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BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ.

Vsaka vas in vsako mesto
se lahko imenuje Betlehem

in vsako srce so lahko jaslice,
v katerih je rojena ljubezen. 

LETO 2022 NAJ VAS RAZVESELI SAMO Z DOBRIM! 
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UVODNIK

SPOŠTOVANE OBČANKE, 
SPOŠTOVANI OBČANI!

Leto 2021 je skoraj pri koncu. V proračunu, ki je bil 
potrjen 29. 4. 2021, smo predvideli veliko investicij 
na cestni infrastrukturi, komunalni infrastrukturi 
in tudi pridobitvi projektnih dokumentacij. Prido-
bili smo projektno dokumentacijo za energetsko 
sanacijo telovadnice pri Osnovni šoli Grad, sedaj 
pa bomo pridobili še projektno dokumentacijo 

za gradnjo prizidka za vrtec in gradnjo parkirišča pri osnovni šoli. 
Projektna dokumentacija je podlaga za prijavo na razpise. Vendar 
ugotavljam, da imajo razpisi, ki jih objavlja država, vse prevečkrat 
določila, ki jih manjše občine ne moremo doseči oz. izpolniti. 
Letos smo na cestni infrastrukturi dokončali precej del, vendar 
ne v celoti, kot smo planirali. Tako se bo izvedba del na cestah v 
Radovcih in v Kruplivniku prenesla v naslednje leto. Še vedno pa 
vsi skupaj pogrešamo dogodke, ki povezujejo ljudi in jim omogo-
čajo družbeno življenje. V jeseni je Pomurje obiskala vlada in iz 
vseh razgovorov in predstavitev je bilo razbrati, da bo v naslednjih 
letih razvoj na vseh področjih delovanja naraščal, saj ima država 
zagotovljenih dovolj sredstev. Upam, da bo temu res tako in da to 
ne bodo samo neizpolnjene obljube.  Na terenu je vedno veliko po-
treb in želja, vendar vsega naenkrat ni možno izvesti. Potrebno je 
temeljito planiranje in medsebojno sodelovanje vseh, ki o razvoju 
odločajo. Družba in ljudje se spreminjamo in vse bolj me skrbi ne-
spoštljiv odnos in medsebojna komunikacija. Ali je to odraz stanja 
v državi ali to povzroča epidemija Covid-19, težko sodim. Vendar 
kljub vsemu naj nas spremlja pozitivno naravnan duh in spoštljiv 
medsebojni odnos. V Sloveniji 26. decembra praznujemo dan sa-
mostojnosti in enotnosti. Vsem občankam in občanom iskreno če-
stitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti! Ali v trenutnem času 
res lahko govorimo o enotnosti? Če pogledam delovanje družbe 
na političnem področju, ugotovim, da temu ni tako. Ne blaginja, 
ne bolezen ne smeta biti vzrok, da se v družbi odmikata kultura 
govora in medsebojnega spoštovanja. Vsi skupaj, posebej pa še 
politika, se moramo zavedati, da ne glede v kakšni skupnosti ljudje 
živimo, moramo vzpostaviti takšno medsebojno sodelovanje, da 
bo prinašalo razvoj in napredek vsem ljudem. 
Mesec december je tudi mesec obdarovanj, tako naših najmlajših, 
kot tudi odraslih. Naj bodo vsa darila, ki jih bomo podarili ali prejeli, 
napolnjena z ljubeznijo, spoštovanjem in medsebojno povezano-
stjo! Novo leto je že skoraj pred vrati in že delamo načrte za lepši 
in boljši jutri!
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
želim vam prijetne in veselja polne božične praznike, naj vaša 
srca napolnita mir in osebno zadovoljstvo! V letu 2022 vam že-
lim obilo zdravja, sreče, ljubezni, razumevanja in medsebojnega 
spoštovanja! 

Vaša županja 
Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI,
že drugo leto zapovrstjo se izteka obdobje, ki je bilo spet dru-
gačno, kot smo ga bili navajeni. Čeprav se nam je na trenutke 
že zdelo, da o koronavirusu vemo mnogo več in da smo se z 
omejitvami že naučili živeti, smo bili tudi letos še vedno znova 
presenečeni in smo postali bolj premišljeni pri svojih načrto-
vanjih in bolj previdni pri svojih ravnanjih. Medtem ko je bila 
pomlad še zelo negotova, je bilo poletje že obetavnejše. Toda 
dobri obeti niso trajali dolgo. Na jesen smo bili že spet zaskr-
bljeni, še posebej, če se je z novo boleznijo soočal kdo od naših 
bližnjih. Toda vsej negotovosti navkljub se je marsikaj na letni 
ravni, prilagojeno razmeram seveda, na kulturnem, športnem, 
izobraževalnem, duhovnem, gasilskem in turističnem področju 
vendarle zgodilo. 
Prireditve, dogodki in praznovanja niso bila možna v obliki, kot 
smo si to želeli, ampak je bilo potrebno ravnati odgovorno in 
marsikaj spremeniti; zmanjšati njihov obseg, jih prestaviti na 
ugodnejši čas ali jih celo odpovedati. Spreminja se družbeno 
življenje, spreminjamo se ljudje in spreminjajo se odnosi. Zato 
je zdaj še toliko pomembneje, da ohranimo pokončno držo, da 
nam naših notranjih moči ne zmanjka in da vzdržujemo pristen 
stik s sočlovekom.
Občina, nekatera društva in zavodi so se lotili novih investicij, 
sanacij na objektih ali urejanja krajine in okolice. Vse to zato, da 
bi bila kakovost našega življenja boljša  ter okolje prijetnejše za 
nas, kot  tudi za tiste, ki pridejo k nam preživljat svoj prosti čas. Za 
domačimi stenami so nastajale sveže zamisli in zanimivi roko-
delski izdelki, pesmi z globokim sporočilom  in  v hramih učenja 
dragocene zgodbe, razmišljanja in zaključne naloge. Kaj vse še, 
boste odkrili v novi, letni številki glasila. 
S to izdajo glasila svoje delo po štirih letih zaključuje tudi uredni-
ški odbor. Upamo, da smo zaupano nam nalogo dobro opravili 
in smo vas uspeli seznanjati z aktualnim dogajanjem v občini in 
širše ter smo se vam tudi z ostalimi tematikami uspeli približati 
in ste posamezne izdaje z radovednostjo in veseljem prebirali. 
Zahvaljujemo se tudi županji, predstavnikom lokalne skupnosti, 
zavodov, društev ter posameznikom, ki so soustvarjali z nami in 
nam pri našem poslanstvu informiranja občanov na različnih 
področjih pomagali ter bogatili vsebino glasila.

Drage bralke, dragi bralci, 
v iztekajočem se letu vam želimo blagoslovljene, radostne in mir-
ne božične praznike, v novem letu pa naj bo vaš obraz čim bolj 
veder, pogled svetel in korak pogumen.
Zdravo, srečno ter razumevanja, spoštovanja, ljubezni, sočutja, 
hvaležnosti, upanja in dobre volje polno leto 2022.

Štefanija Fujs
glavna in odgovorna urednica
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ŽIVETI V LJUBEZNI ZA DRUGE

Ljudje velikokrat mislimo, da so dobrine, napredek in 
uspešen razvoj skupnosti nekaj, kar nam pripada in da 
je pravzaprav samo po sebi umevno, da vse to imamo. 
Vendar ni tako. 
Za vsakim napredkom praviloma stojijo izjemni posa-
mezniki, ki so pripravljeni za soljudi narediti več, kot je 
možno od njih pričakovati. To so ljudje, ki interese družbe 
postavijo pred lastne interese in vse svoje znanje, čas in 
energijo usmerijo V SKUPNO DOBRO. 
 
Tako smo se v tem obdobju morali posloviti od nekaj ta-
kšnih občanov, ki so ob vsem svojem delu našli še čas za 
javno in družbeno življenje. 

Zaradi razmer jim nismo mogli še na tej zadnji zemeljski 
poti izkazati spoštovanja, zato se zahvaljujemo za vse, kar 
so dobrega storili za nas in za našo lokalno skupnost.

