športne objekte. 
Tako smo naredili streho na dodatni kontejner, ga pokrili s 
salonitnimi ploščami in s pločevino na kontejnerju zaprli 
zadnjo steno in svisla.
Notranjost kontejnerja urejamo tako, da bo en del name-
njen za wc-je. Tukaj smo že začeli z deli, prezidali kontejner, 
postavili prečne stene in vrata. Sledijo še vodoinštalaterska 
dela, keramika, montaža wc-školjk, pisoarja  in umivalnikov.
Drugi del kontejnerja bo namenjen za tuš kabine in sla-
čilnice.

Dejan Dervarič 
(Foto: R. Šlemer)

AŽIJSKI PIKNIK NA DOLNJIH SLAVEČIH
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manjkalo zabave in posledično smeha. Poskrbljeno je bilo tudi za razgibavanje ob igranju nogometa in badmintona. Brez 
glasbe prav tako ni šlo. V večini sicer preko elektronskih naprav. Je pa za nekaj žive glasbe poskrbela Klavdija s svojo harmoniko. 
Utrinke s piknika pa je za prihodnje rodove poslikal naš »uradni« fotograf Ludvik.
Ure so hitro minevale, vendar se nismo predali in smo ob baklah in tabornem ognju vztrajali še dolgo v noč. 
Prepričan sem, da bomo s tradicijo nadaljevali in se prihodnje leto spet zbrali na takrat že  jubilejnem 10. »ažijskem« pikniku.

Silvo Šarkanj
(Foto: L. Frumen)

JOŽEF VOLF OHRANJA SPOMIN NA NEKDANJE KMEČKO ŽIVLJENJE 
– IDEJA V ČASU PRVE EPIDEMIJE 

Vaščan Jožef Volf iz Vidoncev je v času prve epidemije, ko 
se je vse zaprlo in smo se lahko gibali samo okrog svoje 
hiše, razmišljal, kako si bo zapolnil svoj čas, da ne bo ves 
čas razmišljal samo o covid razmerah. 
V spomin si je priklical sliko z enega izleta, ki se ga je udele-
žil s krvodajalci. Namreč v eni vasi je bilo pred vsako hišo na 
ogled postavljeno staro kmečko orodje, ki se je uporabljalo 
v preteklosti pri delu na kmetijah.  
Ker je sam velik ljubitelj starega kmečkega orodja in ima 
spoštljiv odnos do preteklosti, je sklenil, da je sedaj pravi 
čas, da začne ustvarjati. Za svojo zamisel je uporabil ko-
ruznjak, ki stoji v bližini hiše tik ob cesti in je do takrat 
sameval. 
Najprej se je bilo potrebno odločiti in izbrati izmed veliko 
ohranjenih, zbranih orodij, pripomočkov, ki so pri njem v 
vseh gospodarskih prostorih, kateri bodo našli svoje mesto 
v »izložbi«. 
Odločitev je bila, da se osredotoči na mlatitev izpred 100 
let. 
Doma je s kmetije in v tistih časih je s takšno opremo z 
veliko ljubeznijo delal na polju. To ga je pripeljalo do tega, 

da je sam začel staro orodje zbirati. Doma so imeli veliko 
opreme. Potem pa so v kmetijstvo prišle spremembe in 
začeli so kupovati stroje. Ker je primanjkovalo prostora, so 
starši nekaj opreme tudi zavrgli ali oddali mimoidočim iz 
Avstrije, ki so te stvari zbirali.  Kot pravi, je zbirka nastala 
z namenom, da bi se ohranil spomin na minulo podobo 
kmečkega življenja in na način dela ter da bi mladi bolj 
spoštovali prednike in njihov trud na kmečki zemlji. Raz-
stavljeni predmeti so plod dolgotrajnega zbiranja in dela. V 
ohranjanje je vložil veliko ljubezni do te kulturne dediščine. 
Koruznjak je dobro viden sprehajalcem, obiskovalcem in 
ostalim ter tako bogati nas in naše zanamce.
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Želimo mu, da bo še dopolnjeval zbirko starega kmečkega 
orodja in ohranjal skrbno delo naših prednikov. 

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

(Foto: M. Žökš) 

ALOJZ KULAR ZA SOSEDE PRIPRAVIL OTVORITEV SVOJEGA 
»MANJAKPLACA«

Stari slovenski pregovor pravi »Dober sosed je 
boljši kot deset stricev« in tako je tudi v Vidoncih 
dobro prijateljstvo med sosedi. Alojz je že dolgo 
razmišljal, kako bi uredil kakšen prostor za svoje 
drage domače, prijatelje in sosede, da bi se v po-
letnih mesecih ob vsem delu lahko tudi družili 
in malo spočili. Tako je prišla ideja za »Manja-
kplac«. Večino dela je naredil sam, nekaj pa ravno 
s pomočjo sosedov in prijateljev in tako je prišel 
pravi čas za slovesno odprtje le-tega. Skupaj so 
se poveselili in že pričakujejo novo poletje, ko si 
bodo privoščili čas drug za drugega. 

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

(Foto: M. Žökš)
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DELO ZAVODA ZUKD GRAD V LETU 2019 IN 2020
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad upravlja z 
Doživljajskim parkom Vulkanija ter drugimi turističnimi 
in kulturnimi znamenitostmi 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 
obiskovalci obiščejo tudi grad Grad, cerkev in druge turi-
stične točke v občini in okolici. Zavod turistične točke po-
vezuje 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. Za-
vod se povezuje z drugimi ponudniki, trži in promovira 
ponudbo ter skrbi za razvoj turizma v občini. 
V letu 2019 je Vulkanijo obiskalo 36.005 obiskovalcev. 
Zavod je z uspešno promocijo povečal obisk za 4,3 %. 
Največ je bilo družin, sledijo šoloobvezni otroci in od-
rasli, nato pa dijaki, študentje in upokojenci. Obiskalo 
nas je 1.808 tujcev, kar je 5 % vseh obiskovalcev. Prodali 
smo 23.607 vstopnic, od tega 8.511 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 9.893 oseb. Uspešno smo izvajali tudi 
naše prireditve, ki so bile lepo obiskane. 
Poleg vzdrževanja Vulkanije smo vlagali v izboljšanje tu-
ristične infrastrukture ter drugo opremo, ki je potrebna 
za uspešno in nemoteno delo. 
Izdelali smo promocijske materiale, ponatisnili zložen-
ke in vstopnice ter se uspešno promovirali preko spleta 
in socialnih omrežij. Izdelali smo tudi brošuro sedmih 
ponudnikov z Goričkega, imenovano The green volcano. 
Izvedli smo več prireditev v sklopu Vulkanije: pustovanje 
z Olijem, velikonočne delavnice, pohod po Olijevi vulkan-
ski poti, kramarski sejem za Velko mešo, z Olijem nazaj v 
šolo, predstavitve v okviru DEKD, 4. Olijev božični sejem, 
več delavnic in nagradnih iger. Skozi celo leto smo se 
udeleževali različnih sejmov in širše promovirali Vulka-
nijo v različnih medijih. 
Nabavili smo dodatna 3D očala in drugo potrebno 
opremo za vodenje, prebarvali smo krtka Olija, vgra-
dili klimatske naprave v Lednarjevi usnjarni in pisarni, 
zamenjali stare klimatske naprave z novimi v Vulkani-
ji, vgradili mini kuhinjo za vodnike v Vulkaniji, nabavili 
promocijska stojala in omare za vodnike, servisirali hi-
dravliko in multimedijske naprave ter vzdrževali celotno 
opremo v Vulkaniji. Za trgovino smo nabavili plišaste 
krtke Olije, gumirane obeske Olije, majice in druge pro-
mocijske izdelke ter razvijali branding z novimi izdelki 
krtka Olija. Občini smo sofinancirali izgradnjo parkirišča 
v višini 18.300 eur, v treh letih smo tako izgradnjo par-
kirišča sofinancirali v višini 45.750 eur.
Zavod uspešno trži doživljajski park, se povezuje z dru-
gimi ponudniki in privablja turiste v našo občino. Turisti 

obiščejo tudi gostilne in lokale, kupijo spominke v Olijevi 
trgovini, kjer sodeluje 37 različnih rokodelcev in ponu-
dnikov s svojimi izdelki, si ogledajo druge znamenitosti 
ter tako spoznajo našo občino in Goričko. Leto 2019 je 
bilo zelo uspešno s povečanim obiskom in širitvijo po-
nudbe in izdelkov v trgovini. 

Leto 2019 smo v veselju in prazničnem vzdušju zaklju-
čili 15. decembra na Olijevem božičnem sejmu na trgu 
Vulkanije. Na štirinajstih stojnicah so obiskovalci lahko 
kupili razne rokodelske izdelke in domače pridelke, oku-
šali božične dobrote ter se greli s kuhančkom in čajem. 
V geološkem muzeju so potekale delavnice z izdelavo 
voščilnic in božičnih okraskov, obisk Vulkanije pa je bil 
omogočen po polovični ceni vstopnice. Potekala je tudi 
nagradna igra, Oli pa je v goste povabil prijatelja Bo-
žička, ki je otrokom razdelil preko 150 darilc. Božično 
vzdušje so pričarali otroci OŠ Grad, obiskovalci pa so 
v prijetnem klepetu ob božičnih pesmih preživeli lepo 
decembrsko nedeljo. 
Letos smo zelo pogrešali to praznično vzdušje, ki ga za-
radi epidemije nismo mogli pripraviti za vse občane in 
druge obiskovalce.

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

Vulkanska doživetja smo predstavili na Planet TV. (Foto: arhiv ZUKD 
Grad)
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Leto 2020 se je pričelo obetavno z velikimi cilji in načrti, ki 
pa so žal sredi marca bili prekinjeni zaradi koronavirusa, 
ki je zajel cel svet. Hitra širitev epidemije je žal vplivala 
na vse segmente gospodarstva in velik izpad smo doživeli 
tudi v turizmu, saj smo turistične objekte morali zapreti za 
obiske, ljudje pa niso smeli potovati in se družiti. 
Vulkanija se je konec januarja predstavljala na sejmu Alpe 
Adria 2020 v Ljubljani, ki je trajal štiri dni. Na stojnici Po-
murja se je predstavljala skupaj z drugimi ponudniki, ki 
smo prostor obogatili s košaro za polet s toplozračnim 
balonom, pozvačinom ter našim krtkom Olijem. Pričela je 
tudi s promocijo za prihajajočo turistično sezono, ki pa jo je 
morala v marcu zaradi širitve virusa prilagoditi razmeram. 
Pustna sobota in torek sta letos bila med šolskimi poči-
tnicami, zato je bilo tudi v Vulkaniji veselo. Pustovanje pri 
Oliju je ponujalo poslikave obraza in ples z Olijem, ki je 
otrokom delil balone in bonbone. Oli se je razveselil tudi 
obiska otrok iz vrtca OŠ Grad.

Prihod pomladi pa žal ni prinesel nič veselega, saj nas je 
zajela epidemija in Vulkanija je morala svoja vrata 14. marca 
zapreti. Delavci so bili na čakanju na delo doma. Dolga dva 
meseca zaprtja sta nam vzela praznovanje velike noči, pr-
vomajske praznike in odpoved pohoda po Olijevi vulkanski 
poti. Prav tako je to povzročilo izpad vseh šolskih skupin, ki 
bi nas v tem času obiskale. Čeprav smo vrata Vulkanije 15. 
maja ponovno odprli, pa žal ukrepi proti širitvi virusa niso 
dovoljevali obiska šolskih skupin v maju in juniju, kar nam 
je povzročilo zelo velik izpad.
Ker se je epidemija zgodila rano spomladi, ko je nizka turi-
stična sezona, zavod ni imel prihodkov, pošli so tudi prihodki 
iz prejšnjega leta, ki jih vsako leto zagotavljamo za ta del 
sezone. Tako je zavod moral zaprositi za kredit, da je lahko 
pokril stroške poslovanja in plače delavcem. Z odobrenim 
kreditom v višini 70.000 eur je zavod pokril stroške tudi za 
nazaj in preživel nizke prihodke prvega polletja. Kredit bo 
zavod tri leta odplačeval.
Poletje se je začelo optimistično, predvsem zaradi ukrepov 
vlade, ki je s turističnimi vavčerji pomagala turistični panogi. 

Pomurje je zaradi term in ugodne ponudbe bilo zelo dobro 
obiskano. Tako smo imeli poleti dober obisk, saj so družine 
rade prišle k nam na ogled, mi pa smo poleg ogleda Vul-
kanije in gradu ponujali tudi vožnje s cestnim turističnim 

vlakom po vulkanski pokrajini. Žal so poleti od-
padli vsi dogodki, tudi naš tradicionalni sejem 
ob velki meši nismo smeli izvesti. Ukrepi so po-
stajali vse ostrejši, mi pa smo jih tudi striktno 
upoštevali. Obisk je bil dovoljen le z maskami, 
razkuževanje rok in higiena kašlja sta postala 
stalna rutina. V jeseni smo postopoma lahko 
sprejemali čedalje manjše skupine.
V tednu otroka je Oli nagovoril tudi naše otro-
ke iz vrtca OŠ Grad, ki so ga obiskali in se peljali 
z vlakom. Oktobra smo sprejemali še zadnje 
obiskovalce (do 6 oseb na skupino), nato pa 
smo zaradi novih ukrepov morali Vulkanijo po-
novno zapreti za obiskovalce. Tako smo letos 

bili zaprti tudi v času krompirjevih počitnic, ko smo prejšnja 
leta imeli vedno največji obisk. Delavci smo v času zaprtja 
urejali arhiv in počistili vse objekte, urejali izdelke v trgovini 
in pripravili darilne pakete za božično obdarovanje, ki jih je 
možno naročiti preko maila. Žal pa so zaradi dolgotrajnega 
zaprtja delavci ponovno morali ostati doma na čakanju na 
delo.
V letu 2020 je Vulkanijo obiskalo 23.973 obiskovalcev. 
Zaradi zaprtja je obisk letos upadel za 33,42 %. Največ je 

TURIZEM IN OKOLJE

Pomurska stojnica z Olijem, virtualnimi očali in košaro za polete (Foto: 
D. Krpič)

Pustno rajanje z Olijem (Foto: D. Krpič)

Druženje vrtčevskih otrok z Olijem v tednu otroka (Foto: D. Krpič)

3.2 IZZIVI VULKANIJE V LETU 2020
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bilo družin, sledijo odrasli, nato šoloobvezni otroci (šolske 
skupine) ter dijaki, študentje in upokojenci. Obiskalo nas 
je 367 tujcev, kar je 0,28 % vseh obiskovalcev. Prodali smo 
13.296 vstopnic, od tega 5.058 skupnih vstopnic za grad in 
Vulkanijo. Poleti smo uspešno tržili tudi vožnje z vlakom do 
kamnoloma in po vulkanski pokrajini, tako se je z vlakom 
peljalo 4.506 oseb.  
Leto 2020 je bilo polno izzivov, varčevanja in ukrepov, s 
katerimi smo ne samo blažili širitev virusa temveč tudi 
finančne posledice. Program dela smo morali prilagoditi 
prihodkom, izvajali smo le nujna vzdrževalna dela in po-
pravila, promocijo smo izvajali v lastni režiji in odpovedali 
nekaj načrtovanih del, da smo privarčevali denar. Spomladi 

smo delavci očistili kamnolom, v Vulkaniji pa smo dali vgra-
diti stekleno pregrado. Nadaljevali smo tudi z delom na 
dveh projektih, ki smo ju pričeli že v letu 2019 in ju bomo 
spomladi zaključili ter predstavili javnosti.
Zato z upanjem zremo v novo leto, ki prihaja. Da bomo 
lahko spet normalno delali in ustvarjali, da se bomo lah-
ko družili na dogodkih ter se veselili novih pridobitev in 
uspehov. 
Vsem občanom želimo, da v krogu svojih družin mirno in 
lepo preživite božične praznike. Predvsem pa vam želimo, 
da ostanete zdravi!