Spominjajmo se njihovih prehojenih življenjskih poti – s 
hvaležnostjo za lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, 
in z upanjem, da se nekoč snidemo nad zvezdami. 
Človekovo glavno delo na zemlji je zaupanje Stvarniku, ki 
tudi utemeljuje ves njegov trud, tudi če ta nima pričako-
vanih rezultatov, in tako so občani tudi živeli. 
Sejati, to je človekova stvar, ne pa gledati na sadove. HVA-
LA, da ste sejali.  

Ohranimo jih v hvaležnem spominu.

Za Občino Grad; 
Mihaela Žökš dipl. upr. org. 

Strokovna sodelavka 
za družbene dejavnosti

(Foto: D. Grah) 

V življenju je vsak izmed nas postavljen pred izziv, 
ali živeti to življenje samo zase ali 
pa ga živeti v ljubezni, za druge. 
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SITUACIJSKO POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI IN IZVEDENIH 
UKREPIH V ČASU EPIDEMIJE COVID- 19 OBČINSKE UPRAVE IN 
CIVILNE ZAŠČITE GRAD
V naši občini smo dolgo časa imeli dobro epidemiološko 
sliko. Prvo epidemijo smo preživeli brez okužbe. Drugi in 
tretji val epidemije (od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021) pa so 
okužbe zajele tudi naše občanke in občane. 

Dne 19. 10. 2020, ob 8. uri je bil aktiviran Državni načrt za-
ščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh in tako so bili aktivirani tudi 
načrti zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni pri 
ljudeh na ravni regij in občin.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:
• Občinska uprava je takoj pristopila k delovanju. Skupaj z 

CZ Grad smo spremljali dogajanje v Sloveniji povezano 
s COVID-19 in izvajali ukrepe v skladu z navodili Vlade 
Republike Slovenije in Regijskega štaba Civilne zaščite 
ter NIJZ RS. 

• Za primer večjega števila uporabnikov so bili v pripra-
vljenosti vzpostavljena ekipa poverjenikov CZ Grad po 
vaseh (že iz prvega vala) za pomoč starejšim in najran-
ljivejšim občanom. 

• Pripravili in sprejeli Delni načrt zaščite in reševanja 
Občine Grad ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh (Verzija 1.0) 

• OBVEŠČANJE JAVNOSTI - OBČANOV 
 je potekalo preko direktnega dostopa do občanov (PO-

SEBNE IZDAJE LETAKOV -INFORMATORJA, ki ga dobi 
vsako gospodinjstvo v občini na svoj dom); in preko 
spletne strani naše občine, kjer smo v ta namen vzpo-
stavili posebno rubriko »koronavirus – novice«, vse 
na enem mestu – in omogočili tudi povezave do vseh 
pomembnih zakonskih aktov, navodil in institucij, ki 
so v času epidemije dajale informacije.  

• Vzpostavljena je bila nujna telefonska številka za po-
moč občanom, ki je bila aktivna vsak dan med 8. in 20. 
uro za pomoč starejšim, invalidnim in bolnim, ki si sami 
niso mogli organizirati nakupa nujnih življenjskih po-
trebščin, zdravil in higienskih pripomočkov ter za vse 
informacije o ukrepih … Tako smo nudili oskrbo 20 dru-
žinam.

• Pripravljali smo izjave za občane za prehod izven obči-
ne. Poskrbeli za maske, rokavice, razkužila za roke, raz-
kužila za delovne površine in za dezinfekcijo prostorov.  

• Ko so bile šole zaprte, smo izvajali tudi brezplačno prin-
tanje, kopiranje gradiva za učence, dijake in študente. 
Prav tako smo se ob zaprtju šol skupaj z OŠ Grad orga-
nizirali in omogočili  obratovanje, kjer so se pripravljali 

topli obroki za učence in dijake, ki jim ti obroki pripa-
dajo po predpisih s področja socialnega varstva. Šolska 
kuhinja je pripravljala za dvajset učencev in dijakov 
tople obroke.

• Delovali smo skupaj s Krajevno organizacijo Rdečega 
križa Grad (KORK Grad), z Župnijsko Karitas Grad. 

• Tudi v občinski upravi smo se prilagodili situaciji in smo 
ravnali v skladu s sklepi vlade in NIJZ. 

 Kljub vsem ukrepom pa je delovni proces občinske 
uprave nemoteno potekal v vseh upravnih zadevah. 

• Po navodilih smo izvajali protokol pogrebnih storitev.

• Vseskozi smo se trudili poudarjati pomen preventivnih 
ukrepov pri preprečevanju okužb, v skladu z usmeritva-
mi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ter v 
objavah delovati trezno in pomirjujoče.

• Med vsemi sodelujočimi je bilo vzpostavljeno dobro 
sodelovanje in medsebojna pomoč.

Iz srca hvala vsem in vsakomur, ki z lepo besedo tolažbe, 
upanja ali pa s ponujeno roko, pomagate pomoči potreb-
nim. 
SPOŠTUJMO UKREPE IN PAZIMO DRUG NA DRUGEGA. 

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

Strokovna sodelavka za ŠTAB CZ Grad 

LJUBEZEN JE NAJBOLJŠE ZDRAVILO.
         SKUPAJ SMO NA POTI.

Občina Grad
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O DELU OBČINSKEGA SVETA
Sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 4. 2. 2021:

1. Občinski svet Občine Grad potrjuje go. Cvetko Ficko, 
županjo Občine Grad, kot kandidatko za članico Ra-
zvojnega sveta Pomurske regije za programsko ob-
dobje  2021–2027. 

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

2. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2021 s prilogami v 
prvi obravnavi. O predlogu se opravi javna razprava, 
ki bo trajala od 5. 2. 2021 do 5. 3. 2021. V času javne 
razprave je predlog proračuna objavljen na spletni 
strani Občine Grad in v prostorih Občine Grad v času 
uradnih ur. Pripombe in predlogi k proračunu Občine 
Grad za leto 2021 se v pisni obliki naslovijo na županjo 
Občine Grad do 5. 3. 2021. 

 (ZA je glasovalo 5 članov sveta, PROTI je glasovalo 5 
članov sveta. Sklep ni bil sprejet.)

Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 18. 3. 2021:

1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z odstopno 
izjavo g. Jožefa Ceigerja z mesta predsednika Odbora 
za infrastrukturo. Občinski svet Občine Grad predlaga 
novega predsednika Odbora za infrastrukturo, in sicer 
g. Stanislava Kereca. Za namestnika predsednika se 
imenuje g. Bernjak Danijel. 

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo OŠ 
Grad  za leto 2020. 

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

3. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2021 s prilogami v 
prvi obravnavi. O predlogu se opravi javna razprava, 
ki bo trajala od 19. 3. 2021 do 6. 4. 2021. V času javne 
razprave je predlog proračuna objavljen na spletni 
strani Občine Grad in v prostorih Občine Grad v času 
uradnih ur. Pripombe in predlogi k proračunu Občine 
Grad za leto 2021 se v pisni obliki naslovijo na županjo 
Občine Grad do 6. 4. 2021. 

 (ZA je glasovalo 7 članov sveta, PROTI je glasoval 1 član. 
Sklep je bil sprejet.)

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Sklepa o 
začasnem financiranju Občine Grad v obdobju janu-
ar–april 2021. 

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

5. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k osnutkom 
pokrajinske zakonodaje. 

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

6. Občinski svet Občine Grad sprejme sklep, da se druži-
ni Prešeren iz Dolnjih Slaveč 66 nameni 1.000,00 Eur 
kot denarna pomoč za odpravo posledic požara.  

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

7. Občinski svet Občine Grad soglaša s prodajo nepre-
mičnine št. 1843/6 k.o. Grad. Parcela št. 1843/5 k.o. 
Grad  se ne proda, saj ima Občina Grad na tej parceli 
veljavno gradbeno dovoljenje.