Danijela Krpič, direktorica zavoda

V NARAVI VIDNI REZULTATI PROJEKTA 
GORIČKA KRAJINA
V začetku letošnjega leta smo zaposleni v Javnem zavodu 
Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) v okviru pro-
jekta Gorička krajina sklenili posebne pogodbe z lastniki 
50 visokodebelnih sadnih dreves na območju Natura 2000 
Goričko. V Občini Grad raste 9 takšnih dreves. Pravimo jim 
habitatna drevesa. Vsa habitatna drevesa imajo dupla, pri-
merna za gnezdenje velikega skovika ali drugih ptic. V  du-
plih dreves gnezdi tudi upkaš oz. smrdokavra. Ob drevesih 
smo po dogovoru z lastniki namestili 40 ozaveščevalnih 
tablic. Nabor dreves, tablice in vsebino na tablicah so pri-
pravili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Sloveni-
je, ki je partner v projektu Gorička krajina. S pogodbami so 
se lastniki zavezali, da bodo redno odstranjevali belo omelo 
na drevesih, polparazitsko rastlino, ki škodi drevesom. Poleg 
tega bodo ustrezno vzdrževali okolico dreves. Za stroške 
dela bodo prejeli denarno nadomestilo.
Januarja smo ponovno izvedli odstranitev netopirskega 
gvana na podstrehi cerkve Marijinega vnebovzetja. Očistili 
smo »ladjo« cerkve in vse lesene ter betonske etaže v zvo-
niku skupaj z namestitvijo lesenega podesta in plastične 
folije nad zvonovi. Podest preprečuje padanje netopirskega 
gvana po zvonovih, hkrati pa omogoča lažje čiščenje in od-
stranjevanje gvana. Nameščen je tako, da ne moti preletov 
netopirjev iz spodnjih etaž v vrh zvonika, kamor se netopirji 
občasno umaknejo. Podstreha cerkve Marijinega vnebov-
zetja je za ohranjanje netopirjev zelo pomembna, saj je v 
njej eno izmed dveh znanih kotišč navadnega netopirja 
na Goričkem. Od leta 2009, ko je bila porodniška skupina 
navadnega netopirja prvič prešteta in je bilo v njej 96 ne-
topirk, se njihovo število povečuje. Letos je bilo preštetih 
že 217 netopirk in 120 mladičev. Čiščenje in odstranjevanje 
gvana netopirjev smo v letošnjem letu izvedli še v treh 
drugih cerkvah na Goričkem.
Konec meseca oktobra smo zaključili z javnim pozivom za 
zasaditev sadnih dreves in vzpostavitev 20 ha travniških 
visokodebelnih sadovnjakov. Na poziv, ki je bil objavljen na 
spletni strani JZ KPG, je na sedež JZ KPG izpolnjene obrazce 

poslalo 151 lastnikov kmetijskih zemljišč iz celotnega ob-
močja Natura 2000 Goričko. Od tega 23 upravičencev iz 
Občine Grad. Travniški visokodebelni sadovnjaki bodo v pri-
hodnje služili kot življenjski prostor ali habitat za velikega 
skovika in smrdokavro. Pred zasaditvijo bomo z upravičenci 
opravili terenski ogled in skupaj določili število dreves za 
zasaditev. Z zasaditvijo se bo pričelo takoj ko bo to možno 
glede na trenutno situacijo v zvezi z omejevanjem širjenja 
virusa Covid-19. 

V začetku novembra smo zaključili s tretjo košnjo oz. z ob-
novo travnikov, ki so bili letos predvideni za trikratno ko-
šnjo. Gre za več kot 30 ha travnikov, od tega za 1 ha v Občini 
Grad, ki so bili že od začetka obnove v 2018 v najslabšem 
stanju ohranjenosti. Na njih je prevladovala ali še vedno 
prevladuje zlata rozga, invazivna tujerodna rastlinska vrsta. 
Zlata rozga se je v preteklosti razširila na travnikih, ki so 
bili več let opuščeni, v nekaterih primerih tudi do 20 let. Z 
redno in večkratno košnjo v enem letu poskušamo oslabiti 
rast zlate rozge in zmanjšati njeno konkurenčno sposob-
nost napram drugim rastlinskim vrstam, ki so že prisotne 
na košenem travniku ali bi se lahko razširile s semenom 

Čudovit travnik v Motovilcih po obnovi in redni košnji (Foto: G. Do-
manjko)

TURIZEM IN OKOLJE
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Z obnovo in poglabljanjem Kačove mlake smo v Javnem 
zavodu Krajinski park Goričko začeli že v novembru 2019 in 
kar ni bilo moč dokončati takrat, smo zaključili v letošnjem 
marcu 2020. 

Kačova mlaka, ki se nahaja nedaleč stran od Osnovne šole 
Grad, je bila v preteklih časih grajski ribnik, ki je gospodo 
zalagal z ribjim živežem. Po legendi, ki še dandanes kroži 
med domačini, se je v ta ribnik hodil kopat celo zmaj Kač, 
ki je tod skrival tudi svojo krono in zaklad.
Skozi desetletja, ko je bil ribnik prepuščen zaraščanju in je 
vse bolj kopnel, so strokovnjaki iz  Zavoda za varstvo narave 
kljub temu v njem prepoznali velik biološki potencial, saj je 
bil prebivališče in pribežališče za številne ogrožene in redke 
vrste vodnih in obvodnih rastlin in živali ter so ga tako leta 
2003 določili kot naravno vrednoto državnega pomena. 
Ribnik je v nadaljnjih letih vse bolj izgubljal svojo funk-
cijo in k temu je žal pripomoglo tudi odlaganje različnih 
odpadkov. 

ali vegetativno na travnik v obnovi iz okolice. 
Pokošena biomasa oz. krma iz vseh 106 ha travnikov na 
območju celotnega Goričkega, od tega malo več kot iz 9 
ha v Občini Grad, ki so vključeni v košnjo, se je balirala. 
Okrogle bale, ovite samo v mrežo, je izbrani izvajalec od-
peljal z travnikov in jih uporabil za krmo živalim, pridelavo 
komposta ali za brikete. 

Gregor Domanjko
Stanje na podstrehi pred in po odstranitvi gvana (Foto: G. Domanjko)

Ročno odstranjevanje zarasti 2016 (Foto: K. Malačič)

Ročno odstranjevanje zarasti 2016 (Foto: K. Malačič)

Poglobljena mlaka (Foto: K. Malačič)

OBNOVA IN POGLABLJANJE KAČOVE MLAKE

Tako smo se leta 2008 skupaj z Občino Grad (ki je la-
stnica zemljišča) odločili, da ribnik obnovimo. Ker se je 
biološka stroka odločila, da rib vanj po obnovi ne bomo 
naseljevali, je ribnik dobil novo ime; Kačova mlaka, po 
zmaju Kaču. 
Nekdanji ribnik je dobil novo podobo, a je kljub temu 
bilo potrebno vsako leto vložiti v njegovo vzdrževanje 
veliko energije, saj se je Kačova mlaka zaradi velike ko-
ličine hranil (kar je posledica  dolgoletnega odlaganja 
velike količine organskih odpadkov) hitro zaraščala. Tako 
smo v letih od 2008 do 2018 prekomerno zarast odstra-
njevali ročno (kot je razvidno iz fotografij). Ker hitrega 
zaraščanja ročno ni bilo mogoče več nadzorovati, smo 
se odločili za ponovno poglabljanje in obnovo.  Žal pa 
se je zgodba deloma tudi tokrat ponovila; tudi med to 
obnovo smo izkopali precej različnih odpadkov. 
Kačova mlaka je ponovno dobila novo podobo in tudi 
novo ograjo. Upamo, da bo še naprej služila svojemu 
namenu in da bo iz nje slišati kvakanje, regljanje in ga-
ganje ter da v njej ne bo niti enega odpadka več.

Občane in občanke naprošamo, da v mlako in v jelšev 
gozd nad mlako ne odlagajo več odpadkov (to velja tudi 
za gnilo sadje, zelenjavo in pokošeno travo), saj taki od-
padki škodujejo življenju v mlaki, zmanjšujejo kvaliteto 
talne in podtalne vode in pospešujejo zaraščanje mlake

Kristjan Malačič

TURIZEM IN OKOLJE
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AKTIVNOSTI ZA ŠOLARJE
V JZ Krajinski park Goričko za šolarje vsako leto pripravljamo 
tri aktivnosti, pri katerih spoznavajo naravno in kulturno dedi-
ščino Goričkega ter ostale naravne parke v Sloveniji. Kljub zah-
tevnim pogojem dela v šolah smo lansko šolsko leto uspeli 
zaključiti vse tri aktivnosti. Kviz o naravi in človeku ter razisko-
vanje naravnih parkov potekata preko spleta, zato mentorji in 
učenci niso imeli večjih težav. Naloge so reševali uspešno in se 
izkazali v poznavanju visokodebelnih sadovnjakov in geolo-
ških značilnosti naravnih parkov. Letos bodo učenci tekmovali 
v znanju o Naturi 2000 in spoznavali dvoživke. 
V šolskem letu 2019/20 so pri vseh aktivnostih uspešno so-
delovali tudi učenci Osnovne šole Grad. Mentorica Renata 
Ropoša Januš je skupaj z učenci premagala izzive šolanja na 
daljavo. Uspešno so rešili vse sklope nalog kviza. Bili so tudi 
ena izmed redkih skupin v Sloveniji, ki so odgovorili na vsa 
vprašanja o geologiji v naravnih parkih. Za dobro opravljeno 
delo so prejeli priznanja in nagrade. 
V sodelovanju z Naravnim parkom Raab in Narodnim parkom 
Őrség razpisujemo Mednarodni natečaj v ustvarjanju. V prete-
klem šolskem letu so učenci treh dežel ustvarjali ornamente 
življenjske pestrosti. 
Učenke Tija, Staša, Neli in Polona so združile moči in nastalo 
je zmagovalno likovno delo. Avtorice so odlično predstavile ži-
vljenjsko pestrost v visokodebelnem sadovnjaku in navdušile 
tričlansko mednarodno žirijo iz Slovenije, Avstrije in Madžar-
ske. Likovna dela vseh sodelujočih v Krajinskem parku Goričko 
so bila čez poletje na ogled na gradu Grad. Nagrajenkam in 
mentorici Renati Ropoša Januš čestitamo. 

Učence prve in druge triade vabimo k sodelovanju tudi 
letos. Skupaj z vrstniki iz Avstrije in Madžarske bodo spo-
znavali in ustvarjali metulje. Tokrat jih ne bodo risali, tem-
več upodobili v naravi iz naravnih materialov. Izdelke vseh 
sodelujočih bomo objavili na pomlad 2021 na naši spletni 
strani. 

Vabimo vas, da naše delo spremljate vse leto. Na spletni 
strani www.park-goricko.org se prijavite na naše e-novice, 
ki jih izdajamo tedensko. 

Nataša Moršič 

Visokodebelni sadovnjak, poln življenja. Risba OŠ Grad. 

DOGAJANJE NA GRADU GRAD V LETU 2020
Kljub letošnjim epidemiološkim razmeram, številnim 
omejitvam in delnemu zaprtju Središča za obiskovalce 
gradu Grad in Krajinskega parka Goričko ocenjujemo, 
da smo sezono obiska v letu 2020 uspešno zaključili. 
Radovedne obiskovalce in prenočevalce smo informi-
rali o naravnih in kulturnih znamenitostih Goričkega, 
gostinski ponudbi in ponudbi nastanitev, pohodnih 
in kolesarskih poteh ter skozi vse leto pripravljali tudi 
zanimive dogodke na gradu. Zvrstila so se predavanja, 
projekcije filmov, koncerti, poroke, razstave in vodenja 
po kulturnem spomeniku. 

V mesecu januarju smo v sodelovanju z Goričkim drüj-
štvom za lepše vütro ob 10. obletnici pohodniške izka-
znice pripravili pohod z naslovom »Vsi smo zmagovalci«. 
Najzvestejšim pohodnikom, ki so bili v letu 2019 na 10 
pohodih ali več, in jih je bilo 53, so bila podeljena pri-
znanja in kovinski lončki s karabinom, 4 pohodniki, ki so 
bili na vseh 40 pohodih, pa so prejeli še glineni »gorički 
bočkor« in druge praktične nagrade. V okviru Pomurske 

turistične zveze smo se udeležili turističnega sejma Al-
pe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer 
smo predstavljali ponudbo zavarovanega območja.
V mesecu februarju smo v goste povabili naravovarstve-
nika, fotografa in ljubitelja narave Ivana Esenka, ki nam 
je kot za uvod v letošnjo akcijo Naj ograček z brajdo pre-
daval na temo »Svet živali v vrtu«. V mesecu februarju 
in marcu smo organizirali dvoje potopisnih predavanj, 
predavanje Tomaža Koltaja »Divja Patagonija in Ognje-
na zemlja« ter direktorja Javnega zavoda Medžimurska 
priroda Siniše Goluba »Narodni parki - najboljša ideja 
ZDA«. 

V marcu smo pred novo turistično sezono na redno 
letno srečanje povabili imetnike kolektivne blagovne 
znamke KPG in ponudnike rokodelskih izdelkov, domačih 
produktov ter vin, ki so zastopani v naši trgovinici na 
gradu. Na srečanju smo  prisluhnili Alenki Čede iz Pose-
stva Mala Rosa v Stanjevcih kot primeru dobre prakse.
V poročni dvorani gradu je bilo na pomlad in v pole-
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tnem času tudi nekaj civilnih poročnih obredov. V juniju, 
juliju in avgustu smo pripravili predvajanja dokumen-
tarnih filmov, ko so obiskovalci lahko uživali v grajskem 
ambientu in filmih »Terra«, »Medvedi na Kamčatki« in  
»Medena dežela«. Za ljubitelje klasične glasbe smo v 
avgustu in septembru organizirali dvakratni koncert 
Leonarda Kobala na klavirju, v septembru koncert flav-
tistke Aleksandre Škrilec in v oktobru koncert solopetja 
Ive Žižek. Celo poletje in jesen smo našim gostom nudili 
dvakrat dnevno dodatno vodenje po gradu v slovenskem 
jeziku, številni pa so se lahko poslužili zvočnih vodičev, 
ki so od letos na voljo v slovenskem, nemškem, angle-
škem in madžarskem jeziku. V mesecu septembru smo 
se ponovno pridružili Dnevom evropske kulturne dedi-
ščine in letošnji temi »Spoznaj? Varuj! Ohrani.« ter ob 
Dnevu odprtih vrat obiskovalcem omogočili brezplačni 
vstop v grajsko poslopje. Očistili smo tudi zunanji grajski 
vodnjak. Skozi leto smo gostom omogočali ogled šte-
vilnih stalnih in občasnih razstav, med slednjimi pa so 
bile razstave z naravoslovnimi fotografijami  »Magična 
narava 2018«, »Invazivne tujerodne vrste - naše neza-
želene sosede« in razstava letošnjega 12. Fotografske-
ga natečaja KP Goričko z  motivi »Razglednica mojega 
kraja«, razstava akvarelov in risb Vesne Kitthiya z na-
slovom »Naivna prijateljstva v svetu navadnih življenj«, 
razstava risb Mednarodnega natečaja v ustvarjanju na 
temo »Ornament življenjske pestrosti na travniku ali v 
visokodebelnem sadovnjaku«, razstava maket in načrtov 
študentov arhitekture dunajske, graške in ljubljanske 
univerze z naslovom »Goričko: Nov pogled na podeželje, 
sobivanje arhitekture in krajine«, razstava starih sort 
jabolk ter razstava slik in skulptur Roberta Juraka. 

V novembru smo na Murskem valu v oddaji Nedeljska 
kuhinja razglasili rezultate letošnjih akcij Naj travnik, 
Naj travniški sadovnjak ter Naj ograček z brajdo. Leto 
zaključujemo s sanacijskimi in nujnimi obnovitvenimi 
deli na grajskem poslopju. Obnovili smo tudi pot do izvi-
ra vode v neposredni bližini gradu. Nekaterih zadanih si 
aktivnosti in prireditev letos nismo mogli izpeljati, kajti 
leto je bilo posebno, polno ovir, izzivov, nepredvidljivih 
situacij in prilagajanj ter si ga bomo zagotovo dobro 
zapomnili.

Štefanija Fujs

TURIZEM IN OKOLJE

Srečanje imetnikov KBZ KPG na gradu Grad (Foto: S. Dešnik)

Grajski kino pod zvezdami (Foto: S. Dešnik) 

Razstava Vesne Kitthyija (Foto: S. Dešnik)

Razstava skulptur in slik Roberta Juraka (Foto: S. Dešnik)Razstava študentov arhitekture iz Ljubljane v grajski kapeli
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Srečanje pri Gradu (Foto: M. Žökš) 

KIP KRALJICE MIRU IZ MEDŽUGORJA PRI MARIJI VNEBOVZETI PRI 
GRADU MED BOŽIČNO – NOVOLETNIMI PRAZNIKI

Kip, ki je bil pred nami, je vidno znamenje nevidnega, delo 
človeških rok in samo bledi odsev Lepote. Bil je deležen ne-
žnih dotikov otroških kot tudi naših rok. Bili smo prepričani, 
da je ta kip samo za naše čute – oči, dotaknili sta se nas 
ljubezen in vera, saj smo gledali s srcem.
Marijo smo prosili, naj še naprej posreduje pri Jezusu za 
nas in nam izprosi mir v srcih in v družinah. Marijina pot 
po škofiji se tako nadaljuje … Naj vsem prinese mir.

Mihaela Žökš
(Foto: M. Žökš) 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
KRISTJANOV 2020

IZPOVED VERE GRAD
Zadnjo nedeljo v juniju se nas je enajst 
veroučencev devetega razreda zbralo 
pri sveti maši. Posebno smo se zahvalili 
g. župniku Marku Magdiču in katehisti-
njam, posebej pa še staršem. Vsi so nas 
vsa ta leta spremljali, spodbujali, učili, 
kako pomembna je naša krščanska vera, 
pred vsem pa kako postati in ostati dober 
človek, ki spoštuje in ljubi Boga in drug 
drugega. 
Poleg vere pa smo postali tudi dobri pri-
jatelji, a vedno nismo bili pridni otroci, 
ušpičili smo tudi kakšno vragolijo. Vsaka 
zgodba se enkrat konča in tudi naša se je 
končala z lepim koncem, da smo se lahko 
še zadnjič poslovili.

Staša Ana Škerlak
(Foto: F. Krpič)
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SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA PRI GRADU

(Foto: Z. Žekš) 

ŽUPNIJSKA KARITAS GRAD V 
LETU 2020

Življenje postane praznik, če se znaš veseliti preprostih stva-
ri. Ni pomembno, kaj naredi življenje iz tebe, temveč kaj ti 
narediš iz življenja. 
Delovanje ŽK Grad je bilo to leto okrnjeno zaradi COVIDA. Na-
mreč same članice spadamo v rizično skupino, zato se nismo 
mogle organizirati v pomoči, kot bi želele. Se pa zahvaljujemo 
Civilni zaščiti Občine Grad, predvsem Mihaeli Žökš, da so nas 
povprašali o kontaktih, kje je potrebna kakršna koli pomoč, in 
nam pomagali pri dostavi paketov.
Kljub vsemu pa smo aktivni in smo se po svojih močeh trudili, 
da smo podali roko bližnjemu. Tako smo 53 družinam razdelili 
EU hrano. Pomagali smo pri plačevanju položnic. Ko je bilo še 
mogoče, smo obiskali naše starejše po domovih. 
Da bi ohranili tradicijo pletenja adventnih venčkov, smo se or-
ganizirale in pristopile resno k akciji. Venčke smo pletle vsaka 
na svojem domu. Nekatere so venčke samo pletle, nekatere so 
jih tudi še okrasile. Vse ostale venčke pa je okrasila ga. Jožica 
Bačič, za kar smo ji neizmerno hvaležni. 
Letos bomo tudi za praznike poslali po pošti voščilnice. 

Dobro sodelujemo z Občino Grad, kar smo posebej veseli. 
Hvala tudi za darovani prispevek v času prve epidemije – da 
smo spet lahko pomagali družinam in posameznikom, ki so 
se znašli na robu. Hvala svetnikom, ki so se odpovedali preje-
mu plačila seje in županji. Posebna hvala g. župniku Marku 
Magdiču, vsem sodelavkam in vsem, ki nam pomagate pri 
razdeljevanju EU hrane. 

Anica Gomboc, 
predsednica ŽK Grad 

(Foto: M. Magdič)

NAJDI ČAS ZA SVOJO 
NOTRANJOST!
Nekoč so se zbrali na srečanju nekdanji učenci šole, ki so jo vo-
dili redovniki. Starejši duhovnik, ki se je tudi udeležil srečanja, 
se je znašel v krogu nekdanjih učencev, ki jih ni videl, odkar so 
končali šolanje. Prijazno je sprejel nekdanje gojence, ki so drug 
za drugim pripovedovali o sebi. Eden je bil arhitekt, ki je zgradil 
vrsto javnih zgradb, celo dve cerkvi. Drugi je bil univerzitetni 
profesor, ki je napisal več znanstvenih del. Zopet drugi je bil 
vodja menedžmenta velikega podjetja, ki je imel poslovalnice 
v številnih državah … Stari duhovnik je z zanimanjem poslušal 
naštevanje dosežkov in uspehov. Videti je bilo, da med njimi 
ni bilo nikogar, ki ne bi uspel. 
Duhovnik se je ob poslušanju pripovedi nekdanjih gojencev 
zadovoljno smehljal. Ko so končali pripovedovati, jim je čestital 
za njihove uspehe. Potem jih je prijazno vprašal: »Sedaj mi pa 
povejte, kaj ste naredili iz samih sebe?« 
Sledila je dolga tišina. Zelo zgovorni so bili samo, ko so govorili 
o sebi. Zdelo se je, da jih je kariera tako vsrkala vase, da so za-
nemarili osebno življenje. Svoje moči so tako osredotočili na 
učinkovitost, da niso imeli časa za čustveno, kaj šele duhovno 
rast. Ljudje lahko naredijo veliko v javnem življenju, doživijo 
pa polom v osebnem. So ljudje, ki so uspešni v poklicni karieri, 
zapostavljajo pa svoje osebno življenje.
V svetem pismu skoraj ne najdemo besede uspeh. Z vidika več-
nosti ali po Božjih merilih je uspeh nekaj drugega kot uspeh v 
očeh tega sveta. Pretirana skrb za to, da pred drugimi ljudmi 
nekaj pomeniš ali nekaj zapustiš, je tisto, kar moti, da nisi luč. 
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Za najpomembnejša spoznanja glede pravega uspeha nujno 
potrebujemo sveti čas – čas, ki ga preživimo s Kristusom. 
Lep primer pravega uspeha se lahko prepozna v življenjski 
zgodbi svetnika, ki ga je pred približno dvema mesecema 
Cerkev razglasila za blaženega. Prvič v zgodovini lahko vidi-
mo svetnika, oblečenega v jeans, superge in jopo. Carlo Acutis 
(1991–2006), računalniški programer, ki ga je bolezen ustavila 
pri petnajstih letih, je vero razumel kot način življenja. Izrekel 
je tudi pomenljiv stavek: »Vsi se rodimo kot izvirnik, a mnogi 
umrejo kot kopije.« 
Tihi Božji glas v nas naj vpliva na našo osvoboditev od zunanjih 
pričakovanj in nas vodi v pristno življenje. 

Marko Magdič, župnik Župnije Grad

BISERNOPOROČENCA BAČIČ 
OD GRADA

Bogu in Mariji v zahvalo za 60 let skupnega zakonskega ži-
vljenja sta v krogu svojih najdražjih, 8. februarja 2020, obe-
ležila bisernoporočenca Marija in Milan Bačič od Grada 133.

Milan in Marija s svojimi otroki 

Nevede, da se bo za draga starša, stara starša in prastarša 
darovala sveta maša v domači župnijski cerkvi, sta se Milan 
in Marija že prej pripravljala na okroglo obletnico. Predvsem 
Marija, ki je že cel zimski čas pridno izdelovala rože iz krep 
papirja, saj je bila za to naprošena. Rože so bile seveda na-
menjene prav njej – oziroma njima z možem, saj sta minulo 
zimo obeležila kar šestdeseto obletnico poroke, odkar sta 
pred Bogom in gračko Marijo leta 1960 sklenila zakonsko 
zvezo. Veliko cvetoče srce, v katerega so bile pripete rože, 
jima še danes ohranja spomin na ta dogodek.
Največje presenečenje pa je sledilo šele nekaj dni pred sa-
mim praznovanjem, ko se jima je tudi povedalo, da bomo 
dogodek proslavili s sveto mašo in s skupnim kosilom. Po-
novna poroka je potekala v krogu najdražjih: otrok, vnukov, 
pravnukov … pa še ti se zaradi prehodnih obolenj, ki so se 
pojavljala že takrat, niso mogli vsi zbrati.  
Pa vendar: glavna igralca, bisernoporočenca, sta bila navzo-
ča. Korajžna, vesela, ponosna in k sreči zdrava. Zazvenele so 
cerkvene orgle, zapeli so glasovi pevcev, oglasili so se cerkve-
ni zvonovi in družina jubilantov je z branjem sodelovala pri 
besednem bogoslužju. Slavnostni nagovor je seveda dodal 
domači g. župnik, Marko Magdič. Kot je sam lepo dejal: »Pri-
digati človekoma, ki živita tako dolgo skupaj v zakonski zvezi, 
ne more nihče. Njuno življenje in delo je že največja pridiga 
in naj bo v vzgled in pogum mladim rodovom.« 
Družinsko slavje s kosilom se je nadaljevalo v bližnji gostil-
ni, kjer so se največ obujali spomini na stare, minule čase 
… Med drugim je zazvenela tudi pesem Ansambla Toneta 
Rusa in njihovih verzov: »Ni bilo bogastva, izobilja tudi ne, a 
otroci srečni smo bili nadvse.« Manjkala seveda nista torta 
in ples, saj se jubilanta, kljub letom, še znata dobro zavrteti.
Marija in Milan sta se zelo veselila tudi velikonočnega pone-
deljka, ko bi bila, skupaj z ostalimi jubilanti iz župnije Grad, 
pripravljena še enkrat popestriti vsakoletno srečanje. Žal 
je epidemija koronavirusa to preprečila, pa vendar je v prvi 
meri najpomembnejše samo zdravje. 
Naj bo to največje darilo, ki ga želimo jubilantoma, in še na 
mnoga zdrava skupna leta!

N. G.
(Foto: Arhiv družine Bačič)

ZLATA POROKA CECILIJE IN 
RAFAELA
Že dolgo je tega, ko se je med Kruplivnikom in Gradom 
začela pisati nova zgodba. To je bilo leta 1969, ko sta se 
spoznala naša Cilika in Rafi. Ker se je med njima rodila lju-
bezen, sta jo s poroko okronala 25. januarja 1970, še istega 
leta se jima je kot prvi otrok pridružil sin Andrej, leta 1972 
sta se tako kot Andreja razveselila tudi sina Branka, leta 
1977 pa sta na svet kot zadnjo povila še hčerko Gabrijelo.
Cilika in Rafi sta svojo družino razvijala na domačiji pri 
Gradu. Ne malo časa sta z njima živela tudi stara starša 
Adela in Alojz. Alojz se je od njih poslovil leta 1980, Adela 
pa je dočakala svojih 93 let.
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V življenju sta okusila srečo, veselje, pa tudi žalost, vendar sta 
z roko v roki premagovala vse ovire, ki jih prinaša življenje.
Po poroki sta skupno življenjsko pot nadaljevala na moževi 
domačiji v Vidoncih, kjer sta kljub zaposlitvam in skrbi za 
dom, družino, vzgojo otrok, oba rada še poprijela za delo na 
kmetiji. 
Terezija se je rodila v družini Žekš leta 1949 v Kovačevcih. 
Delala je kot šivilja v Modnem salonu pri Gradu, kasneje 
pa je odšla na delo v sosednjo Avstrijo, kjer je delala vse do 
upokojitve. 

Jožef se je rodil leta 1946.  22 let je delal kot pismonoša, nato 
pa prav tako vse do upokojitve delal v Avstriji. Jože je naredil 
mnogo dobrega tudi za širšo lokalno skupnost. Več let je bil 
zvesti pripadnik v gasilskih vrstah PGD Vidonci, 10 let celo 
predsednik, sedaj pa je gasilski veteran.  Celih 20 let je vzorno 
skrbel za mrliško vežico v Vidoncih, kot hišnik. Bil je tudi član 
župnijskega pastoralnega sveta Župnije Grad. 
Kljub težkim časom sta si znala ustvariti dom, poln ljubezni 
in spoštovanja. Njuno družino sta dopolnjevali hčerki An-
dreja in Suzana in tudi sedaj obe radi priskočita na pomoč, 
posebno še Suzana, ki si je svoj dom ustvarila doma. Veliko 
veselje pa jima je sedaj tudi vnukinja Maja. 
Zakonca Volf veliko časa preživljata skupaj, rada se lotita vseh 
del v hiši, na dvorišču, okrog hiše, na vrtu. Živita v spoštova-
nju, ljubezni in razumevanju. 
Zlatoporočenca Jožef in Terezija, še na mnoga zdrava in sreč-
na leta! 

Mihaela Žökš 
(Foto: Arhiv družine Volf)

Družino sta preživljala tako, da je Rafi delal doma na kme-
tiji, Cilika pa je hodila na sezonska dela v sosednjo Avstrijo, 
kjer so bile velikega pomena njune dela željne roke. Dokaz, 
da sta bila predana svojemu delu, je tudi ta, da se je še ne 
dolgo nazaj pri njiju iz hleva oglašala živina. Zdaj pri njiju 
še vedno zadiši po domačem kruhu, tudi po kakšnem pe-
civu in pa seveda se na mizi tudi znajdejo krofi. Vsako leto 
se pa na njuni domačiji odvijejo koline.

Otroke sta enega za drugim postavila na svoje noge. An-
drej živi s Cvetko pri Gradu. Branko si je s Karmen svojo pot 
našel v Bohinju in sta ju kot prva osrečila, da sta postala 
dedek in babica Denisu in Lauri. Gabika in Marjan sta se 
nastanila v Radovcih in tudi ona sta poskrbela, da sta se 
razveselila še ene vnukinje Lane.
Ker sta negovala svojo ljubezen, sta sedaj deležna zlate 
poroke. Ostanita še naprej tako srčna in pripravljena, da 
doživita še kakšen skupen jubilej. 

Lana Gumilar
(Foto: Arhiv družine Slamar)

Cecilija in Rafael 

Terezija in Jožef 

ZLATA POROKA TEREZIJE IN 
JOŽEFA
Pred 50. leti sta se poročila Jožef in Terezija Volf iz Vidoncev, 
natančno 18. januarja 1970. 
V ta namen sta letos v Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete 
pri Gradu z darovano sveto mašo tiho in skromno v krogu 
najbližjih praznovala zlato poroko. 
Jožef in Terezija tudi vsak teden z veseljem pričneta z nedelj-
sko mašo, saj jima je vera v oporo v vsakdanjem življenju. 
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ZAKONCI JUBILANTI
Ob koncu lanskega leta so v naši cerkveni 
občini ponovno dobili svoj prostor in čas vsi 
tisti zakonski pari, ki so v letu 2019 obhajali 
svojo okroglo obletnico poroke. 
Na naše vabilo se je odzvalo 10 parov, od 
tega kar trije zlatoporočenci in štirje srebr-
noporočenci. 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 enemu licu 
utirala pot solza iskrene hvaležnosti tako 
Vsemogočnemu, za njegovo varstvo in po-
moč, kakor tudi partnerju za vso ljubezen, 
oporo in zvestobo. Vse to naj bi tudi v bodoče 
ostalo neomajni temelj njihovega zakonske-

ga in družinskega življenja, v katerem jim vsem želimo še obilo lepih jubilejev, preživetih v zdravju, zadovoljstvu in v  
krogu svojih najdražjih.

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Zakonci jubilanti 2019

EKUMENSKO BOGOSLUŽJE
V nedeljo 19. januarja 2020 smo bili gostitelji tradicional-
nega ekumenskega bogoslužja, ki je v tednu krščanske 
edinosti kristjanov (vsako leto od 18. do 25. januarja). Na-
šemu vabilu sta se odzvala župnik Joško Vinkovič ter župnik 
Alojz Benkovič ter rimokatoliški verniki iz župnij Pertoča, 
Kuzma in Sveti Jurij. Gradivo za bogoslužje, ki je temeljilo 
na bibličnih besedah »Sprejeli so nas nadvse ljubeznivo« 
(Apd 28,2), so pripravile krščanske cerkve z otoka Malte. Na 
obale Malte se je kot brodolomec okoli leta 60 rešil sam 
apostol Pavel. O gostoljubnih domačinih je njegov spre-
mljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli 
nadvse ljubeznivo.« Gostoljubnost pa je tudi danes nujno 
potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti in 
»dialog ljubezni« med krščanskimi Cerkvami.