 (ZA je glasovalo 10 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 29. 4. 2021

1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predloženi ela-
borat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Grad za leto 2021. 
Občinski svet potrjuje nove cene zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje 
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., in 
so naslednje:

 a) zbiranje komunalnih odpadkov: 0,19785 EUR/kg 
brez 9,5 % DDV

 b) zbiranje bioloških odpadkov: 0,21338 EUR/kg brez 
9,5 % DDV

 Cene storitev se uporabljajo od 1. 5. 2021 naprej.
 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI je bil 1 član. Sklep 

je bil sprejet.)
2. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ugotovlje-

ni delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Grad, in sicer se 
za delovno uspešnost nameni 5 % njegove osnovne 
plače v obdobju 1. 7. 2020–31. 12. 2020.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje Pravilnik o spre-
membi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec pri Osnovni šoli Grad.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

4. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje 1. amandma.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 

Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)

5. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje 2. amandma.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 

Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)

6. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje 3. amandma.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 

Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)
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7. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje 4. amandma.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 

Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)

8. Občinski svet Občine Grad ne potrjuje 5. amandma.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 

Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)

9. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2021 s prilogami, ki 
so bile del gradiva k tč. 5 pri 14. redni seji.

 (ZA je glasovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. 
Vogrinčič, g. Gjergjek, ga. Hajdinjak, PROTI je glasovalo 
6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, g. Kerec, g. Šarkanj, 
g. Bernjak, g. Novak. Sklep ni bil sprejet.)

10. Občinski svet Občine Grad sprejme predlog Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2021 s potrjenimi 
amandmaji.

 (ZA je glasovalo 6 članov sveta: g. Klement, g. Ceiger, 
g. Kerec, g. Šarkanj, g. Bernjak, g. Novak, PROTI je gla-
sovalo 5 članov sveta: g. Ferko, g. Železen, g. Vogrinčič, 
g. Gjergjek, ga. Hajdinjak: Sklep je bil sprejet.)

11. Občinski svet Občine Grad potrjuje zaključni račun 
proračuna Občine Grad za leto 2020.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

12. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Poročilom 
za leto 2020 pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba na domu.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

13. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k ekonom-
ski ceni programa, ki je določena na efektivno uro od 
ponedeljka do sobote v višini 20,96 EUR, od tega je 
subvencija iz proračuna občine 12,58 EUR/uro, cena 
uporabnika 8,38 EUR ter ekonomski ceni programa za 
nedeljo in praznike v višini 24,98 EUR/uro, od tega je 
subvencija iz proračuna občine 14,59 EUR/uro, cena 
uporabnika 10,39 EUR/uro. Nova cena velja od 1. 4. 
2021 naprej.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

14. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva 
za leto 2020.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

15. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k izglasova-
nim sklepom 98. seje sveta zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota z dne 18. 3. 2021, v predloženi vsebini.

 Občinski svet Občine Grad daje soglasje k zadolžitvi 
Zdravstvenega doma Murska Sobota za finančni na-
jem vozila z nizkimi emisijami za celotno obdobje iz-

vajanja javnega naročila, i.e. 48 mesecev, v pogodbeni 
višini 18.789,64 EUR brez DDV oz. 22.923,36 EUR z DDV.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

16. Občinski svet Občine Grad sprejme letni program 
dela Občinskega sveta Občine Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 27. 5. 2021

1. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo v Občini Grad v prvi obravnavi.

 (ZA je glasovalo 8 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo 
2020 ZUKD Grad.

 Občinski sveta Občine Grad potrjuje Program dela za 
leto 2021 ZUKD Grad.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Grad v prvi obravnavi.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa turizma v Občini Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa športa v Občini Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa kulture v Občini Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

7. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

8. Občinski svet Občine Grad potrjuje Program ukrepov 
finančnih pomoči za razvoj podjetništva v Občini 
Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

9. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z zaključnim 
računom in poslovnim poročilom PIŠK Murska Sobo-
ta za leto 2020.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

10. Občinski svet Občine Grad sprejme Sklep o ukinitvi 
statusa zemljišča družbena lastnina za parc. št. 1318 
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k.o. Motovilci in parc. št. 1433/3, 1690/3 in 1690/4 – k.o. 
Grad. Ta sklep je bil predložen kot gradivo.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 24. 6. 2021

1. Občinski svet Občine Grad imenuje go. Danijelo Krpič, 
stanujočo Grad 75, 9264 Grad, za direktorico ZUKD 
Grad za mandatno obdobje 2021–2025.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje skupno listo kan-
didatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske 
regije 2021-2027.

 (ZA je glasovalo 5 članov sveta, PROTI je glasovalo 6 
članov sveta. Sklep ni bil sprejet.)

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje naslednje preje-
mnike priznanj Občine Grad za leto 2021:

 a) ČASTNI OBČAN OBČINE GRAD:
  1. G. Daniel Kalamar, Grad 186b, 9264 Grad 

 b) PLAKETA OBČINE GRAD: 
  1. Ga. Štefanija Bohar, Kruplivnik 32, 9264 Grad 
  2. G. Silvester Dervarič, Kruplivnik 3, 9264 Grad 
  3. G. Drago Kuzmič, Motovilci 11, 9264 Grad 
  4. Doživljajski park Vulkanija 
  5. Tekmovalna ekipa člani A PGD Motovilci 
 c) PRIZNANJE OBČINE GRAD: 
  1. Gostilna Bežan – Žökš, Grad 183, 9264 Grad 
 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 

je bil sprejet.)
4. Občinski svet Občine Grad potrjuje Odlok o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo v Občini Grad v drugi obravnavi.

 (ZA je glasovalo 5 članov sveta, PROTI je glasovalo 6 
članov sveta. Sklep ni bil sprejet.)

5. Občinski svet Občine Grad potrjuje Odlok o pokopa-
liškem redu v Občini Grad v drugi obravnavi.

 (ZA je glasovalo 5 članov sveta, PROTI je glasovalo 6 
članov sveta. Sklep ni bil sprejet.)

6. Občinski svet Občine Grad potrjuje 1. dopolnitev Na-
črta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Grad 
za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

7. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog, da se 
zagotovi staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Murska 
Sobota, enak popust kot staršem otrok, ki obiskujejo 

vrtec pri OŠ Grad.
 (ZA je glasovalo 5 članov sveta, PROTI je glasovalo 6 

članov sveta. Sklep ni bil sprejet.)

Sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 26. 8. 2021

1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z realizacijo 
proračuna Občine Grad za obdobje 1. 1. 2021–30. 6. 2021.

 (ZA je glasovalo 11 članov sveta, PROTI ni bil nihče. Sklep 
je bil sprejet.)

2. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog rebalansa 
proračuna Občine Grad za leto 2021.

 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI sta glasovala 2 
člana. Sklep je bil sprejet.)

Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 23. 9. 2021

1. Občinski svet Občine Grad imenuje naslednje pred-
stavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda OŠ Grad:

 - g. Jožef Ceiger
 - g. Branko Novak 
 - g. Marijan Klement
 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 

Sklep je bil sprejet.)
2. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo v Občini Grad.

 (ZA je glasovalo 6 članov sveta, PROTI je glasoval 1 član 
sveta. Sklep je bil sprejet.)

3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Grad.

 (ZA je glasovalo 8 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

4. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog ekonom-
ske cene vrtca, in sicer v višini 415,86 EUR z veljavno-
stjo od 1. 9. 2021 naprej. Subvencija ekonomske cene 
ostaja še naprej v veljavi.

 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

5. Občinski svet Občine Grad daje soglasje k finančne-
mu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu za 
leto 2021 OŠ Grad.

 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

6. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s polletnim 
poročilom ZUKD Grad za obdobje januar–junij 2021.

 (ZA je glasovalo 9 članov sveta, PROTI ni bil nihče. 
Sklep je bil sprejet.)