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

ŽIVLJENJE V ČASU KORONAVIRUSA (SARS-COV-2) V SLAVEČKI 
GMAJNI
Za nami je počasi leto, ki si ga bomo nedvomno prav vsi 
zelo dobro zapomnili. Že meseca marca smo se znašli v 
situaciji, za katero smo bili prepričani, da je možna le v 
znanstveni fantastiki, nikakor pa ne v realnosti tega so-
dobnega, modernega in naprednega sveta, ki ga odlikuje 
moderna tehnika, napredna medicina, vedno bolj rasto-
če gospodarstvo in dokaj dober življenjski standard. Če 
smo pričakovali kakšno globalno grožnjo, smo jo v obliki 
večjega vojaškega spopada. Nenadoma pa se je poja-
vil nadvse majhen, neviden virus in že je med nami in 
v svetu zavladala panika. Kako malo je torej dovolj, da 
vsa naša gotovost izgine. In to ne v nekem daljšem ča-

sovnem obdobju, postopoma, ampak povsem nenadoma 
in nepričakovano. Mi pa nismo vedeli, kaj bi naredili. Ta 
mikroskopsko majhna stvar je namreč obrnila vse, tudi 
naše lastno življenje na glavo. In šele zdaj dejansko na 
svoji koži občutimo, kako ranljivi smo. Šele zdaj vsi skupaj 
in vsak zase ugotavljamo, kako malo tega je v naših rokah. 
In vedno več nas je, ki ponižnega srca priznavamo, da je 
tu tista višja moč – Bog, ki je močnejši od vseh nas. Naš 
Stvarnik, ki čaka na našo vrnitev, ki nam želi pomagati. 
Toda, kako v tem neobičajnem času, ko so že drugič v tem 
letu cerkve zaprte, oznanjati Njegovo besedo, evangelij? 
Kako vzgajati mlade rodove?
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vernice s peko božičnih keksov. Na ta način bi jim radi vsaj 
za kanček obogatili najlepše praznike leta. V akciji bodo 
sodelovali seveda vsi tisti, ki so virus Covid 19 že preboleli, 
saj si še zdaleč ne želimo, da bi naše vernike, ki spadajo v 
najranljivejšo skupino, pri tem okužili. 
Stik sem vzpostavila še z veroukarji, s katerimi tudi v tem 
času ne mirujemo, ampak se trudimo naučiti kaj novega 
in kaj lepega ustvariti. 
Ena izmed prvih nalog v spomladanskem času je bila na-
učiti se 10 Božjih zapovedi in na to temo nekaj ustvariti. 
Bila sem nadvse presenečena, ko sem začela dobivati fo-
tografije izdelkov, ki so bili zelo različni, čudovito lepi, polni 
inovativnosti in so še vedno na ogled v naši cerkvi. Podobno 
izvajamo verouk tudi sedaj. Veselilo me je dejstvo, da se pri 
mnogih, predvsem mlajših, vključujejo in pridno sodelujejo 
tudi starši ter jim tako nudijo svojo oporo.
Poseben projekt, v katerega so bile vključene naše vernice, 
prostovoljke, pa je bil šivanje zaščitnih mask. Nekatere ver-
nice so prispevale material in elastiko, druge pa so krojile in 
šivale. Najbolj prizadevni sta bili Alojzija Huber iz Gornjih 
Slaveč ter Verica Kular iz Kuzme. Sešili smo jih že nekje 320 
komadov. Le-te smo skupaj z razkužilom za roke, kar smo 
kupili, že pred Velikonočnimi prazniki podarili našim verni-
kom. Delimo jih tudi v tem drugem valu. 100 kom zaščitnih 
mask pa smo skupaj z Ženskim društvom EVANGELIČANKA 
podarili Splošni bolnišnici Murska Sobota. 

Nikakor pa nismo pozabili na tiste, ki so v teh hudih časih 
najbolj izpostavljeni, na zdravstveno osebje, pa tudi policiste 

V tej nezavidljivi situaciji se je bilo in se je še vedno potreb-
no tudi nam duhovnikom/cam znajti na načine, ki so nam 
ostali na voljo, in izkoristiti take stvari, ki nam mogoče niso 
najbolj domače in morebiti tudi po godu ne. No, vedeli smo 
in vemo eno, da moramo biti aktivni. Še toliko bolj sedaj, ko 
nas ljudje v resnici potrebujejo. Seveda smo se zavedali, da 
se v prvi vrsti od nas pričakuje dosledno upoštevanje vseh 
odredb vlade in pristojnih organizacij. Z izpolnjevanjem 
vsega želimo biti vzgled svojim vernikom. Hkrati pa želimo 
pokazati, da je naše poslanstvo ostalo nespremenjeno, da 
smo še vedno tu za vse.

Kako to uresničujemo? 
Vsak duhovnik/ca, vsaka cerkvena občina se je znašla po 
svoje. 
Pri nas v Gornjih Slavečih smo v prvi vrsti vzpostavili kon-
takt z verniki preko e-mailov, družbenih omrežij in telefona 
ter jih začeli obveščati o vsem, kar pripravljamo kot gmajna 
in kaj kot cerkev. 
Veliko se nas je vključilo v vsakodnevno molitev prošenj, ki 
jih je izdala Svetovna luteranska zveza. Da bi k temu prite-
gnili tudi mlajše generacije, sem sama celo preko Faceboo-
ka (v nadaljevanju FB) delila video s posnetimi prošnjami, 
pri katerih so se mi mnogi lahko enostavno pridružili. 
Čez Veliki teden (od cvetne nedelje do Velike sobote) sem 
prav tako na svoji FB strani vsak dan ob 18.30 pripravila 
kratko duhovno razmišljanje. Še največ vernikov pa se je 
odzvalo na ogled Božjih služb, ki jih poleg youtube kana-
la in FB strani cerkvene občine Murska Sobota od Velike 
noči naprej ponuja tudi TV Idea. To, da pri teh Bogoslužjih 
sodelujemo različni duhovniki, so naši verniki sprejeli z 
navdušenjem. 
S starejšimi in pomoči potrebnimi sem v stiku preko tele-
fona in jim na ta način vlivam upanje, hkrati pa poskušam 
ugotoviti, kakšne so njihove potrebe, kje bi jim lahko po-
magali. Ker nam ni bilo dano izvesti tradicionalnega bogo-
služja za starejše in bolne vernike, kateremu sledi skupno 
kosilo in prijetno druženje, bomo v času od 4. adventne 
nedelje do Božičnih praznikov le-te obiskali in jim pripra-
vili majhna darilca, za katera bodo poskrbele naše pridne 

Verouk - 10 Božjih zapovedi

Pecivo za zdravstvene delavce - 1. adventna nedelja 
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in vojake. Na materinsko nedeljo, ki jo evangeličanski verniki 
že stoletje praznujemo na 2. majsko nedeljo, smo za vse ome-
njene pripravili sladka presenečenja z zahvalo in posebnim 
posvetilom. Podobno akcijo smo organizirali na 1. adventno 
nedeljo, ko so naše pridne vernice spekle sveže pecivo iz 
vzhajanega testa, naredile adventne venčke, kupile kavo in 
podarile jabolčne ter grozdne sokove. Na ta način smo olep-
šali ter obogatili začetek adventa vsem tistim zdravstvenim 
delavcem v Splošni bolnišnici MS in Zdravstvenega doma MS, 
ki so to nedeljo požrtvovalno pomagali covid bolnikom in jim 
s tem hkrati izrazili našo iskreno hvaležnost ter spoštovanje. 
Pozabili pa nismo niti na covid bolnike. Le-te sem imela mo-
žnost kot evangeličanska duhovnica obiskati na 2. adventno 
nedeljo in jih v boju z zahrbtnim virusom opogumiti ne le z 
molitvijo, ampak tudi s skromnim darilcem. Sama sem na-
mreč prav tako prebolela Covid 19 in tako zelo dobro vem, 
kakšen boj je to. 
Pavlov poziv »Drug drugega bremena nosite« je torej med 
nami dokaj živ. Do določene mere se je celo v tem kriznem 
času okrepil. Prav tako smo sedaj še toliko bolj lahko dožive-
li občutek, kako nemočni smo ljudje na eni strani, na drugi 
strani pa, koliko dobrega, pozitivnega lahko že naša majhna 
dejanja, ki so sad naše iskrene hvaležnosti ter ljubezni, hkrati 
pa Božji blagoslov, doprinesejo k temu, da v temo zasije lučka 
upanja, ki privabi na naše obraze nasmešek in nam da doda-
tne motivacije. Naša srčna želja je, da bi temu ostalo tako tudi 
takrat, ko se bomo lahko spet normalno, kot nekdaj, srečevali. 
Bog daj, da bo to kmalu!   

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Obisk covid bolnikov

PUST V VRTCU
Ker je bil pustni torek ravno med zimskimi počitnicami, 
ko je tudi veliko otrok iz vrtca ostalo doma, so že nekaj 
dni prej v vrtcu potekale različne pustne dejavnosti. Spo-
znavali smo pustne šege in navade, izdelovali smo pisano 
pustno dekoracijo, klovne in maske ter peli pustne pesmi.  
V najstarejši skupini vrtca pa smo se lotili tudi peke krofov. 
Otroci so aktivno sodelovali pri celotnem postopku pripra-
ve in izdelave, zato so bili krofi za njih še posebej slastni. 

Posladkali so se tudi otroci iz ostalih skupin. 
Na pustni torek je bilo kljub malemu številu otrok zabav-
no. Namesto otrok in vzgojiteljic so bile na ta dan v vrtcu 
različne maškare. 
Rajali smo ob glasbi, nato pa smo se odpravili na pustno 
povorko po vasi.



Občina Grad55   

KOTIČEK ZA MLADE

Andreja Fartek
(Foto: A. Fartek in M. Žökš) 

ČISTI IN ZDRAVI ZOBKI
V mesecu februarju nas je obiskala zobna asistentka Maja 
Kodila iz ZD Murska Sobota. Otrokom je odigrala lutkovno 
predstavo o KROKODILU KROKIJU. Otroke je ga. Maja na-
govorila, kako pomembno je, da si umivamo zobke in da se 
tudi zdravo prehranjujemo. Pokazala je pravilen postopek 
umivanja zob na krokodilu Krokiju, nato pa je sledil prak-
tičen del, kjer je vsakemu otroku individualno pokazala, 
kako si pravilno umivamo zobke. Hvala ge. Maji za njen 
obisk v našem vrtcu.

Pomočnica ravnatelja za enoto vrtca 
Klaudija Gomboc 

(Foto: A. Fartek

POHOD ZA MALI SONČEK
Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in 
predstavlja njegovo posodobitev in razširitev; namenjen je 
otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je 
iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopol-
njujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju 
gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebina-
mi. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni 
otroku. V okviru tega programa opravljamo tudi daljše in 
krajše pohode v okolici vrtca. Zato smo se v mesecu mar-
cu odpravili na daljši pohod. Vreme je bilo zelo lepo, zato 
smo maksimalno uživali na pohodu. Na pohodu smo videli 

marsikaj zanimivega in poučnega. Pohoda sta se udeležili 
srednja in starejša skupina, naši najmlajši otroci pa so se 
sprehajali okrog vrtca in šole.

Pomočnica ravnatelja za enoto vrtca 
Klaudija Gomboc

(Foto: A. Fartek)

SLOVO OD VRTCA

TEDEN OTROKA V VRTCU

V šolskem letu 2019/20 se je od vrtca poslovila 20. gene-
racija otrok. Otroci so staršem pripravili kratek program, 
na katerem so prejeli tudi priznanja, ki so jih osvojili preko 
šol. leta. Vsem  otrokom in staršem želimo veliko uspehov 
v šoli in da bi vrtec ohranili v lepem spominu.

Vzg. Irena Hüll
(Foto: M. Moršič)

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Sloveni-
je, ki traja vsako leto prvi teden v mesecu oktobru. Teden 
otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka. 
Letošnja tema je bila Odgovor je pogovor. V vrtcu smo se 
tudi v letošnjem tednu otroka, kljub neugodnim razme-
ram, ko je omejeno druženje, ki je za otroke in njihov soci-
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alni razvoj še posebej pomembno, potrudili pripraviti čim 
bolj zanimiv, raznolik in pester program. 
Ker v vrtcu, kljub številnim dejavnostim, dajemo velik 
poudarek gibanju in zdravemu življenjskemu slogu, smo 
teden pričeli s športnim dopoldnevom. V torek smo spod-
bujali radovednost in veselje do umetniških dejavnosti na 
ustvarjalnem dopoldnevu. Sredi tedna smo si pričarali kar 
v igralnicah pravo kino vzdušje s pokovko. V četrtek smo 
se na igrišču posladkali s pečenimi kostanji, za kar je kot 
vsako leto poskrbel naš hišnik. Posebno doživetje pa je bilo 
v petek, ko so se otroci iz najstarejše skupine odpravili na 
ogled Vulkanije, ostali otroci pa so se zapeljali z Olijevim 
vlakcem po bližnji okolici. 
Ob vseh teh dejavnostih pa smo se predvsem veliko pogo-
varjali. Kljub negotovemu stanju in drugačnemu načinu 
življenja si želimo, da nam vsem skupaj uspe najti čas tudi 
v domačem, družinskem okolju in preživeti vsaj nekaj ur 
skupaj z otroki. Ob tem izkoristimo čas tudi za sproščen in 
premišljen pogovor z njimi – zagotovo bomo pridobili tudi 
marsikateri odgovor. 

Vzg. Andreja Fartek 
(Foto: K. Kerčmar)

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Vse strokovne delavke vrtca smo bile mnenja, da je projekt 
TRAJNOSTNA MOBILNOST  zelo primeren za naš vrtec. Zato 
smo se odločile, da bo sodeloval celoten vrtec.
Pri izvedbi igre so sodelovale vse štiri skupine, vse strokov-
ne delavke in 56 otrok, starih od 1 do 6 let. V vseh skupinah 
smo igro izvajali v tretjem tednu meseca septembra. V pr-
vih dveh skupinah prvega starostnega obdobja so vzgoji-
teljice prilagodile dejavnosti glede na njihovo starost. Bile 
smo mnenja, da je zelo pomembno ozaveščanje staršev o 
trajnostnem načinu potovanja v vrtec. Starši so zelo lepo 
sprejeli projekt, katerega smo predstavile na prvem rodi-
teljskem sestanku.
Pred samo izvedbo projekta je bila zelo dobra motivacija 
za otroke zgodbica o Belem zajčku, s katero smo vsaka na 
svoj način zelo motivirale otroke. Izrezali smo si sive zajčke 

in jih prilepili na steno. Otroci so z velikim veseljem prilepili 
na zajčka bel krog in začeli spreminjati njegov kožušček v 
belega. Z otroki smo se veliko pogovarjali in izvajali različne 
dejavnosti. Tako je nastal tudi naš avtobus, ki je na sliki. 
V veliko zadovoljstvo so bili tudi pozitivni odzivi staršev. 
Projekt je bil zelo pozitivna izkušnja za otroke, starše in 
strokovne delavke vrtca. Menimo, da je igra Beli zajček v 
našem vrtcu zelo dobro uspela. 

Klaudija Gomboc, vodja vrtca
(Foto: U. Škaper)

VRTEC V NARAVI
V mesecu septembru smo odšli tudi v vrtec v naravi. Vr-
tec v naravi smo izvedli v Panonski vasi v Tešanovcih. Tam 
smo tudi prespali in otroci so preživeli noč brez staršev. V 
Tešanovce smo se zjutraj odpeljali z avtobusom. To je bila 
otrokom lepa izkušnja, kajti nekateri so se prvič peljali z 
avtobusom. 
Izvedli smo različne dejavnosti: obiskali smo kmetijo Ku-
čan, čokoladnico Passero, ogledali smo si bobrovo domova-
nje, golf igrišče v Moravcih in živali z ribnikom pri gostišču 
Oaza. Zelo veliko časa smo preživeli v naravi in na pohodih. 
Na drugi dan proti večeru so po otroke prišli njihovi star-
ši in jih odpeljali domov. Bila je čudovita izkušnja. Vrtec 
v naravi je bil brezplačen, saj smo se skupaj s Panonsko 
vasjo prijavili na razpis Goričko za otroke in bili uspešni 
na razpisu. 
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20 LET VRTCA PRI OŠ GRAD

Obisk čokoladnice Passero

Panonska vas Tešanovci

Klaudija Gomboc, vodja vrtca
(Foto: T. Hajdinjak)

Želja in potreba po vrtcu pri Gradu je obstajala že dolgo. 
Otroci so obiskovali novo zgrajeno šolo več kot 25 let, pre-
den se je začela gradnja prizidka, kateri je bil namenjen za 
predšolsko varstvo. Trud in volja mnogih posameznikov sta 
se izplačala, saj sta pripeljala do končnega rezultata leta 
2000, izgradnje vrtca. 

Otvoritvene slovesnosti se je poleg takratnega ravnatelja 
Matije Žižka, učiteljskega zbora, župana Daniela Kalamarja, 
občinskega sveta, poslancev državnega zbora, domačinov, 
otrok in drugih gostov udeležil tudi takratni minister za 
šolstvo, gospod Slavko Gaber. 

Vrtec je zaživel pod vodstvom vzgojiteljice Klaudije Kle-
ment in pom. vzgojiteljice Tanje Hajdinjak. Skupina 14 otrok 
je bila heterogena, od 3 do 5-letnih otrok. Že takoj nasle-
dnje leto se je vrtec povečal še za en oddelek, vse do leta 
2007. Ker pa se je potreba bo varstvu povečala, smo tudi 
mi pridobili nove oddelke.
Prostor smo dobili v šolski učilnici, ki je bila prva poleg 
vrtca. Naredila se je tudi lesena pregrada z vrati, ki nas je 
ločila od šole. Ker pa je bila potreba po prostoru kmalu še 
večja, smo v šoli dobili še dve učilnici, ki smo ju preuredili 
za potrebe predšolskega varstva. 
Tako torej naš vrtec trenutno deluje s 4 oddelki otrok. Naš 
cilj je izvajanje kakovostnega dela, ki bo v zadovoljstvo prav 
vsem, otrokom in tudi njihovim staršem. Vzgojni kader z 
veliko mero strokovnosti in odgovornosti skrbi za otroke, 
njihovo dobro počutje in optimalni razvoj. Trudimo se za 
ustvarjanje varnega in spodbudnega  okolja. Pomemben 
nam je napredek prav vsakega posameznika.
V minulih 20 letih je mnogo naših otrok pridobilo veščine, 
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znanje in vrednote, ki jih bogatijo še danes. Vsi zaposleni se 
bomo še naprej trudili, da bi bilo otrokom pri nas karseda 
lepo, da bi se počutili varne in sprejete. 
Želimo si, da bi tako uspešno nadaljevali tudi v prihodnje.

Klaudija Klement, dipl. vzg. predšolskih otrok
(Foto: Arhiv OŠ Grad)

NOVO LESENO IGRALO ZA 
OTROKE VRTCA PRI OŠ GRAD

LITERARNI DOSEŽKI UČENCEV 
OŠ GRAD 
(MENTORICA: MARIJA ŠTESL)

Po dvajsetih letih delovanja vrtca pri OŠ Grad smo končno 
pridobili še eno leseno igralo. Do sedaj smo imeli samo eno 
večje leseno igralo, na katerem so se otroci zelo radi igrali. 
Ker je otrok vsako leto več in imamo sedaj že nekaj časa 
4 skupine, je bila potreba po igralu res velika. V prejšnjih 
letih smo s pomočjo božičnega bazarja dokupili kar nekaj 
manjših igral, ki pa so bila namenjena otrokom prvega 
starostnega obdobja.  
V mesecu novembru pa smo dočakali tudi novo leseno 
igralo. Namenjeno je otrokom drugega starostnega ob-
dobja. Tako se bodo lahko otroci razdelili po igrišču, kar je 
sedaj v tej trenutni situaciji še kako pomembno in dobro-
došlo. Otroci novega igrala še niso videli, vendar verjamem, 
da bodo zelo veseli in ga bodo z veseljem uporabljali. Zelo 
smo hvaležni za to pridobitev, saj je bila ena izmed dražjih 
investicij v zadnjem času.

Klaudija Gomboc, vodja vrtca
(Foto: M. Žökš) 

V mesecu aprilu smo med učenjem na daljavo obravnavali 
tudi konse.
Lušinega smo poslali na natečaj Pranger in  … Luša je pre-
jela mednarodno priznanje.

OSAMLJENOST NAS PESTI 
(Ana Luša Časar)

Drevje šelesti, trava zeleni,
rože cveto, ptički pojo.
Narava je zaživela.
Ljudi nikjer več videti ni …
Le kaj se s svetom godi?
Vojn ni, sovraštva ni.
Ljudje so pripravljeni pomagati.
A: umira!
B: umira!
C: korona mori!
Človek v obupu kriči!
Gospodarstvo se pod težo drobi!
Finančna kriza svetu preti.
Ljudje v hiše zaprti ždijo,
drug drugega se bojijo.
Osamljenost nas pesti ...
Mar človek lahko brez prijateljev preživi?
V samoti menda človek zblazni!!!
 
Letos smo se vsi veseli vrnili v šolske klopi, a ni trajalo 
dolgo.
Pesnimo pa lahko, a ne?

NA NEBU ODSEV
(Melisa Horvat, 9. razred OŠ Grad)

Sonce ugaša, dela se mrak.
Dan se poslavlja, spet bil je grenak.

Na balkonu stojim, v oblake strmim.
V njih vidim odsev.

Na temnem se nebu mi luna prižge,
srebrnino razliva, naravo pokriva.

Izza oblaka pa vame strmi
dekle kratkolaso, namrščeno je.

Že roka se dviga, pomaham ji le ...
Pa ona mi vrne, mar vzela me je?

Slika odseva, mi dušo ogreva!

Pa luna že plava, spreminja se že.

Kot jaz vedno znova drugačna se zdim,
le med prijatelji biti si srčno želim.

Prijatelji so zame zaklad!

Ko mislim, da tokrat le z mano držijo,
spet znova me na cedilu pustijo.
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Nasilja ne maram, podpiram ga ne,
posmeh le moj stalni spremljevalec je.

Ko to me zelo, zelo zaboli,
v oblak se zavijem, z odejo pokrijem.

Pred svetom se skrijem,
v samoto zbežim in si vedno znova želim,

da sanje končno dohitim.

Ko zjutraj mi sonce posveti v temo,
upanje vzide, prijatelji so!

Sanjam, da nekoč vzgojiteljica bi postala,
otrokom sreče v naročje dajala.

Lastnosti svojih spremeniti ne znam,
skrb za naravo in sočutje do stiske drugih v srcu imam.

Upam, da nekoč sanje resnica bodo postale
in moj svet za vedno s svetlobo obsijale.                             

                                                                                   
Melisa s to pesmijo sodeluje na 10. vseslovenski pesniški 

olimpijadi.

MLADI LITERATI TUDI V ČASU SPOMLADANSKE KO-
RONE NISMO MIROVALI.
Odzvali smo se na razpis Zavoda za šolstvo RS in VST, raz-
mišljali in pisali smo o miru ter uspeli.
Rok Cör, Ana Luša Časar in Nives Kočar so bili nagrajeni.
V branje vam ponujamo njihovo razmišljanje.

KO NE BOM POMEMBEN VEČ LE JAZ
Živeti v miru pomeni, da si svoboden, neodvisen in se 
znaš prilagoditi stvarem. 
V zgodovini človeštva miru večinoma ni bilo, kar nam 
še posebej nazorno izpričujeta prva in druga svetovna 
vojna. 
Zaradi obeh vojn je umrlo na milijone ljudi, tudi otrok, 
ki bi morali imeti pred seboj lepo in brezskrbno priho-
dnost, pa so bili pač »postranska« škoda agresorjev.
Nešteto ljudi je ostalo in še ostaja brez strehe nad gla-
vo, brez doma in domovine, izgubili so svoje najdražje, 
ostali so jim le obup, osamljenost in revščina. 
Pa se še vedno nismo izučili.
Svetu še vedno vladajo pohlep, nestrpnost in nevoščlji-
vost. 
Še vedno se ne zavedamo, da bi morali vsi, čisto vsak, 
prispevati vsaj droben kamenček v mozaik poti, ki vodi 
do miru. 
Če bi se vsak človek zavedal, kako pomemben je mir, 
težav ne bi reševal z nestrpnostjo. 
In kaj lahko sami naredimo za to, da na svetu ne bi bilo 
prepirov in sporov med državami? 
Lahko k miru prispevamo tako, da smo strpni do drugih 
in sprejemamo kompromise?

Tako, da pomagamo tistim, ki so v stiski?
Mogoče tako, da se namesto s tem, kaj ima sosed, ukvar-
jamo s skrbjo za okolje? 
Ali tako, da se naučimo poslušati sočloveka, da poslu-
šamo in slišimo sogovornika, sošolca, sovaščana, sodr-
žavljana?
Življenje bi bilo na tem našem ljubem planetu veliko 
lepše, če bi druge sprejemali takšne, kot so, in drug dru-
gemu ne bi zavidali.  Tako bi lahko zgladili vse nespora-
zume in ustavili vse vojne. 
Kajti na nekaterih, ne tako zelo oddaljenih območjih, še 
vedno divjajo vojne. Ljudje dneve preživljajo v strahu in 
negotovosti. Otroci namesto pravljic za lahko noč slišijo 
rožljanja orožja.
Še vedno se ne zavedamo, koliko lepše in enostavnejše 
bi bilo življenje, če bi si med seboj pomagali in se imeli 
radi. Veliko prebivalcev nemirnih območij iz obupa in 
ogroženosti beži iz svoje domovine, toda druge države 
jih ne sprejmejo odprtih rok. 
Ljudje ne maramo pripadnikov drugih narodnosti ali se 
jih celo bojimo. Marsikdo ima predsodke in noče vede-
ti, kaj so ti ljudje že preživeli, nočemo poznati njihove 
zgodbe. 
In kje se mir začne?
Verjetno najprej doma, v družini, kjer bi težave mora-
li reševati s pogovori, namesto s psihičnim in fizičnim 
nasiljem. Otroci takih družin imajo pogosto travme in 
posledice celo življenje. 
Kako bodo torej lahko ali hoteli kaj prispevati za to, da 
bi drugi živeli v miru? 
Mir je pomembna vrednota, saj nam zagotavlja, da se 
počutimo varno in smo brez skrbi. Ima dve plati: pozitiv-
no in negativno, saj lahko mir zavlada vsemu svetu ali pa 
iz miru nastane sovraštvo in zavlada vsakemu in vsem. 
Ljudje imamo vse manj časa zase, zato postajamo ne-
mirni in napeti, nimamo energije za to, da bi se sprostili, 
svoje frustracije sproščamo na drugih. 
Če taki ljudje vodijo države, po navadi poskrbijo za to, da 
v svetu prevladata nemir in sovraštvo, ki vodi v nasilje. 
Takrat bi se mogoče lahko rešili s pomočjo OZN in drugih 
društev, ki pomagajo ohraniti mir in sožitje med narodi. 
Vedno več ljudi je nemirnih tudi zato, ker ne vedo, kako 
bodo preživeli s plačo ali pokojnino. Včasih so prisiljeni 
v kakšna dejanja, ki niso v skladu s pravili miru. 
Otrokom, ki se rodijo v nemiru in nesvobodi, se tak vzo-
rec vtisne v spomin, nemir postane del njih, prenašajo 
ga iz roda v rod. Če bodo ljudje morali misliti samo na 
to, kako bodo preživeli sebe in otroke, še dolgo ne bomo 
živeli v miru. V svetu je poglavar denar, če ga nimaš, lah-
ko zapadeš v paniko, ki se sprošča na okolico. Sicer pa si 
notranji mir vsekakor lahko zagotoviš le sam, za začetek 
morda tako, da soljudem namesto brezbrižnosti podariš 
nasmeh, ki premaga vse ovire.
Če bi na svetu zavladal mir, ne bi bilo sovraštva niti grdih 
pogledov. 
Iz vojn se nismo naučili nič, še vedno ni miru. 
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Bojim se, da človeštvo drvi v vedno slabše razmere, saj 
nikomur več ni mar, kako se počuti drug človek, pomem-
ben sem le JAZ.   
Recept za to, da dosežemo mir?
Poslušaj, sliši, potrpi, sprejmi, pomagaj, deli, dosledno in 
z vso močjo se izogibaj prepirom. 
Če komu ne moreš pomagati, mu vsaj škode ne delaj. 

ZA MIR DELIMO SREČO
Mir je vrednota, do katere imamo pravico vsi. Tako kot 
potrebujemo ljubezen, prijatelje, spoštovanje, tako po-
trebujemo tudi mir. Vsak človek najprej potrebuje notra-
nji mir, torej čas zase, ki ga preživi brez stresa, socialnih 
omrežij in vsega, kar ni življenjsko potrebno in mu ne 
prinaša sreče.
Vsi, ki smo otroštvo preživeli v miru, se seveda ne zave-
damo, kako živijo ljudje v času nemirov in vojne, ko so 
ljudje umirali in še umirajo za svojo državo, ko želijo za-
ščititi svoje otroke, a jim to ne uspe. Zaradi nepotrebnih 
sporov in zavisti med državami prihaja do nemirov, kar 
vzame veliko življenj in navsezadnje tudi materialnih 
dobrin.
Tudi v današnjem času se ljudje premalo zavedamo, 
da lahko zaradi nepremišljenosti, zavisti, nepotrebnih 
sporov, čez nekaj let pride do vojne, kar verjetno tudi 
bo. Ljudje premalo cenimo drug drugega, preveč smo 
nevoščljivi in nestrpni. V veliki meri so za to kriva so-
cialna omrežja, preko katerih posamezniki, tudi taki, ki 
imajo vpliv in denar, širijo sovražni govor. Ne zavedamo 
se, kako je tistim, ki jih brez dokazov blatimo. Pomembno 
je samo to, da smo mi zadovoljni in imamo občutek, da 
smo onemogočili drugega. To nam daje samozavest. Ne 
zavedamo se, kakšne so posledice tega, kako to vpliva na 
druge. Ne pozabimo, da so besede lahko močnejše od 
udarcev. Vsi, ki so deležni kakršnega koli nadlegovanja, 
živijo v večnem strahu.
Veliko je tudi nasilja v družinah, kjer prihaja do konstan-
tnih prepirov. Otroci iz takšnih družin niso deležni ljube-
zni ali kakršnekoli pozornosti, ampak so travmatizirani 
in nesrečni vse življenje, saj trenutkov iz otroštva, pred-
vsem grenkih, ne morejo pozabiti. Starši morajo otrokom 
nuditi ljubezen in jim zagotoviti mir.
Ljudje moramo znati ljubiti in imeti sočloveka radi, ga 
spoštovati, mu dajati občutek zaželjenosti. Bodimo pri-
jazni in strpni do ljudi! 
Zame je najpomembnejša vrednota ljubezen in mislim, 
da moramo na svet gledati s srcem in razumom, po-
magati drugim, upoštevati druga in drugačna mnenja, 
odločitve sprejemati s pogovorom, ne z nasiljem, zahrb-
tnostjo in orožjem. 
Če si bomo ljudje pomagali, če bomo strpni in se bomo 
izogibali nepotrebnim sporom ter znali premagati po-
hlep, v prihodnosti ne bo več vojn. Če bomo znali komu 
pomagati, če bomo manj zavistni, opravljivi in manj 
zamerljivi, bomo lahko živeli v miru in mir omogočili 
tudi naslednjim generacijam, saj si nihče ne želi živeti 

v strahu in obupu, da ga bo pokopala vojna.
Manj živimo v virtualnem svetu, svetu zastrahovanja, 
izsiljevanja in nadlegovanja. Ne glejmo toliko na to, kaj 
ima naš sosed, bodimo srečni in zadovoljni s tem, kar 
imamo. Srečo iščimo v drobnih stvareh, delimo jo, kajti 
več je bomo delili, več je bomo dobili.
Mir je pomembna vrednota, katere bi morali biti deležni 
vsi. 
Če vsak pri sebi kaj spremeni, bomo lahko živeli v miru, 
brez nepotrebnega nasilja in sovraštva. Ne povzročajmo 
trpljenja ne sebi ne drugim, pa bosta svetu namesto 
denarja vladala ljubezen in mir.

MIR POLNI DUŠO
Mir polni dušo, kajti le v družbi miru lahko spoznaš same-
ga sebe. V miru lahko razmisliš o svojih sanjah in ciljih, ki 
jih želiš doseči. V miru te nihče ne omejuje, ne tebe niti 
tvojih sanj in ravnanj.
Vodi to v osamljenost? 
So ljudje raje v družbi ljudi, ki jih imajo radi in jim zau-
pajo? 
Mir lahko najdeš tudi v naravi, v svoji sobi, doma, med 
znanci, sorodniki in prijatelji.
Ko imaš mir, v katerega se lahko zatečeš vedno, ko si tega 
želiš, bodi za to hvaležen, saj ga mnogi na tem svetu ni-
majo. Mnogi so v stiskah, ker nimajo službe in denarja, 
da bi lahko preživljali sebe in svoje otroke. 
Druga zgodba pa so ljudje, ki mislijo, da so mir, srečno 
življenje in zadovoljstvo na vsakem koraku samoumevni. 
Takšni ljudje miru nočejo ali ne znajo ceniti.
Mir človeštvu pomeni vse manj, vse več je vojn. 
In kaj vpliva na to? 
Človek, seveda! 
Samo ljudje lahko vplivamo na to, da bo vojne zamenjal 
mir. 
Za to, da ga ni, je v veliki meri kriva nepotrpežljivost in 
spori na vsakem koraku, za vsako malenkost. 
Veliko je nestrpnosti že na cestah, v prometu, v kakšnih 
koli kolonah, kjer je potrebno malce počakati, da prideš 
na vrsto. 
Vsak bi rad tisto, kar želi, dosegel čimprej, po možnosti 
pred drugimi.
Mir bi lahko dosegli, če bi bolj cenili druge. 
Vojne se ponavljajo zaradi ljudi, ki mislijo, da morajo biti 
glavni, da so njihove potrebe najpomembnejše, zaradi 
ljudi, ki ne znajo deliti, soodločati in se pogovarjati. 
Generacije se spreminjajo. Nove nismo doživljale vojn, 
zato se ne zavedamo, kakšno stisko doživlja človek med 
vojno. 
Vse se zdi nepomembno, veliko mladih živi brez ciljev, iz 
dneva v dan, brez razmišljanja o tem, kaj bo jutri. Dan 
je enak dnevu, večere preživljamo s telefoni, namesto z 
ljudmi, s katerimi živimo.
Postajamo brezbrižni, kot da ne potrebujemo več sreče, 
resničnega prijateljstva, družine. 
Besede kot so prijaznost, naklonjenost, spoštovanje, lju-
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bezen ... so le še besede. 
Nekaj ali nekdo bi nas moral dobro pretresti in le upam 
lahko, da to ne bo vojna.