Občinski svet Občine Grad je na svoji 3. izredni seji, dne 26. 8. 2021, sprejel rebalans proračuna Občine Grad za leto 2021:

PRORAČUN OBČINE GRAD ZA LETO 2021, rebalans EUR
PRIHODKI 2.678.898,34
Dohodnina - občinski vir 1.713.170,00
Davki na nepremičnine 82.063,00
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Davki na premičnine 58
Davek na dediščine in darila 2.010,00
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 16.702,00
Davki na posebne storitve 1.200,00
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 45.000,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 2.500,00
Prihodki od premoženja 170.200,00
Upravne takse in pristojbine 3.300,00
Globe in druge denarne kazni 3.500,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000,00
Drugi nedavčni prihodki 198.926,34
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 1.500,00
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 86.426,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 329.343,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 15.000,00
ODHODKI 2.615.213,96
OBČINSKI SVET 22.000,00
Sejnine - občinski svet 20.000,00
Sredstva za politične stranke 2.000,00
ŽUPAN, PODŽUPAN 53.132,58
Bruto plača in stroški dela 49.062,58
Sredstva za delo neprofesionalnih funkcionarjev 3.770,00
Stroški reprezentance in sprejemov 300
NADZORNI ODBOR 3.000,00
Stroški nadzornega odbora 3.000,00
OBČINSKA UPRAVA 2.095.108,38
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000,00
Stroški plačilnega prometa 1.000,00
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.100,00
Celostna podoba občine 3.000,00
Stroški za strokovno pomoč 5.000,00
Operativni odhodki, povezani z upravljanjem in vzdrževanjem premoženja 4.100,00
LOKALNA SAMOUPRAVA 302.032,48
Medobčinska inšpekcija 18.000,00
Bruto plača in stroški dela uprave 188.305,48
Prispevki delodajalca - uprava 55
Materialni stroški uprave 45.000,00
Stroški prireditev in sprejemov 12.000,00
Vzdrževanje zgradb in opreme 31.400,00
Nakup računalnikov in programske opreme 7.272,00
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 94.760,00
Sredstva za zaščito in reševanje 3.500,00
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Sredstva za požarno varnost 35.000,00
Poraba sredstev požarne takse 6.000,00
Sofinanciranje obnove Gasilskega doma Motovilci 10.000,00
Sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne PGD Dolnji Slaveči 28.600,00
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Kovačevci 5.760,00
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Kruplivnik 5.900,00
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 57.005,00
Bruto plača in stroški dela JD 42.855,00
Izvajanje javnih del - OŠ Grad 9.500,00
Zdravstveni pregledi JD 350
Izvajanje javnih del - Splošna bolnišnica M. Sobota 4.000,00
Izvajanje javnih del - Krajinski park Goričko 300
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.600,00
Financiranje stanovskih dejavnosti, zvez in društev 1.900,00
Kompleksne subvencije v kmetijstvu 24.000,00
Stroški oskrbe zapuščenih živali 4.000,00
Vzdrževanje gozdnih cest 8.700,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 668.068,31
Vzdrževanje občinskih cest 167.000,00
Cesta na Breginem bregu Vidonci 17.193,31
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kovačevcih 120.000,00
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Radovcih 120.000,00
Cesta Kerecov breg Grad 19.200,00
Navoz ceste JP697842 Beli križ - Kuftovi 24.000,00
Navoz ceste do h. š. Kruplivnik 76 8.500,00
Investicijsko vzdrževanje JP697841 Kuftov breg 95.000,00
Investicijsko vzdrževanje JP698011 Kukojca 79.000,00
Urejanje cestnega prometa 2.300,00
Javna razsvetljava 15.875,00
GOSPODARSTVO 24.827,00
Sofinanciranje dejavnosti RA Sinergija 1.418,00
Sofinanciranje delovanja LAS Goričko 2.633,00
Subvencioniranje obrestnih mer 150
Spodbujanje podjetništva v občini 18.181,00
Dejavnost turističnih društev 1.945,00
Sofinanciranje dejavnosti PTZ 500
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 9.500,00
Združena sredstva CEROP 9.500,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 54.802,00
Vzpostavitev zbirnega katastra GJI 6.000,00
Izdelava projektne dokumentacije 3.000,00
Ureditev okolice 15.374,00
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Upravljanje neprofitnih najemniških stanovanj 370
Urejanje občinskih zemljišč - geodetske storitve 3.000,00
Nakup zemljišč 27.058,00
ZDRAVSTVENO VARSTVO 6.842,59
Preventivni program spremljanja zdravstvenega stanja 300
Zdravstveni prispevek za občane brez lastnih virov 2.542,59
Mrliško ogledna služba 4.000,00
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 61.677,00
Adaptacija cerkvenih objektov 4.000,00
Sredstva za dejavnost - PIŠK 13.000,00
Nakup knjižnega gradiva 4.697,00
Dejavnost kulturnih društev po razpisu 2.000,00
Delovanje na področju kulture OŠ Grad 1.000,00
Izdajanje občinskega glasila 3.500,00
Informiranje preko drugih časopisov ter radijskih in TV postaj 400
Sredstva za društva na podlagi posameznih vlog 2.000,00
ZOTKS 250
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 100
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 1.730,00
IZOBRAŽEVANJE 492.530,00
Sredstva za vrtec Grad 182.500,00
Pokrivanje razlik do EC v vrtcih drugih občin 85.000,00
Izgradnja prizidka vrtca pri OŠ Grad 35.000,00
Sredstva za nakup igral, letovanje, jelkovanje 3.620,00
Sredstva za plače osnovnih šol - nadstandard 38.200,00
Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Grad 9.000,00
Materialni stroški osnovnih šol 40.000,00
Materialni stroški OŠ IV Murska Sobota 1.500,00
Razširjena dejavnost osnovnih šol 2.000,00
Ureditev parkirišča pri OŠ Grad 8.000,00
Amortizacija osnovnih šol 10.000,00
Glasbena šola Murska Sobota 2.710,00
Prevozi šolskih otrok 72.000,00
Stimulacije študentom - sofinanciranje študijskih programov 3.000,00
SOCIALNO VARSTVO 107.364,00
Delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike KEKEC 115
Pomoč staršem ob rojstvu otrok 3.000,00
Subvencioniranje tržne najemnine 1.440,00
Pomoč družini na domu 25.000,00
Oskrbni stroški v socialnih ustanovah 64.000,00
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Sofinanciranje tedna starejših občanov 3.500,00
Pogrebni stroški socialno ogroženih 3.000,00
Financiranje dejavnosti CSD 100
Izredna denarna pomoč socialno ogroženim 5.000,00
Varna hiša Pomurja 882
Materinski dom 827
Dotacije društvom izven občine 300
Mozaik - sofinanciranje socialnovarstvenih programov 200
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.000,00
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov 11.000,00
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 153.000,00
Proračunska rezerva 3.000,00
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 5.000,00
Splošna proračunska rezervacija 5.000,00
Izplačilo dodatkov COVID-19 140.000,00
REŽIJSKI OBRAT 441.973,00
LOKALNA SAMOUPRAVA 134.573,00
Bruto plače in stroški dela - režijski obrat 69.186,00
Materialni stroški 14.200,00
Vzdrževanje komunalne opreme 44.187,00
Nakup komunalne opreme 6.000,00
Vzdrževanje avtopralnice 1.000,00
GOSPODARSTVO 600
Sofinanciranje LAS projektov 600
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 22.300,00
Čistilna naprava Motovilci 13.300,00
Sofinanciranje malih čistilnih naprav 9.000,00
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 284.500,00
Vzdrževanje občinskega vodovoda 21.000,00
Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B 15.500,00
Izgradnja vodovodnih priključkov v Občini Grad 95.000,00
Subvencija omrežnine 32.200,00
Nadgradnja vodohrana Motovilci 83.000,00
Nadgradnja vodovoda sistema B 3.500,00
Vzdrževanje pokopališč 21.300,00
Izgradnja nadstreška MV Motovilci 13.000,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 153.750,00
Odplačila dolgoročnih kreditov 153.750,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
PRIMARNI PRESEŽEK
TEKOČI PRESEŽEK

63.684,38
74.684,38

356.568,69

Marjeta Geld, univ. dipl. ekon.
 direktorica občinske uprave
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VEČJE IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2021
Cesta na Breginem bregu Vidonci
Vrednost investicije je bila 17.295,59 EUR z DDV. Asfaltirala 
se je javna pot JP 697451 v skupni dolžini 234 m. Izvajalec 
del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d. 

Investicijsko vzdrževanje javnih poti v Kovačevcih
Vrednost investicije je bila 119.768,42 EUR z DDV. Asfaltirale so 
se javne poti v skupni dolžini 690 m, in sicer: JP 697641 Žekšo-
va cesta dolžine 300 m z ureditvijo mosta in muld, JP 697621 
Krčmarova cesta dolžine 290 m z ureditvijo muld, robnikov, 
kanalet, brežine in propusta, JP 697591 cesta Dolžine 100 m ter 
uredi se še razširitev betonskega propusta na Krčmarovi cesti.
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d. 