KOT ŽE NEKAJ LET TUDI LETOS ZBIRAMO NAVADE 
IN OBIČAJE NAŠIH DEDKOV, BABIC …
Letos nas je zanimalo življenje v šolskih klopeh, in sicer od 
časa med vojno do začetka devetletke.
Običaje smo vam želeli predstaviti v božično-novoletnem 
času, pa na žalost to ne bo mogoče. Držite pesti, da bo to 
mogoče spomladi!
Za zdaj pa vam ponujamo nekaj za poslastico. 
Boste ugotovili, kateri čas prikazujemo?
(učenci sedijo, učitelj pred njimi, čakajo na zvonec)
Učitelj: Zdaj pa le hitro. V vrsto po dva in dva!
Učenci: (se postavijo v vrsto, gredo domov)
Franček: (se pripogne, pobira in meče konjske fige)
Dekleta: (cvilijo) Fuuuj! Konjska figa!
(nastane vsesplošen direndaj)
Micka: Franček, ti se začno, vütro te v poven…
Franček: Ge?  Ge bi se pa te ge tou vüpo? Vrag je bil!
Treza: Vrag? Kakšen vrag, vej smo pa nej v pekle?
Franček: Ah, Treza, tij si pa resan zabita! Ka ne vejš, ka 
gor na tej viskej đalinčaj vrag gnezdo ma?
Dekleta: Ka? Joj, te pa moren hitro domov, ka če pride 
po nas …
Franček: Haha, vrag že zna, koga mora odpelate!
Dekleta: (zbežijo)
Franček: Evo, pa smo je! Zaj se pa idemo metat! Ali se 
že zaj predate?
Fantje: Neeej!
(Franček vsakega premaga, 
fantje mu drug za drugim plačujejo z gumbi)
Franček: (zmagoslavno dvigne pesti, se prikloni in odide).

(naslednji dan)
Učenci: (sedijo v klopeh, vstopi učitelj) Zdravo!
Učitelj: Je bil to pozdrav? Mar še spite, lenuhi?  Nisem 
vas slišal …
Učenci: (pozdravijo glasneje)
Učitelj: Kaj pa ti, Stanko? Ne znaš odpreti ust? Prav, ste-
gni dlan!  Dajmo!

(Stanko dobi pet pack)
Učitelj: No, pa poglejmo, kako vam gre branje. Irena, pre-
beri besedilo pod črko K.
Irena: (bere, učitelj zadovoljno hodi, z rokami na hrbtu)
Učitelj: Tako, tako! Zdaj pa še ti, Franček!
Franček: (bere, a se mu zatika)
Učitelj: (hinavsko) Glej no glej, tebi je pa verjetno vrag 
črke pomešal. Kar pred kateder stopi.
Ostali lahko greste. 
(učenci zbežijo, učitelj strogo) 
A, vidim, da bom moral jutri še kakšen meter več prine-
sti. Presneto! Na vrsto pa kar pozabimo, kajne, Franček?
Franček: (kljubovalno gleda učitelja)

Učitelj: No, Franček, zdaj pa le povej, kje tvoj vrag živi …
Franček: Vrag? Kakšen vrag?
Učitelj: Tisti, Franček, ki vam po poti do doma konjske 
fige v hrbet meče!
Franček: Konj, konjske fige …
Učitelj: Tisti, tisti, pa saj si ga menda videl? V smreki 
domuje!
Franček: Kak, kako pa, pa saj …
Učitelj: Te zanima, kako to vem?
Franček: (pokima)
Učitelj: Vidiš, Franček, tvoj vrag zdaj tukaj pred tabo stoji, 
ko greste domov, pa na smreki sedi in nad hojo v vrsti 
do doma bedi!
Franček: Vi? Nisem, nisem … vas … videl!
Učitelj: No, zdaj pa le na kateder lezi, ti bo vrag malo ta 
zadnjo izprašil!
Franček: (leže na klop, učitelj zamahne s šibo, ponovi 
močneje, nato srdito )
Učitelj: Presneto, pa saj, ne, to ni mogoče! Vstani! Pa 
hlače na kolena spusti!
Franček: (počasi spusti hlače, iz katerih pade okrasna 
blazina)
(Učitelj ga srdito prežene z njo.)

OBISK PRAVLJIČARKE VESNE 
RADOVANOVIČ
V okviru letošnjega Tedna otroka nas je obiskala Vesna 
Radovanovič, knjižničarka in pravljičarka, zaposlena v 
Študijski in pokrajinski knjižnici Murska Sobota. 
Je avtorica več zelo uspešnih in pri otrocih priljubljenih 
tekstov slikanic, kot so recimo Rožnati avtobus, Zvezdica 
in serija več zgodb o Petelinčku, dobila pa je tudi poseb-
no priznanje za izvirno slovensko slikanico. Nagrado Kri-
stine Brenkove je dobila za besedilo slikanice Petelinček 
prebudi upanje.

Njen obisk smo na Osnovni šoli Grad organizirali tudi 
kot kulturni dan, namenjen bralni znački. Najprej so 
učenci nižje in višje stopnje spoznavali značilnosti pra-
vljic, nato pa so v šolski telovadnici poslušali pravljičarko 
Vesno Radovanovič, ki jim je povedala precej o svojem 
delu pravljičarke. Seveda je srečanje popestrila s svojim 
repertoarjem pravljic, ki so bile učencem zelo všeč in so 
jo z veseljem poslušali. Nastale so prekrasne ilustracije 
na temo poslušanih pravljic, ki so jih ustvarili najmlajši 
učenci, tisti na predmetni stopnji pa so na to temo iz-
delali zanimive in poučne plakate.

Vsi skupaj pa smo prišli do spoznanja, da se iz pravljic 
lahko veliko naučimo za vsakdanje življenje in da pra-
vljice niso samo za otroke, temveč jih priporočamo tudi 
odraslim.  

Alojz Tuškei
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POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
Letos je projekt Popestrimo šolo po-
tekal v precej okrnjeni obliki. Vseeno 
smo uspeli izpeljati kar nekaj počitni-
ških aktivnosti. 
Junija smo v počitniškem času izve-
dli angleško delavnico pod vodstvom 
učiteljice angleščine Marijane Baraba 
in LEGO WEDO delavnico pod vod-
stvom učitelja Gregorja Nemca. 
Julija smo se odpravili na EKO kme-
tijo Kocljevina, kjer smo si ogledali 
zeliščni vrt in živali. Pripravili smo si 
skutin namaz s čemažem in piškote. 
Za piko na i so si učenci ogledali konje 
in se preizkusili v jahanju. Prav tako 
so učenci jahali na Ranču svobode 
v Nuskovi. Tam smo si ogledali tudi 
izvir slatine. S starejšimi učenci smo 
obiskali Rotundo v Selu, kjer so spo-
znali zgodovino kraja in srednjeveško 
umetnost. Ohladili smo se s skokom 
v bazene v Termah 3000. Učenci so 

imeli med počitnicami priložnost spoznati italijanski jezik in izvedeti več o značilnostih Italije pod vodstvom učiteljice 
Marijane Baraba. Delavnico smo si popestrili s peko pice. 
Avgusta smo  pod vodstvom Lovra Vehovarja uredili zeliščni vrt in spoznavali zelišča. Po delavnici smo se okrepčali z 
metino limonado in s pečenim krompirjem z zelišči.

Vodja projekta Popestrimo šolo
Renata Ropoša Januš

Ustvarjalne delavnice so vedno najbolj obiskane. (Foto: R. Ropoša Januš)

Lutke iz odpadnih in naravnih materialov (Foto: A. Vrtič)

EKO DAN NA OSNOVNI ŠOLI GRAD
Na naši šoli posvetimo en dan v šolskem letu izključno našemu skupnemu domu – planetu Zemlji. Vse prevečkrat 
namreč poslušamo o onesnaženem okolju, globalnem segrevanju, izumiranju vrst … Zato je nujno, da o problema-
tiki onesnaževanja govorimo tudi v šoli in da učence že od malih nog ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave.
V tem šolskem letu smo ta posebni dan obeležili 6. 10. 2020. 
Pri aktivnostih smo se osredotočili na uporabo odpadnih materialov in materialov, ki so obnovljivi v naravi.
Tako so učenci 1. razreda ustvarjali igro Spomin iz ploščatih kamenčkov, učenci 2. razreda so iz starih nogavic iz-
delali lutke, v 3. razredu 
so za izdelovanje igrač 
uporabili koruzno ličje, 
v 4. razredu so poskrbeli 
za obvestilne table z na-
pisi »Prepovedano odla-
ganje odpadkov«, učen-
ci 5. razreda so za vsako 
šolsko učilnico izdelali 
koše za ločeno zbiranje 
odpadkov, učenci 6. ra-
zreda so uredili šolsko 
okolico in šolski vrt, v 7. 
razredu so iz odpadnega 
tekstila sešili trajnostne 
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Na UO šolskega sklada je bila sprejeta odloči-
tev, da del sredstev namenijo izgradnji zuna-
njega fitnesa pri telovadnici. Sredstva za ostali 
del investicije pa je zagotovila šola. Zunanji 
fitnes je namenjen tako učencem OŠ kot tudi 
vsem občankam in občanom.
Vsa gradbena dela in postavitev naprav je iz-
vedlo podjetje NOGRAD d.o.o. Predaja fitnesa 
svojemu namenu je bila ob otvoritvi preno-
vljenih igrišč pri OŠ Grad, 23. 9. 2020.
Upajmo, da se bo pandemija že enkrat kon-
čala in se bo koriščenje naprav pri zunanjem 
fitnesu končno lahko pričelo. 

Ravnatelj OŠ Grad
Viktor Navotnik

(Foto: M. Žökš) 

Model kroženja vode (Foto: L. Dominko)

nakupovalne vrečke in dišeče blazinice s sivko, 8. razred je iz odpadnih mate-
rialov ustvarjal rastlinske in živalske celice, v 9. razredu pa so se lotili izdelave 
modela kroženja vode.
Ob zaključku Eko dneva so nastali prečudoviti izdelki, ki nosijo prav posebno 
sporočilo:
»Vsak izmed nas lahko prispeva kamenček v mozaik čiste in neokrnjene na-
rave. Če ta kamenček dodamo vsak dan, nam bo uspelo ustvariti najlepši 
mozaik življenja!«

Vodja EKO DNEVA
Lea Dominko

IZGRADNJA ZUNANJEGA FITNESA PRI OŠ GRAD
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ŠOLA NA DALJAVO V 1. RAZREDU
Že od nekdaj velja, da prestopno leto ni kaj prida … Le zakaj 
bi bilo leto 2020 drugačno. Pa je vseeno nekaj posebnega. 
Že kmalu po tem, ko smo si komaj zaželeli vse dobro v no-
vem letu, se je tam iz daljnega vzhoda začela bližati pošast, 
imenovana Covid 19.

In če smo na začetku še naivno razmišljali, ah, saj to je daleč, 
to do nas ne pride, smo se morali kmalu soočiti z bližajočo se 
nevarnostjo in z ukrepi, ki so sledili.
Tako se nam je zgodila tudi šola na daljavo, prvič v zgodovini. 
Kar »vrženi« smo bili v to, otroci, učitelji in starši. Na začetku 
je bil najbrž pri vseh prisoten strah, kje začeti, kako izpeljati, 
kako organizirati … a časa za razmišljanje ni bilo. 
Učenci, ki so jeseni 2019 postali prvošolčki, si bodo svoje prvo 
šolsko leto najbrž najbolj zapomnili. Prvič so prestopili šolski 
prag in že kmalu doživeli šolanje na daljavo. Seveda se niso 
zavedali, kaj to pomeni … 
Delo v 1. razredu je specifično, tako je bilo včasih in tako bo 
ostalo. Uporaba računalniške tehnologije ni prišla v poštev, 
kajti učenci še niso poznali vseh črk, se pravi, niso znali pisati, 
brati … 
Kako je potekalo delo? Učna snov je bila naložena na spletni 
strani šole in starši so tako dobili potrebne informacije za delo 
doma. Izbirala sem dejavnosti, ki so jih učenci lahko opravljali 
na računalniku – poslušanje pravljic, pesmic, ogled lutkovnih 
predstav, reševanje določenih, za učence zanimivih nalog pi-
sanja, računanja … Čeprav nismo imeli delovnih zvezkov, le 
berilo, je založba odprla svoj portal in učenci so imeli dostop 
do vsega gradiva. In med gradivi je tudi veliko didaktičnih iger 
za učenje in utrjevanje snovi. 
Dokaze o opravljenih nalogah so pošiljali na moj e-mail 
naslov. Vse dokaze sem shranjevala v mapo posameznega 
učenca. Starši so pošiljali tudi fotografije zunanjih aktivnosti, 
bodisi v povezavi s šolskim delom, bodisi s prostim časom. 
Fotografije sem konec tedna zbrala in učenci ter starši so jih 
lahko videli na spletni strani. Posebej veseli so bili učenci, tako 
so se videli vsaj na fotografijah. Kajti že kmalu po začetku 
šole na daljavo je postalo jasno, da še kako pogrešajo sošolce, 
družbo in šolski živ žav.
Takšen način dela je obremenil starše, saj je bilo vse naloženo 
na njihova ramena. Ni jim bilo lahko, posebej tistim, ki so še 
redno hodili v službo. In starši učencev 1. razreda so več kot 
odlično opravili svoje delo. Poskrbeli so, da je bilo vso delo 

opravljeno, velikokrat še več, kot je bilo potrebno. 
Vsak konec tedna sem učencem napisala besede pohvale in 
vzpodbude, staršem pa sem se zahvalila za njihov trud, skrb, 
domiselnost, ustvarjalnost… 
Vedno sem jim napisala tudi nekaj pozitivnega, pa tudi ka-
kšno šalo, kajti v razmerah, v kakšnih smo se znašli, je bilo to 
še kako potrebno.
Tudi tokrat ni nič drugače, zato bi rada z vami delila tole misel:
»Kako je življenje čudno. Imeli smo ljudi okoli sebe, a nismo 
imeli časa. Sedaj imamo čas, a nimamo ljudi …« 
Kako globoka resnica, ki jo tudi tokrat čutimo.

Metka Recek
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»ZAJTRK Z MEDOM – SUPER 
DAN!«
Tudi letos smo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, 
obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki je letos že deseti po vrsti.
Njegova izvedba pa je bila zaradi epidemije covid-19 letos 
drugačna. Učenci so tako prejeli navodila, filmčke in pisna 
gradiva, povabljeni pa so bili k pripravi zajtrka doma, in 
sicer na klasični oz. tradicionalni način. Tak zajtrk je sesta-
vljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Učenci so kla-
sična živila, v moderni izvedbi, poslikali in oddali učiteljem. 

Urška Golob Virag

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA
V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za 
učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemi-
oloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, je 
Osnovna šola Grad v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
dvajsetim prijavljenim učencem in dijakom zagotovila 
topel obrok.

Do slednjega so upravičeni tisti, ki imajo v šoli subvenci-
onirano kosilo in imajo stalno prebivališče v Občini Grad. 
Prevzemi obrokov so  za prijavljene učence in dijake vsak 
šolski dan med 12. in 13. uro za šolsko zgradbo pri dovozu 
h kuhinji. Za štiri družine pa je organizirana dostava hrane 
na dom.

Urška Golob Virag
(Foto: M. Žökš) 



Občina Grad 66   

PREDSTAVLJAMO

ZVONKO ŽEKŠ
Le malo ljudi spregovori o tem, 
kako je, ko človek doseže najniž-
jo točko svojega življenja, ko je 
v popolni temi, ko mu lastno ži-
vljenje več nič ne pomeni. Med-
tem ko nam mediji prodajajo 
obraze nasmejanih in zgodbe 
uspešnih ljudi ter se blagrujejo 
slavni, lepi, bogati, se vsak od 
nas prej ali slej sreča z resnično-
stjo življenja, s svojimi strahovi, 
svojo slabostjo, nemočjo, boleči-
no. In namesto da bi probleme, 
ki pridejo, priznali ter se z njimi 
soočili, se jih sramujemo, zlasti 
pa jih pred drugimi prikrivamo 
in pogosto kažemo zunanjo, zla-
gano idiličnost svojega življenja. 
Zvonko Žekš ni tak. Lansko leto 
je sebi in drugim v časopisu Ve-

stnik »nalil čistega vina« – pa ne dobesedno, saj alkohola ne pije že skoraj sedem let – ko je brez vsakršnega olepševa-
nja predstavil svojo življenjsko zgodbo, svoj boj z odvisnostjo od alkohola. Verjetno prav zaradi njegove iskrenosti se je 
zgodba Zvonka Žekša, zdravljenega alkoholika, dotaknila tolikih, da so ga izbrali za Vestnikovo osebnost leta 2019. Od 
takrat naprej je bil povabljen na več radijskih in televizijskih postaj, o njem so pisali tiskani in spletni mediji, spregovoril 
je alkoholikom, ki so na zdravljenju, pa študentom družinske psihologije, ljudje so ga zasipali z voščili in se nanj mnogi 
obrnili za pomoč v podobni situaciji. V tem je našel svoje poslanstvo – ozaveščati družbo, pomagati posameznikom, da 
prepoznajo svojo odvisnost in si upajo prositi za pomoč. 

POMEMBEN SI NAJPREJ TI SAM
S tem, ko govori o svoji življenjski (pre)izkušnji, pa pravi, 
da najprej hrani samega sebe. Po vsakokratni izpovedi se 
počuti, kot da bi lahko gore premikal. Samozavest, samo-
spoštovanje in ljubezen do sebe človeku omogočajo, da se 
spoprime z vsemi izzivi, ki jih prinese življenje. Zvonku je 
tega primanjkovalo, zato se je znašel v krogu samopomi-
lovanja; on je bil ubog in za to je bil kriv vedno nekdo drug. 
Težave v odnosih z najbližjimi, problemi v službi, finančne 
težave; on je bil žrtev in težave je – tako je mislil – reševal 
z novo rundo za šankom.
SMO MOKRA DRUŽBA
Ne moremo spremeniti drugega, lahko le sebe. Vsak je sam 
odgovoren zase, za svoje življenje, poudarja Zvonko. Po dru-
gi strani je kritičen do družbe, v kateri alkohol spremlja 
človeka od rojstva do smrti. Ob rojstvu otroka je treba zaliti, 
pa rojstni dnevi, obletnice, zaključki, prazniki, celo ob slove-
su od pokojnega se v mrliški vežici ponuja vino. Vsak, ki ob 
kakšni takšni priložnosti spije kozarec, seveda ni še takoj al-
koholik. Dejstvo pa je, da se vedno začne z enim špricarjem. 
Tudi Zvonko je najprej kot srednješolec spil kozarec ali dva 
ob koncu tedna, pa potem na nogometni tekmi, ob rojstnih 
dnevih … Dandanes ni več družabnega dogodka, ki ne bi 
vključeval alkohola; žal smo kot družba preveč tolerantni 
do pitja tovrstnih pijač. In potem človek lahko, ne da bi se 
zavedal, pride do stanja, ko mora spiti že zjutraj, preden gre 

v službo. Odvisnost nastopi, ko alkohola ne več želiš, ampak 
ga potrebuješ; ko se vse tvoje življenje vrti okoli tega, kdaj 
boš šel v gostilno, kako se boš zaradi tega izognil prepirom 
doma, kje boš dobil denar za alkohol ipd.
POISKATI POMOČ
Zvonko je nekajkrat poskusil nehati piti; a več kot nekaj dni 
mu ni uspelo. Tudi brezalkoholno pivo, pravi, da je bilo le za-
tiskanje oči pred resnico. Ker je na sebi preizkusil vse pasti 
in laži alkoholizma, danes zmore prepoznati manipulativ-
nost alkoholikov; ve, kako alkoholik razmišlja, na kakšen na-
čin laže sebi in drugim. Po tem, ko je bil popolnoma na dnu, 
ko ni videl več izhoda, ko je grozil s samomorom, je zaprosil 
za takojšnjo napotnico na zdravljenje. Ne jutri, še tisti ve-
čer se je znašel v Ormožu. Trimesečno zdravljenje je bilo 
kombinacija učenja, pogovorov, zadolžitev, upoštevanja 
pravil. Bilo je težko, priznava, in večkrat je želel od tam oditi. 
Nobenega pomilovanja, ampak soočanje s samim seboj. 
Njegov terapevt je postal njegov sovražnik, pravi Zvonko, 
saj mu je odpiral rane. Odpiral, da so se lahko začele celiti. 
VSAKODNEVNI BOJ
Če človek po zdravljenju nima resnično razčiščenih stvari 
pri sebi, postane prej ali slej povratnik; žal je takih zelo 
veliko. Tudi Zvonko se spominja, kako je po prihodu domov 
jokal na domačih stopnicah, ker je vedel, da bo moral stopi-
ti v svet. Prej je bil zavit v vato, zdaj se je začela resničnost 
vsakdanjika. Z odvisnostjo se boriš vsak dan. Ni zagotovila, 
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pravi Zvonko, da ne bo zdravljeni alkoholik segel po alkoho-
lu jutri, za tri mesece ali za pet let. Zato je potrebno delati 
na sebi vedno znova. Pravi, da mu je lažje, ker ima ob sebi 
dva angela varuha – svojo ženo in hčerko – in toliko bolj 
občuduje nekoga, ki podpore s strani družine nima. 

Zdravljeni odvisnik zmaguje vsak dan, ko se zmore skušnjavi po alkoholu odreči – ker ta pride, prej ali slej, v manjši ali 
večji meri. Prav zaradi tega družba potrebuje več takih, kot je Zvonko – več takih, ki s svojo življenjsko zgodbo obračajo 
zrcalo današnji družbi, več takih, ki nagovarjajo in dvigajo druge. Naj zapisano, dragi bralci, dviguje tudi vas. V letu, ki 
prihaja, dosegajte notranje zmage. In predvsem – imejte radi samega sebe.

Po pogovoru z Zvonkom Žekšom zapisala Klementina Pozvek
(Foto: Osebni arhiv Z. Žekš) 

Veliki navijač Mure Ponosni Slovenec

PODJETJE LESTYLING V MOTOVILCIH
V naši mali občini smo priča 
mlademu inovativnemu pod-
jetju, ki se hitro prilagaja potre-
bam na trgu in ustvarja nove 
zanimive proizvode. 
Nina Grah iz Motovilcev in njen 
partner Damjan Pentek sta po-
skrbela za to, da smo dobili pod-
jetje LEStyling, ki skrbi za izde-
lavo lesenih modnih dodatkov; 
od kravat, metuljčkov, daril, igrač, 
stenskih/namiznih dekoracij za 
različne praznike – priložnosti, 
lesenih sveč in še marsikaj dru-
gega. 
In kako sta idejo pripeljala do re-
alizacije? Bi rekli, da čisto prepro-
sto, če gledaš naprej in zaupaš. 
Kajti življenje nas vedno znova 
postavlja pred nove preizkušnje, 

kar pa tudi ni tako slabo. Tako smo primorani iskati rešitve, če seveda ne želimo obstati na neki točki, kjer se smilimo same-
mu sebi. Včasih bi bilo to najlažje, vendar ne najboljše. Vemo, kako težko je dandanes s službami. Tudi nekdo, ki želi delati, 
ima težave pri iskanju le-te. Problem nastopi že, če nimaš dovolj izkušenj. Te pa je težko dobiti, če ti ne dajo priložnosti. 

Nina in Damjan pri svojem laserskem stroju
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Nina, po izobrazbi kozmetičarka, je iskala zaposlitev, katere 
pa ni našla in tako se je odločila, da vzame stvari v svoje 
roke in odprla je svoje podjetje. Namig pa je dal leseni me-
tuljček, kajti ravno med iskanjem zaposlitve sta ob svečani 
priložnosti le-tega oblikovala, metuljček pa je požel veliko 
zanimanje. Lahko bi rekli, da je postal pravi modni hit in 
tako se je zgodba LEStyling začela. 

S partnerjem Damjanom, ki je po poklicu inženir lesarstva, 
sta skupaj razvila strast do lesa, do naravnih materialov. 
Les čutita in spoštujeta, zato poskušata v svojem podje-
tju stremeti za dobro okolju, saj se večina izdelkov lahko 
pohvali z nazivom ročno delo. Les je naraven, sam po sebi 
unikaten, topel, želita mu dodati samo še svoj čar, da zasije. 
Pri svojem delu uporabljata pretežno slovenski les, na 
posebne želje pa nabavita tudi uvoženega, predvsem za 
izdelavo temnejših artiklov. 
Svoje izkušnje kot kozmetična tehnica Nina sedaj s pri-
dom uporablja pri oblikovanju in kombiniranju, hkrati pa 
je postala še bolj natančna, kar se pri ročnem delu tudi 
zahteva, saj moraš biti spreten, previden pri delu z orodjem, 
pripomočki, materiali. Pri izdelavi si deloma pomagata s 
strojem, vseeno pa je veliko ročnega dela. Najprej je po-
trebno artikel narisati, nato izrezati, ga obdelati, lakirati, 
pobarvati, sušiti, sestaviti, zalepiti … Posameznih artiklov 
se pa niti ne da izdelati s strojem, ampak gre izključno za 
ročno delo. 

Sta mlada ustvarjalca, ki se rada spoznavata z novimi ide-
jami, jih razvijata in stremita k temu, da svojo ponudbo ve-
dno znova dopolnjujeta. Od lesenega metuljčka sta prešla 
v izdelavo lesenih kravat, nato še torbic, uhanov, različnih 
rojstnodnevnih daril, artiklov za poročna slavja in izdelkov 
po želji posameznika. Strankam se rada približata, sta od-
prta za predloge, se jim z veseljem posvetita in poizkušata 
izdelati točno takšen izdelek, kot si ga stranka želi.

Rada vzpostavljata živi stik s stranko; tako sta se lotila osebne prodaje 
na sejmih, tako na lokalnih kot tudi po celotni Sloveniji. 

Uresničujeta želje strank
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PREDSTAVLJAMO

KORAK NAPREJ V LETU 2020 
je naredila tudi Ekološka 
kmetija Gjergjek iz Kovače-
vec, ki bo poleg pestre po-
nudbe sokov in kisa delala 
še žganja in likerje.

Štefan Gjergjek se je odločil, 
da se bo lotil butične proi-
zvodnje džina in kalvadosa. 

Za osnovo te pijače pa je vzel domače jabolčno žganje. 
Domača žganjekuha je sicer že tradicija njihove družine, 
sedaj pa so vse skupaj hoteli posodobiti, kajti današnji 
trg zahteva vedno nekaj novega, izvirnega in s tem so 
hoteli nabor svoje ponudbe razširiti. 
Po pridobljenih certifikatih so proizvoda poslali na trg. 
Pred tem so kalvados starali najmanj tri leta v sodu 
francoskega hrasta. S tem jabolčna alkoholna pijača, ki 
izvira iz Normandije, dobi temnejšo barvo in intenziv-
nejši okus.
Džin pa je terjal več časa v smislu dodelave okusa, tako 
so mešali in iskali pravi recept. Osnovna zahteva za te pi-
jače je le ta, da vsebujejo brinove jagode oz. njihovo aro-
mo in imajo najmanj 37 odstotkov alkohola. Vse ostalo 
pa je potem odvisno od proizvajalca, kakšno pijačo želi.  
Torej Gorički džin za osnovo uporablja domače jabolčno 

Izdelki so narejeni iz kakovostnih materialov, so enostavno prečudoviti 
in trajnostni. Svečka »Večni plamen.« 

Želimo vama vse dobro na vajini podjetniški poti, kajti z do-
brimi razvojnimi idejami se tako nadgrajuje tudi razvojni 
potencial lokalne skupnosti. 
Delajta še naprej na kvaliteti, ne na kvantiteti. 
Na trgu je veliko že uveljavljene konkurence, ampak to naj 
vama predstavlja le izziv. Bodita še naprej INOVATIVNA IN 
KREATIVNA.

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

(Foto: Arhiv LEStyling)

PRVI GORIČKI DŽIN V NAŠI OBČINI
žganje, v naslednjih korakih so mu Gjergjekovi dodali 
brinove jagode in 12 zelišč, kar predstavlja njihov UNI-
KATEN IZDELEK. 

Gjergjekove sokove in kis najdemo tudi pod regijsko ko-
lektivno znamko Diši po Prekmurju, ki povezuje manjše 
ponudnike hrane iz regije. 

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

(Foto: Arhiv Družine Gjergjek)
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DIPLOMANTI 2019

LEJA KRPIČ

NIVES ANDREJEK 

KLARA ČERPNJAK

Pozdravljeni, sem 
Leja Krpič, stara 
23 let, in prihajam 
iz Dolnjih Slave-
čev. Osnovnošol-
sko izobraževanje 
sem končala na 
Osnovni šoli Grad, 
potem pa me je 
pot zanesla v Gim-
nazijo Murska So-
bota. Po opravljeni 
splošni maturi sem 
se odločila za Eko-
nomsko šolo, Višjo 
strokovno šolo v 
Murski Soboti, kjer 
sem diplomirala in 

uspešno prejela naziv ekonomistka-smer računovodja. 
Na tamkajšnji višji šoli sem postala študentka leta 2019, 
kar me je zelo razveselilo in mi odprlo nove karierne 
poti za prihodnost. Zaradi želje po nadaljnjem izobra-
ževanju sem se odločila, da bom študij nadaljevala na 
Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Ker 
me zelo zanima delo z denarjem in številkami, sem iz-
brala modul Finance. Občasno opravljam študentska 
dela kot hostesa in promotorka ter dela v administraciji. 
Moji cilji v prihodnosti so, da se zaposlim na področju 
računovodstva in financ, da uspešno zaključim študij in 
osvojim kompetence, ki mi bodo olajšale pot v življe-
nju. V prostem času najraje berem knjige, saj sem pravi 
knjižni molj, se ukvarjam z domačimi živalmi, ki me vsa-
kodnevno osrečujejo, grem na sprehod ali tek v naravo, 
kuham in se odpravim na izlet s svojimi najdražjimi.

Moja pot izobraže-
vanja se je začela na 
Osnovni šoli Grad. 
Po devetih letih na-
biranja temeljnega 
znanja sem se odlo-
čila nadaljevati šo-
lanje na Ekonomski 
šoli Murska Sobota, 
program ekonomska 
gimnazi ja . Tekom 
srednješolskega izo-
braževanja sem ugo-
tovila, da me najbolj 
pritegnejo družbo-
slovne smeri, zato 
sem se po uspešno 
končani maturi vpi-

sala na študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za-
četek je bil težak, predvsem zaradi večje količine snovi, 
ki smo jo študentje morali predelati za posamezni izpit. 
Toda sčasoma se navadiš na nov ritem, ki ga zahteva tak 
študij, in začneš razumevati namen in cilj posameznega 
področja prava ter jih povezovati med seboj. Po končani 
prvi bolonjski stopnji in pridobitvi naziva diplomirana 
pravnica sem se odločila nadaljevati študij še na drugi 
bolonjski stopnji. Ker sem se zavedala, da mi bodo k 
iskanju zaposlitve pripomogle kakršnekoli izkušnje v 
praksi, sem v času magistrskega študija izkoristila ab-
solventski staž ter opravljala študentsko delo v notarski 
pisarni. Študij sem zaključila z zagovorom magistrske 
naloge v avgustu 2019. Sam študij prava je sicer terjal 
veliko učenja in odrekanja, toda hkrati mi je dal ogro-
mno novih prijateljev, spoznanj ter drugačen pogled 
na svet. 
Praktično takoj po končanem študiju sem se zaposlila 
v odvetniški pisarni Avbreht, Zajc in partnerji d.o.o. iz 
Ljubljane. Kot odvetniška pripravnica nabiram izkušnje 
in pilim pridobljeno znanje, da bom lahko po končanem 
pripravništvu pristopila k pravniškemu državnemu iz-
pitu ter tako uresničila svoje sanje o opravljanju dela 

Stara sem 23 let in 
živim v Motovilcih. 
Moja pot izobraže-
vanja se je začela na 
Osnovni šoli Grad in 
po uspešno zaključe-
ni osnovni šoli sem 
se vpisala na srednjo 
poklicno in tehnično 
šolo v Murski Soboti. 
Ker so me naravoslov-
ni predmeti in delo v 
naravi veselili, sem se 
vpisala na smer oko-
ljevarstveni tehnik. 
Uspešno sem zaklju-

čila tudi srednjo šolo in nadaljevala pot na Višji pro-
metni šoli Maribor, smer varstvo okolja in komunala. Po 
dveh letih študija sem svoje znanje in prakso utrdila z 
diplomskim delom in si pridobila naziv inženir varstva 
okolja in komunale. Na poti izobraževanja sem prido-
bila veliko znanja in prijateljev, s katerimi se v prostem 
času družim in zabavam. Trenutno sem zaposlena na 
bencinskem servisu, sodelujem pa tudi pri društvu Lu-
kaj Motovilci in PGD Motovilci. Moji cilji so, da bi lah-
ko svoje znanje in željo po delu v naravi uresničila, se 
naprej zabavala v družbi prijateljev in družine, ki so mi 
pomagali na izobraževalni poti. 