Navoz ceste JP 697842 Beli križ - Kuftovi
Vrednost investicije je bila 20.459,60 EUR z DDV. Izvedel 
se je navoz ceste v dolžini 1.429 m z ureditvijo propusta in 
izkop jarka.
Izvajalec del je bil Andrej Fujs s.p.

Navoz ceste do hišne številke Kruplivnik 76
Vrednost investicije je bila 11.480,12 EUR z DDV. Izvedel se 
je navoz ceste v dolžini 250 m.
Izvajalec del je bil Andrej Fujs s.p.

Investicijsko vzdrževanje JP 698011 Kukojca
Vrednost investicije je bila 78.505,90 EUR z DDV. Asfaltirala 
se je javna pot v dolžini 515 m in širini 3m, uredila mulda, 
očistil jarek ter vgradil propust. Izvajalec del je bilo podjetje 
Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

Cesta Kerecov breg Grad
Vrednost investicije je bila 19.182,27 EUR z DDV. Asfaltirala 
se je javna pot v dolžini 235 m in širini 2,5 m, uredila mul-
da, očistil jarek ter vgradil propust. Uredi se še oblaganje 
brežine. Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno 
podjetje d.d.

JP 697621 Krčmarova cesta Kovačevci

JP 697641 Žekšova cesta Kovačevci 

JP 698011 Kukojca Dolnji Slaveči

Navoz ceste do hišne številke Kruplivnik 76

Cesta Kerecov breg Grad
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Nadgradnja vodohrana Motovilci
Nadgradnja je bila potrebna zaradi zagotovitve varne vo-
dooskrbe v Občini Grad in sosednjih občinah. V vodohranu 
so se uredile elektro in strojne instalacije ter telemetrija.
Vrednost del je bila 54.888,64 EUR brez DDV. 
Izvajalec del je bilo podjetje Blisk montaža d.o.o.
Sanacija črpališča Dolnji Slaveči 2
Zaradi dotrajanosti se je uredila fasada in streha v vredno-
sti 4.004,47 EUR brez DDV. 
Izvajalec del je bilo podjetje GFD Forjanič gradbeništvo d.o.o.

Zamenjava svetilk javne razsvetljave 
Zamenjale so se svetilke javne razsvetljave v naselju Grad 
z varčnimi LED svetilkami.
Vrednost del je 10.513,89 EUR z DDV. 
Izvajalec del je bilo podjetje Elektro Maribor d.d.

Ob sanaciji vozišča na državni cesti skozi naselje Grad je 
občina pristopila tudi k sanaciji pločnika.

Vrednost del je 7.087,02 EUR z DDV. 
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – Cestno podjetje d.d.

Ob sanaciji plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad (Radovci) 
je občina izvedla prestavitev vodovoda na plazu v Radovcih.
Vrednost del je 15.898,57 EUR. 
Izvajalec del je bilo Püngrad, Javno Komunalno Podjetje d.o.o.
Vzdrževanje gozdnih cest
Uredile so se naslednje gozdne ceste: Poznanovci–Kova-
čevci–Radovci, Vadarci pri Žekšu (v Kruplivniku), Kruplivnik–
Beli križ, Veliki breg Radovci. Vrednost del je bila 8.628,60 
EUR z DDV.
Izvajalec del je bil Andrej Fujs s.p.

Ureditev okolice v Pörgi
Pristopilo se je k urejanju okolice Pörge pri Gradu.
Pri igrišču nogometnega kluba Grad so delavci režijskega 
obrata izkopali stare  grmičaste vrtnice. Vrtnarstvo Šabjan 
je posadilo nove sadike, delavci režijskega obrata pa so po-
sadili še travo in poravnali zemljo.

Obrezovanje drevja in vejevja ob LC
Delavci režijskega obrata so skupaj z izvajalcem Trnjar 
Franc Šadl s.p. v zimskih mesecih izvajali rezanje vej ob 
cestah, ki posegajo na vozišče. Tako se je izvedlo sekanje 
na: LC Križarka–Vidonci, cesta Beli križ–Kruplivnik, cesta 
Bežanova graba–Grad, LC Dolnji Slaveči (okrog Pöršovega 
mlina), urejanje okrog vodohrama Grad, urejanje potoka 
pri parkirišču Grad. 

Cilj tovrstnega vzdrževanja občinskih cest je izboljšati 
varnost udeležencev v cestnem prometu. Ceste bodo bolj 
pregledne in predvsem v zimskih razmerah bolj varne, 
saj drevje in veje ob cestah udeležencem v prometu ob 
sneženju pogosto povzročajo nemalo težav; najpogosteje 
se zaradi teže snega nagnejo na cesto oziroma padejo na 
cesto. Zaradi tega so ceste ob močnejšem sneženju po-
gosto neprevozne, podrto drevje in veje pa predstavljajo 
še dodatno nevarnost za voznike in pešce.

Druga tekoča vzdrževalna dela po celotni občini
- Dela na področju odvodnjavanja (kopanje jarkov, navoz 

kamnitega materiala, polaganje kanalet, izgradnja pre-
pustov)

- Košnja vseh 8 pokopališč
- Košnja obcestnih jarkov in bankin
- Vzdrževanje kanalizacije v Motovilci 
- Pleskanje mrliške vežice Kovačevci 

Izdelava projektne dokumentacije
Izdelana je projektna dokumentacija PZI za energetsko 
sanacijo telovadnice. Strošek izdelave dokumentacije je 
8.991,40 EUR z DDV.
V izdelavi je še projektna dokumentacija za:

- izgradnjo prizidka vrtca pri OŠ Grad, strošek izdelave je 
34.379,60 EUR z DDV,

- izgradnjo parkirišča pri OŠ Grad, strošek izdelave je 
7.539,60 EUR z DDV.

Izdelovalec projektne dokumentacije je podjetje ASPA-ING 
d.o.o. iz Črenšovcev.

Sanacija pločnika pri Gradu in ureditev odvodnjavanja ob sanaciji 
vozišča na državni cesti skozi naselje Grad

Obrezovanje drevja in vejevja ob LC
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ŠPORT

KULTURA

V letu 2021 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 2.104,53

ŠPORTNO DRUŠTVO KRUPLIVNIK 611,73

ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI 883,68

»PEŠKI« DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN 
SPROSTITEV MOTOVILCI 497,29

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVAČEVCI 329,15

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO 
DOLNJI SLAVEČI 527,99

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TU-
RIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 607,86

OSNOVNA ŠOLA GRAD 452,41

NINO CELEC 1.000,00

KLUB MALEGA NOGOMETA GRAD 863,65

NOGOMETNI KLUB GRAD 15.121,71

SKUPAJ 23.000,00

Prejemniki investicijskih sredstev 
/ proračunska postavka 05.04.01. 
Sredstva za investicije v športne 
objekte

6.000,00

ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI 3.000,00

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TU-
RIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 3.000,00

V letu 2021 se je za področje športa v proračunu Občine 
Grad namenilo skupaj 29.000,00 EUR.
Prejemniki sredstev po javnem 
razpisu / proračunska postavka 
05.05.01. Dejavnost kulturnih dru-
štev po razpisu

Višina odobre-
nih sredstev v 

EUR

DŠKT »LUKAJ« MOTOVILCI 1.012,66

Društvo žena in deklet Kruplivnik 987,34

SKUPAJ 2.000,00

TURIZEM
Na področju turizma se je društvom v Občini Grad na pod-
lagi javnega razpisa razdelilo 1.944,45 EUR

Prejemniki sredstev po javnem razpi-
su / proračunska postavka 06.03.01. 
Dejavnosti turističnih društev

Višina odobre-
nih sredstev v 

EUR
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO 
TURIZMA OBČINE GRAD »SKOURIŠ« 1.368,69

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TU-
RIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI 284,09

GORIČKO DRÜJŠTVO ZA LEPŠE 
VÜTRO 291,67

SKUPAJ 1.944,45

PODJETNIŠTVO
Za spodbujanje podjetništva v občini se je v letu 2021 na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Občini Grad (Uradne objave Občine 
Grad, št.  6/2020) že drugič izvedel javni razpis za podelitev 
nepovratnih sredstev. 