Leja Krpič, Dolnji Slaveči; 
ekonomistka 

Nives Andrejek, Dolnji Slaveči; 
magistrica prava 

Klara Čerpnjak, Motovilci; 
inženirka varstva okolja in komunale 
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Sem Larisa Čerpnjak, stara 23 let in prihajam iz Krupliv-
nika. Po končani osnovni šoli pri Gradu sem se vpisala 
na športno gimnazijo v Murski Soboti, saj sem takrat 
redno trenirala odbojko. Kljub temu, da sem bila takrat 
precej obdana s športom, me nadaljnja pot ni vodila v 
športne vode. Raje sem izbrala poslovno pot. Tako sem 
se vpisala na ekonomsko-poslovno fakulteto v Maribo-
ru. Lansko leto sem tudi diplomirala in postala diplomi-
rana ekonomistka (UN),  univerzitetne smeri Računo-
vodstvo, revizija in davščine. Ker pa sem imela željo po 
več, sem se vpisala še na magistrski študij. Želela sem 
pridobiti tudi nova znanja iz ekonomskih in poslovni 
ved, zato sem se vpisala na magistrski študij in namesto 
računovodstva izbrala smer Podjetništvo in inoviranje. 
Omenjeno področje me zelo zanima in mislim, da mi 
bo prišlo zelo prav pri moji nadaljnji poti. 
Goričko ima zelo velik potencial in veliko poslovnih pri-
ložnosti. Zato so moje želje in cilji ustvariti nekaj no-
vega prav tukaj. Želim, da nas poznajo vsi, kljub naši 
majhnosti. Čeprav čez teden živim v Mariboru, se za vi-
kend zelo rada vračam v domače kraje. Takrat izkoristim 

DIPLOMANTI 2019

DORIS HORVAT 

LARISA ČERPNJAK

Sem Doris Horvat, stara 23 let in prihajam iz Dolnjih Sla-
več. Po končani osnovni šoli sem srednješolsko izobra-
ževanje nadaljevala na gimnaziji v Murski Soboti. Že od 
otroštva me je navduševalo delo v administraciji, zato 
sem se odločila za študij uprave. Po končani gimnaziji 
sem se vpisala na fakulteto za upravo v Ljubljani, kjer 
sem oktobra 2019 tudi uspešno diplomirala. Po poklicu 
sem diplomantka upravnih ved. V prostem času rada 
gledam zgodovinske dokumentarne serije in poslušam 
glasbo. Svoj prosti čas preživljam tudi s svojimi prijatelji, 
s katerimi mi nikoli ni dolgčas. Zaenkrat še čakam pravo 
službo, zato vsak dan iščem priložnosti za zaposlitev na 
svojem področju.

Larisa Čerpnjak, Kruplivnik; diplomirana ekonomistka (UN) 

Doris Horvat, Dolnji Slaveči; diplomantka upravnih ved 

svoj prosti čas za prijatelje, družino, hobije. V zimskem 
času zelo rada smučam. Sem tudi učiteljica smučanja 
2. stopnje. V toplih mesecih izkoristim čas za sprehode, 
kolesarjenje, najraje pa se zapeljem s svojim motorjem. 
Med tednom v prostem času igram odbojko za fakulte-
to. Trenutno pa sodelujem tudi na Študentskem inova-
tivnem projektu za družbeno korist. 
Za vse, kar imam in kar sem dosegla, sem najbolj hvale-
žna svojim staršem. Kljub domači obrti sem vedno, brez 
pritiskov in popolnoma samostojno izbirala poti šola-
nja. Starša pa sta me vedno podpirala in bila v oporo, 
psihično, kot tudi finančno. Omogočila sta mi razna po-
tovanja, tečaje, pridobivanje licenc, s tem pa sem dobila 
mnogo izkušenj in znanja. V zameno za njuna odrekanja 
bom vse to s pridom izkoristila v nadaljnjem življenju 
in uspela na strmi poti do želenih ciljev. 

bodisi kot samostojna odvetnica bodisi kot pravnica v 
gospodarski družbi. 
Svoj prosti čas rada izkoristim za druženje s prijatelji 
in družino. Poleg tega uživam ob spremljanju športa, 
zaradi boljšega počutja pa se tudi sama ukvarjam z raz-
ličnimi športnimi aktivnostmi. Občasno se z veseljem 
odpravim na kakšno potovanje.
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POROKE 2020

Simona in Tomaž Tekauc

SIMONA IN TOMAŽ

V želji, da nadgradiva najino ljubezen, sva se Simona Sukič 
in Tomaž Tekauc odločila, da dodava najini življenjski poti 
pridih večnosti.

Ženin se je 4. 7. 2020 iz Florjana pri Šoštanju s pričo sestro 
Lidijo Tekauc in njeno družino odpravil po nevesto na njen 
dom. Tam so jih sprejeli nevestina priča Bernard Sukič z 
družino, starši in nekaj prijateljev, ostali svatje pa so naju 
pričakali na gradu Grad. Po prelepem sprejemu in civilnem 
obredu smo na kratko nazdravili in se nato odpravili v cer-
kev sv. Marije Vnebovzete, kjer sva si pred pričami in Bogom 
podarila zakrament svetega zakona.
Poročno slavje smo nadaljevali na posestvu Vratarič v Pola-
ni, kjer smo ob slastni hrani iz Marofa in odličnem glasbe-
nem ansamblu Azalea pričakali noč in jutro ter naslednji 
dan še nadaljevali in obujali spomine na poročni dan.

SANJA IN ROK
Pravljičen dan na vroč avgustovski dan 
“Izživela sva pravljičen dan”, začne pripovedovati Sanja. Bil je 
lepši od pričakovanega in še bolj poseben od dolgo sanjanega. 
Bil je najin. Poln emotivnih trenutkov in prijetnih presenečenj. 
Poroko sva skrbno načrtovala več kot eno leto. Sprva sva si 
želela obljubiti zvestobo v mesecu maju, a nama je načrte 
prekrižala epidemija. Vendar se nisva vdala. Tudi v drugo ni 
bilo videti kaj preveč obetavno, saj je bila poroka podvržena 
številnim omejitvam. Danes večkrat smeje pritrdim reku, da 
ljubezen premaga vse ovire, saj sva midva pravi dokaz za to. 

Poroka z dušo 
Pravijo, da je imela najina poroka dušo, da je bila sanjska. 
Temu ne oporekava, naju pa izjemno veselijo taki prijetni 
komentarji, saj pritrjujejo trudu, ki sva ga vložila vanjo. Skozi 
načrtovanje poroke sva odkrila, da je to, kar počneva, nekaj, v 
čemer neverjetno uživava. Dan za dnem sva preživela v de-
lavnici in izdelovala dekoracijo za poroko. Izdelala in dodelala 
sva sleherno opremo, ki je krasila najino poroko. Večkrat se 
pošaliva, da je karantena obudila najino spečo ustvarjalnost. 
Sama sem se lotila tudi šivanja in izdelovanja poročnih dodat-
kov in trenutno delujem pod blagovno znamko S’Adore. Tako 
da ja, najina poroka je imela dušo, saj sva vanjo dala kanček 
sebe, svojih zamisli, kreativnosti in celotno organizacijo. Pri-
pravila sva pravo čustveno in estetsko doživetje. In to je tisto, 
kar svatje na koncu začutijo. 
Poroka je potekala na prostem, odeta je bila v rustikalni stil 
s sodobnim romantičnim pridihom. To nama je omogočila 
edinstvena lokacija v Kančevcih. Dan je bil izjemno vroč, ter-
mometer je pokazal stopinjo nad 30. Na že tako vroč dan nas 
je preplavila še vročica emocij ob sreči in veselju, da sva v dru-
go koroni rekla “Ne” in drug drugemu končno “Da”. Z nama so 
se veselili vsi povabljenci. Na ta dan smo za trenutek pozabili 
na vso grenkobo, ki nas je prežemala v zadnjih nekaj mese-
cih in se prepustili toku dneva in noči. Rajanje je potekalo do 
zgodnjih jutranjih ur. Bilo je preprosto nepozabno.

Sanja in Rok Potočnik

: Simona in Tomaž Tekauc
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Danijela in Goran Šebjanič

DANIJELA IN GORAN
Trden korak sva naredila,

v ljubezni se združila,
zlate prstane nataknila in si zvestobo obljubila.

Zaradi letošnjih neljubih razmer sva vse do zadnjega te-
dna pred poroko lahko le upala, da se najine priprave, ves 
trud in želja o poroki ne zrušijo in da se bodo lahko tudi 
svatje iz tujine udeležili najine poroke. 

K sreči je bila usoda tokrat na najini strani. Za najlepši dan 
kot iz sanj sva Danijela Vrtič iz Dolnjih Slaveč in Goran 
Šebjanič iz Gornjih Slaveč  izbrala 20. junij 2020. 
Najino ljubezen sta prav tako potrdila nevestina priča 
Marino Bertalanič in ženinova priča Nino Bertalanič. 
Civilna poroka je potekala v poročni dvorani v gradu Grad, 
cerkvena ekumenska poroka pa v cerkvi Marije Vnebov-
zete pri Gradu. 

Na slavju skozi ves dan in do ranega jutra naju je poleg 
družine, sorodnikov in prijateljev spremljala tudi skupina 
D-Dur.

SELMA IN GORAZD

Selma Sofija Grah Zelko in Gorazd Zelko 

Po dvajsetih letih grajenja skupne poti skozi cvetje in trnje 
sva dolgoletno skupno željo uresničila 4. 7. 2020. Čeprav so 
dnevi od danega dne na nek način še vedno enaki, z rado-
stjo ugotavljava, da poroka vseeno naredi veliko razliko. 
Najina zgodba se je začela in se nadaljuje v domači vasi 
Kruplivnik. Včasih pač jabolko ne pade daleč od drevesa. In 
danes z najinima hčerama Neli in Megi s hvaležnostjo po-
gledava nazaj in z radovednostjo naprej. Najina zgodba je 
močno podprta z družino, ki nama je na najini poti pogosto 
postavljala prave prometne znake in za to sva neizmerno 
hvaležna.
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Spoštovane občanke in občani Občine Grad, 
v letu 2021 vam želimo veliko naravnega zdravja v vašem bivalnem okolju. 
Narava in človek sta vedno bila na Goričkem povezana, zato je sožitje tisto, kar nas 
bogati, razveseljuje in osrečuje. Za lepo doživetje kulture in narave se za vas in naše 
skupne goste in prijatelje trudimo urejati grad, grajski park in gozd. 
Na spomlad vas vabimo na sprehod po Graščakovi poti okoli gradu in do izvira vode, 
ki ga skupaj z vami želimo urediti tako, da bo voda spet užitna. 
Vesel Božič in uspešno Novo leto.

Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko in sodelavci 

SREČNO 2021

»POGUM, VSE LJUDSTVO V DEŽELI!«
Besede preroka Ageja (Ag 2,4) naj bodo središče letošnje misli ob Božičnih 
praznikih. Kakor so v daljni preteklosti ob vzpodbudnih besedah preroka 
obnovili razdejano Gospodovo hišo in se vselej spominjali, da je Gospodov 
duh sredi med njimi, tako bomo vsi ljudje dobre volje poklicani, da po izhodu 
iz zdravstvene, socialne in ekonomske krize gradimo medosebne odnose in 
ponovno in ob navzočnosti Gospodovega Duha iščemo brata in sestro. 
Gospodov duh naj bo med nami in v nas. 
Svetopisemske besede razumimo, kakor da nam govori Kristus sam: »Pogum, 
vse ljudstvo v deželi.«
Blagoslovljene praznike želim.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad

Kot da z lavo izbruhnil bi vulkan,
naj leto 2020 steče zdaj drugam.
Mnogo vsega nam je leto natrosilo,
a nas je kot diamante tudi obrusilo.

Zato naj leto 2021 na pot pripelje
le zdravje, srečo in veselje,
naj se vsaka želja vam izpolni
in naj vas srčnost povsod vodi!

Srečno in predvsem zdravo leto 2021 vam želi
Danijela Krpič, direktorica ZUKD Grad, s sodelavci!
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SREČNO 2021

Spoštovani!
Za nami je dokaj nenavadno leto. Ko smo vanj vstopali, se nikomur izmed nas niti sanjalo ni, 
kako zelo bomo morali spremeniti način našega življenja, delovanja, obnašanja. 
A kljub vsemu slabemu, strašnemu, negativnemu je bilo leto 2020 tudi leto, ko smo se marsičesa 
lahko naučili, se kot kristjani pokazali in dokazali, kaj pomeni vero živeti v času, polnem 
negotovosti, dvomov in obupa. 
Izhajajoč iz tega dejstva želim, naj nam vsem naš Vsemogoči Bog v tem novem letu 2021 pomaga 
iz novih izzivov narediti nove priložnosti; iz novih priložnosti nove poti; iz novih poti nove cilje, 
iz novih ciljev spet nove izzive, ki nam bodo prinesli nove blagoslove, zadovoljstvo in mir.

Simona Prosič Filip, evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Občanke in občani Občine Grad, sestre in bratje, prijateljice in prijatelji! 
Praznični mesec december je letos stopil med nas »mnogo tišje« kot je bilo to 
prejšnja leta. »Prekričala« ga je namreč epidemija in vse tisto, kar le-ta prinaša 
s sabo v naša življenja. 
Tudi bodonska cerkev in Evangeličanski dom Bodonci tako navkljub prihajajočemu 
božično-novoletnemu času še naprej samevata. Marsikaj, kar je doslej plemenitilo 
naša življenja, bo letos, žal, tudi na duhovnem področju med nami izostalo. 
Navkljub temu dejstvu vas vabim, da se v teh »drugačnih časih« v krogu svojih 
najdražjih vseeno spomnimo prihajajočega božično-novoletnega časa oz. vsebin, 
ki so s tem časom povezane.
Spomnimo se torej, da nas božično-novoletno sporočilo oz. vsebine spodbujajo, 
da navkljub mnogim »novim oviram« še naprej zavzeto uresničujemo dobroto, 
mir in ljubezen med nami. Prvo mesto imajo dobrota, mir in ljubezen še naprej 
seveda v naših družinah. 
In čeprav smo sicer fizično oddaljeni drug od drugega in ne moremo živeti ter 
tvoriti »širše bratsko-sestrske skupnosti« v naših cerkvah in farnih domovih, pa naj 
pri vseh nas še naprej močno tli misel, ki govori o naši medsebojni povezanosti, 
ki pravi: »Čeravno smo narazen, smo blizu v srcih!«
Verjeti pa moramo, da tako kot je minilo že marsikaj hudega in slabega, da bodo 
tako minili tudi trenutni »hudi časi«. Upam in  želim si, da se bo to zgodilo čim 
prej. Ostanite zdravi in še naprej povezani med sabo, kakor tudi z vsem, kar imate 
radi in vam je drago. 

Želim vam v vseh pogledih zdravo in mirno Novo leto 2021 in Bog vas živi!
 

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese srečo
drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,
zato pogumno pojdimo naproti novemu letu 2021.

Da bi se Vam in Vašim najdražjim
uresničila mnoga pričakovanja,

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



SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!

Naj vam letošnji božič podari ljubezen, upanje, 
toplino in mir družinskega zavetja.

Bodimo pogumni in tudi drugim z veseljem, pa čeprav samo po telefonu
ali spletu, darujmo božično veselje.

Mislimo dobre misli,
govorimo dobre besede,

uresničujmo dobra dejanja.

S to mislijo Vam želimo mirne 
in blagoslovljene božične praznike 

ter veliko dobrega v letu 2021!

Vaš korak v novo leto 2021 naj ne bo negotov,
ampak trden in zanesljiv z upanjem na lepo prihodnost.

Ljubezen, spoštovanje in hvaležnost naj bodo temelj naših odnosov.

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

uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad