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

Višina odobre-
nih sredstev v 

EUR
Ukrep: spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-
širjanje dejavnosti
Zaključna dela v gradbeništvu. Ro-
bert Cör s.p. 2.350,00

Gostilna Pizzeria Raj, Rajsar Ferencek 
Lidija s.p. 13.233,75

LEStyling, proizvodnja izdelkov iz 
lesa, Nina Grah s.p. 2.597,34

SKUPAJ 18.181,09

GASILSTVO
Na področju gasilstva so se za leto 2021 na podlagi pogod-
be razdelila posameznim gasilskim društvom in gasilski 
zvezi naslednja sredstva:

Prejemniki sredstev / proračunska postav-
ka 07.01. Sredstva za požarno varnost

Višina 
sredstev v 

EUR
Gasilska zveza Grad 20.900,00
PGD Grad 2.400,00
PGD Motovilci 2.100,00
PGD Dolnji Slaveči 2.100,00
PGD Vidonci 2.000,00
PGD Radovci 2.000,00
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SEZNAM PODELJENIH DONACIJ 
V LETU 2021

Prejemniki donacije Znesek v EUR
Društvo za osteoporozo Pomurja (za de-
lovanje društva) 150,00

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prle-
kije (za delovanje društva) 100,00

Medobčinsko društvo invalidov Murska 
Sobota (za delovanje društva) 150,00

Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja (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

Avto moto klub starodobnih vozil Gorič-
ko (za organizacijo XIV. Mednarodnega 
oldtimer vikenda Goričko)

100,00

Škofija Murska Sobota (za organizacijo 
Mladinskega festivala 2021) 150,00

Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Ob-
močno ZVVS Murska Sobota 100,00

Čebelarska zveza društev Pomurja (za 
spominski trak) 150,00

Čebelarsko društvo Grad (za delovanje 
društva) 1.000,00

Ženski nogometni klub Pomurje Beltinci 200,00

Župnija Grad (za oratorij 2021) 300,00

Župnija Grad (za izdelavo projektne do-
kumentacije) 4.000,00

SODELOVANJE NA SKUPNIH PROJEKTIH:

Olimpijski komite Slovenije – združenje špor-
tnih zvez (dogodek Slovenska bakla) 366,00

Zavod Ustvarjalno srce (dogodek Slovenija 
kvačka) 800,00

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota (sodelovanje v projektu »Vodilna de-
stinacija Pomurja«)

216,00

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

KMETIJSTVO
Za področje kmetijstva se je na podlagi javnega razpisa 
razdelilo 21.199,72 EUR:

- za 9 vlog v okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v opred-
metena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo«,

- za 21 vlog v okviru ukrepa »Pomoč za plačilo zavaroval-
nih premij«,

- za 2 vlogi v okviru ukrepa »Pomoč za predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov ter dopolnilno in 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji«,

- za 14 vlog v okviru ukrepa »Podpora ohranjanju oz. po-
večevanju rodovitnosti tal (apnenje in analiza tal)«.

MALE ČISTILNE NAPRAVE
Občina Grad je tudi v letu 2021 namenila sredstva za so-
financiranje nakupa in vgradnje dveh malih komunalnih 
čistilnih naprav.

IZREDNA DENARNA POMOČ 
SOCIALNO OGROŽENIM
V letu 2021 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 3.413,08 EUR.

NOVOROJENCI
Od meseca decembra 2020 do konca meseca novembra 
2021 se je v Občini Grad rodilo 8 otrok; 4 deklice in 4 dečki: 
Teo, Stela Anai, Jaka, Nuša, Tine, Emily, Mina, Sven Liam.

ŠTUDENTJE
V letu 2021 je Občina Grad podelila 2.265,00 EUR sredstev 
za stimulacijo študentom ob napredovanju v višji letnik 
ter ob dokončanju študija.

PGD Kovačevci 1.750,00
PGD Kruplivnik 1.750,00
SKUPAJ 35.000,00
Poraba sredstev požarne takse 6.000,00
PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtocisterne) 6.000,00
Sofinanciranje nakupa gasilske opreme 34.360,00
PGD Dolnji Slaveči (za nakup avtocisterne) 28.600,00
PGD Kovačevci (za nakup gasilskega vozila) 5.760,00
PGD Kruplivnik (za nakup gasilskega vozila) 5.900,00
Sofinanciranje obnove gasilskega doma 
Motovilci 10.000,00
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SLAVNOSTNA SEJA OB 21. OBČINSKEM PRAZNIKU

OSTANIMO UPANJA POLNI!
GRADIMO SKUPNOST, NAŠO OBČINO V DOBREM.

Vsako leto je avgust mesec, ko praznuje Občina Grad in z 
njo vsi njeni občani. 
Spoštovani, 
bogatejši smo za spoznanje, kako nič več ne bi smelo biti 
samoumevno. Še predlani in leta poprej je bilo samou-
mevno, da vas prav vse v avgustu povabimo na prazno-
vanje občinskega praznika. Nekaj povsem običajnega 
pa je tudi bilo, da smo imeli v poletnih mesecih toliko 
odličnih prireditev, da jih pri najboljši volji skoraj nismo 
mogli vseh obiskati.  
Lani in letos pa je bilo drugače; preštevamo se, merimo 
razdalje, nosimo maske in se lovimo s pogledi, skrbimo 
za predpise, spremljamo ukrepe in si želimo predvsem 
zdravja.  
Tako je bil občinski praznik že drugo leto zapored zazna-
movan z epidemiološkimi ukrepi za preprečevanje širitve 
okužb, zato smo se odpovedali velikemu slavju in prazno-
vali le v krogu prejemnikov priznanj, članov Občinskega 
sveta in članov vaških odborov, kar pa nikakor ne zmanj-
šuje pomena naših nagrajencev in njihovih dosežkov.
Občinski praznik, ki smo ga praznovali s spominom na 
preteklost, je bil oplemeniten z navdihom za sedanjost 
in je bil usmerjen v priložnosti poln jutri. 
S praznovanjem občinskega praznika, pa čeprav na dalja-
vo, smo želeli sporočiti, da vsak posameznik prispeva svoj 
delež v mozaik naše skupnosti.
Za čestitke in zdravice pa bo še čas, si pravimo in upamo, 
da bo kmalu resnično tako. »Po starem«. 

Občina Grad je zaradi epidemioloških razmer svoj 21. ob-
činski praznik praznovala v okrnjeni sestavi 7. avgusta 2021 
v telovadnici OŠ Grad. Na slavnostni seji Občinskega sveta 
Občine Grad, na kateri so se podelile plakete in priznanje, 
smo podelili tudi naziv častnega občana Občine Grad in si-
cer nekdanjemu županu Občine Grad g. Danielu Kalamar-
ju, ki je s kar šestnajstletnim županovanjem zaznamoval 
razvoj in siceršnji utrip naše občine.
Slavnostno sejo občinskega sveta Občine Grad s pode-
litvijo občinskih priznanj si lahko kadarkoli ogledate na 
spletni strani Občine Grad in na kanalu YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DDLBstLyBnI 

Dobitniki plaket in priznanj ter častni občan Občine Grad 2021 z županjo

Vsi skupaj za skupno dobro 
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Spoštovani letošnji nagrajenci, ki že dolga leta vsak na svo-
jem področju svoj čas, voljo in znanje namenjate skrbi za 
sočloveka in skupnost. Nobeno priznanje, nobena zahvala 
vam ne more povrniti vsa dobra dela, ki ste jih in ki jih še 
boste naredili za nas. A vem, da vam je v resnici pomem-
ben občutek znotraj vas, občutek, ki vam pove, da ste lahko 
zadovoljni. Dali ste svoj del v skupno dobro. 

Zaključna misel je beseda HVALA in jo namenjam vsem 
vam, ki ste s svojo prisotnostjo na tak ali drugačen način 
obogatili slavnostno sejo. 
Spoštovani, skupaj smo močnejši, ko skupaj praznujemo 
in kadar si pomagamo – ostanimo upanja polni! Gradimo 
skupnost, našo občino v dobrem. 
Spoštovani, vsakdo piše svojo zgodbo, skupaj pišemo knjigo 
življenja naše občine. 

Prejemnik občinskega priznanja je bila:
- Gostilna Bežan- Žökš za dolgoletno družinsko tradicijo 

na področju gostinstva in ohranjanja avtohtonih go-
ričkih jedi. Leta 2019 je prejemnica bronastega ključa 
Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije s skupno 71- 
letno družinsko tradicijo. 

Prejemniki plaket Občine Grad so bili:
- Ga. Štefanija Bohar za dosežke na področju literarnega, 

kulturnega in etnografskega ustvarjanja ter prispevek 
k ohranjanju kulturne dediščine Občine Grad.

- G. Silvester Dervarič za dolgoletno delo na področju 
razvoja gasilstva v Občini Grad, za vsestransko aktiv-
nost pri razvoju vasi Kruplivnik.  

- G. Drago Kuzmič kot zahvalo za prizadevno delo v PGD 
Motovilci, DŠKT Lukaj Motovilci in pri razvoju vasi Mo-
tovilci ter spodbudo za nadaljnje aktivnosti.  

- Doživljajski park Vulkanija za prispevek k razvoju tu-
rizma v Občini Grad. 

- Tekmovalna ekipa ČLANI A PGD Motovilci za izkazano 
prizadevnost na področju gasilstva v občini in za do-
seženi naslov Regijski prvaki 2019. 

OBČINA GRAD DOBILA ČASTNEGA OBČANA 
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE GRAD je prejel nekdanji 
župan g. Daniel Kalamar. 

Slavnostni govornik je bil g. Daniel Kalamar, prvi župan samostojne 
Občine Grad in častni občan Občine Grad.

Nagrajeni so bili uspešni učenci OŠ Grad. 

Častni občan g. Daniel Kalamar s soprogo Bredo 

Občina Grad se je razveselila tudi zlate maturantke, to je postala 
Špela Cör.  

Najuspešnejši dijaki 
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Na listini je bilo zapisano:
»Prvi župan samostojne Občine Grad, ki je v šestnajstih 
letih županovanja dal pomemben prispevek k razvoju 
in prepoznavnosti občine Grad. Z idejami, spodbudami, 
predlogi in dejanji so bili uresničeni in zasnovani številni 
pomembni, infrastrukturni projekti po celotni občini. Ob 
investicijskih projektih pa je bila njegova skrb usmerje-
na tudi v ohranjanje tradicije in nove ustvarjalnosti na 
področju kulture in turizma.« 

Županjino pohvalo so prejeli perspektivni športniki Obči-
ne Grad za leto 2021: 

- NINO CELEC, član Atletskega društva Slovenska Bistri-
ca, državni prvak v skoku v daljino 

- RENEJ FUJS, član goričkega Shotokan karate kluba 
Tromejnik-Kuzma, državni prvak v borbah in prav tako 
skupinsko v katah.

- EMA HORVAT, članica ŽNK POMURJE, ki so letos posta-
le državne prvakinje.

- GLORIJA ŠTAPEK, članica ŽNK POMURJE U13 za širjenje 
športnega duha med mladimi. 

Scenarij prireditve in povezovanje: Mihaela ŽÖKŠ
Scenarij je bil pripravljen tudi ob praznovanju naše do-
movine Slovenije, ki letos praznuje 30 let. Razmišljanje 
je teklo o pomenu domovine, sožitja, sobivanja, kaj je v 
življenju resnično pomembno, kako živeti … in potem so 
med razmišljanji – povezovanjem nastopili člani Zasebne 
glasbene šole Virtuoz in Duo Mystica s prekmurskimi in 
narodnozabavnimi melodijami. 
»Spoštovani, ne smemo pozabiti na osnovne človeške vre-
dnote, si pomagati in delovati v korist vseh ljudi. Predvsem 
pa spoštovati našo domovino Slovenijo in našo občino.  
Zato naj današnja slavnostna seja v nas prebudi prijetne 
občutke, nas navda z zadovoljstvom nad doseženim in upa-
njem, da bomo z združenimi močmi lahko še naprej zrli v 
svetlo prihodnost.«

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

(Foto: V. Lukač)
Perspektivni športniki Občine Grad za leto 2021

Zasebna glasbena šola Virtuoz in Duo Mystica

SLOVENSKA BAKLA V OBČINI GRAD

Povezovalnost, prijateljstvo, aktivnost, vztrajnost, ponos, 
železna volja … Prekrasen sončen dan, 1. julij 2021, je bil 
prežet z vsem naštetim.

Vsi prisotni smo bili ponosni na to, da smo lahko sodelovali 
na sprejemu slovenske bakle. V pričakovanju olimpijskih 
iger v Tokiu smo doživeli moč sporočila bakle »Imamo 
olimpijske sanje«, saj so nas vse udeležene povezali ob-
čutki ponosa, vztrajnosti, jeklene volje in želje po uspehu 
naših športnikov na olimpijskih igrah.

S »štafetno« predajo bakle smo pomagali širiti olimpijske 
vrednote miru, prijateljstva, strpnosti, upanja ter izrazili 
podporo slovenskim olimpijcem na olimpijskih igrah v 
Tokiu. 
Bakla je simbol, ki nosi sporočilo olimpijskih idealov, vre-
dnot povezovanja, upanja, jeklene volje … Tako smo se 

tudi na občini lotili projekta, da smo povabili k sodelo-
vanju vse skupine družbenega dogajanja, od najmanjših 
do najstarejših, saj je vsak pomemben v mozaiku naše 
lokalne skupnosti, vsak jo gradi po svojih najboljših mo-
čeh.
Želeli smo, da vsi začutimo športni duh, da lahko vsak so-
deluje na olimpijskih igrah, da se nikogar ne izključuje, da 
je pomembno sodelovati. Tako smo poudarili pomen med-
generacijskega sodelovanja in spoštovanja, da vsi skupaj 
rastemo, skupaj zmoremo.

Nosilci bakle so bili posamezniki, ki predstavljajo družbe-
no življenje v Občini Grad:

- Slovensko baklo smo tako sprejeli ob 10. uri na gradu 
Grad, kjer jo je prevzela županja Cvetka Ficko od  g. 
Branka Recka, vodje OKS-ZŠZ Regijske pisarne Mora-
vske Toplice.
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- Županja je predala slovensko baklo direktorici Krajinske-
ga parka Goričko ge. Stanislavi Dešnik ter zaposlenim in 
tako se je uradno potovanje bakle po Občini Grad začelo.

- Nato so jo sprejeli prvi pogumni nosilci bakle – rekreativni 
tekači Občine Grad (Tomaž Sraka, Primož Zrim, Gabriela 
Frumen, Andrej  Cör, Marina Cör). Bakla se je podala na 
pot po glavni vijugasti cesti navzdol v naselje Grad.

- Tik pred vstopom v naselje Grad so jo sprejeli: profe-
sionalne nogometašice članice ŽNK POMURJE Glorija 
Štapek, Pia Celec in pomočnik trenerja Igor Šuša.

- Pri nogometnem igrišču NK Grad so baklo sprejeli pred-
sednik NK Grad g. Ernest Mešič in mali nogometaši. 

- Nato je rahel tek s predajami potekal po središču na-
selja, imenovano »PÖRGA«. Pri župnijski cerkvi Marije 
Vnebovzete jo je prevzel župnik Župnije Grad g. Marko 
Magdič s sodelavci župnijske Karitas in ga. Darinka Ba-
uer, predsednica RK Grad s sodelavci.

- V središču naselja Grad so baklo prevzeli predstavniki 
gasilskih društev v občini, na čelu z g. Danielom Maka-
rijem iz PGD Motovilci ter go. Petro Pilaj iz PGD Vidonci. 

- Na trgu pred Vulkanijo je baklo pričakal Krtek Oli in 
direktorica ZUKD Grad ga. Danijela Krpič, ki sta nato 
slovensko baklo ponesla do občinske stavbe, 

- kjer jo je s ponosom pričakala županja Cvetka Ficko s 
sodelavci občinske uprave. 

- Županja Cvetka Ficko se je z ekipo podala na pot do 
Osnovne šole Grad.

- Plamenico je nato sprejel učenec OŠ Grad Renej Fujs, 
član goričkega Shotokan karate kluba Tromejnik-Kuz-
ma, letos državni prvak v katah.

- Skupaj z ravnateljem OŠ Grad Viktorjem Navotnikom 
in športno učiteljico Anito Horvat so slovensko baklo 
ponesli na šolsko igrišče pri OŠ Grad,

- kjer so jo z veseljem pričakali tamkajšnji otroci iz vrt-
ca pri OŠ Grad z vzgojiteljicami in z njo veseli odtekli 
nekaj metrov.

 Slovensko baklo so nato na šolskem igrišču sprejeli številni 
nosilci:

- Domačin, atlet NINO CELEC, državni prvak v skoku v 
daljino.

- Bakle se je razveselil tudi »Naj picopek Slovenije 2018« 
Martin Žökš.

- Prav tako je baklo sprejel »Najbolj skrbni lastnik gozda v 
letu 2018 na območni enoti Murska Sobota« Anton Kerec.

- Baklo je sprejelo tudi Kulturno društvo MIM – dvojec, 
ki deluje pod imenom Macho in Mejki (Boštjan Sinic 
in Matej Mertük).

- Z baklo so tekli podžupan g. Janez Ferko, skupaj z ob-
činskimi svetniki in vaškimi predsedniki.

- Prisrčno veselje so z baklo doživeli tudi člani Društva 
upokojencev Grad, na čelu s predsednikom g. Antonom 
Kavarjem in tajnico go. Kristino Marič. 

- S svojo prisotnostjo je bil čebelar Alojz Sukič zastopnik 
Čebelarskega društva Grad.

Iskrena hvala vsem sodelujočim, ki ste poskrbeli za po-
tovanje bakle skozi našo občino in ponovno dokazali, da 
šport zna povezovati ljudi. HVALA. 

OBČINA GRAD, IMAMO OLIMPIJSKE SANJE 2021 
FOTO UTRINKI: 
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Organizator prireditve
 pri Občini Grad:

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

družbene dejavnosti 
(Foto: J. Banfi)
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NAJSTAREJŠI OBČAN OBČINE GRAD PRAZNOVAL 100 LET
Gospod Engelbert Recek iz Kruplivnika je 3. avgusta 2021 
slavil svojih častitljivih 100 let. To je bil za Občino Grad in 
Župnijo Grad dan veselja, ki ga je dal Gospod. 
G. Engelbert se je za dar življenja na ta dan najprej prišel 
zahvalit dragemu Bogu in se izročil Materi Mariji, ki je 
naša največja pomoč iz nebes na tej zemeljski poti, da ga 
naj še naprej spremlja. Zahvalno sveto mašo je daroval 
domači župnik g. Marko Magdič. 

Obisk pri Mariji Vnebovzeti pri Gradu. Kakšna hvaležnost Bogu, 
sreča, radost in upanja polno srce.

Iskrene čestitke so izrekli tudi 
domači zdravnik  g. Srboljub 
Ćurčić in sodelavci Zdravstvene 
postaje Grad. 

Skupaj srečni  

G. Engelbert na jesen življenja uživa sadove svojega mar-
ljivega dela v krogu svojih najdražjih v Kruplivniku. Kljub 
letom je vedno dobre volje in poln energije. Je nasmejan, 
njegov um je bister in čist. Spomin mu seže vse do nje-
govega otroštva, mladosti, ki se je rad spominja. Njegov 
recept za tako bistro in dolgo življenje je: moli, delaj, bodi 
vesel in zmeraj ohrani mirno kri, naj se kar koli ti zgodi. 
Še vedno rad prepeva ljudske, cerkvene in Marijine pesmi, 
njegova najljubša molitev pa je »Angel varuh moj«.
Na praznovanju njegove 100-letnice smo mu z županjo 
Cvetko Ficko, svetnikom g. Stanislavom Kerecom, vaškim 
predsednikom g. Cirilom Mihaličem, v imenu lokalne sku-
pnosti podelili zahvalno listino: »Ob praznovanju visokega 
jubileja, častitljivih 100 let. Za dobroto, prizadevno delo in 
dejanja na področju gasilstva in razvoja lokalne skupnosti.«
Prav tako sta v imenu članov PGD Kruplivnik izrekla zahva-
lo za ves trud in vso pomoč predsednik g. Silvester Dervarič 
in poveljnik g. Gregor Mihalič. 
G. Recek se je med gasilce pridružil že leta 1948 in je sredi 
50-ih let opravil šolo za nižjega 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 za-
hvalno plaketo za pomoč pri razvoju in delovanju društva.
Želimo mu obilo zdravja ter še veliko srečnih trenutkov 
v družbi svojih domačih; županja Cvetka Ficko z občinsko 
upravo in člani občinskega sveta, vsi občani Občine Grad 
in župljani Župnije Grad z domačim župnikom g. Markom 
Magdičem.

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

Dragi stari ata Engelbert. 
Zbrali smo se, da počastimo tvoj veliki življenjski jubilej, 
stoti rojstni dan. Veseli smo, da smo lahko s tabo ob tem 
pomembnem dnevu, in ponosni, da si dočakal tako visok 
jubilej, ki ga je dano doživeti le redkim. Sto let je dolga 
doba že v zgodovini, pomislimo samo, kaj vse se je zgodilo 
v svetu in v naši državi v tem obdobju, kako ne bi bilo sto 
let veliko tudi v življenju človeka. Kaj vse si doživel na tej 
dolgi poti, veš ti sam najbolje, a dovoli, da za tukaj zbrane 
obnovim tvojo življenjsko pot. 
Rojen si bil v Kruplivniku 3. avgusta 1921 kot šesti otrok 
od devetih živorojenih. Osnovno šolo si obiskoval v Kru-
plivniku, hoteli so te šolati za peka, vendar si padel na 
zdravniškem pregledu zaradi bolezni oči. Tvoja družina je 
živela v siromaštvu in je bilo treba iti s trebuhom za kru-
hom, zato si leta 1937 odšel v Nemčijo delat na kmetijo 
in tam preživel vojno. To je bilo zanimivo, ker so drugače 
tamkajšnji moški bili v vojni, ženske pa doma. V Nemčiji si 
se naučil igrati harmoniko. S tem je povezana tudi posebna 
zgodba. Imel si svojo harmoniko, a si jo na poti iz Nemčije 
pozabil na vlaku. Nikoli si nisi kupil nove, a si govoril, da 
boš tistemu od otrok, ki bo igral na harmoniko, takoj kupil 
novo. Po vojni so te v pismu obvestili, da je oče, ki je umrl 
leta 1939, v oporoki izrazil željo, da ti prevzameš domačo 
kmetijo. Sledil si očetovi volji in se leta 1945 vrnil domov, 
kje sta te čakala beda in siromaštvo. Dve leti si preživel v 
jugoslovanski armadi v Horgošu, doma na kmetiji pa ži-
vel z mamo in sestro Terezijo. Minilo je kar nekaj let, da si 
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našel pravo izbranko. Bilo je leta 1960, ko si na železniški 
postaji v Mačkovcih zagledal lepo deklino Gizelo. Zaljubila 
sta se in naslednje leto poročila. Sad vajine ljubezni sta sin 
Milan, rojen leta 1961, in tri leta mlajša hči Olga. Leta 1964 
si ostal sam z njima, saj je tvoja Gizela odšla na sezonsko 
delo v Avstrijo, ker je bilo treba izplačati dediščino. Tako si 
naslednjih 16 let skoraj polovico leta preživel sam z dvema 
otrokoma in delal na kmetiji. Leta 1973 se je varstvu pridru-
žila še Danica, ki je ostala z vami pet let. Hčerka Olga se je 
poročila v Velenje, kjer živi še danes. Sin Milan je ostal na 
domačiji in se poročil z Angelco. Dobil si tri vnuke, Damirja 
(1983), Denisa (1986) in Majo (1985). Leto 2009 je bilo zate 
posebej boleče, saj si ostal brez svoje življenjske sopotnice. 

A tvoje življenje je napolnilo kar sedem pravnukov; Aljaž,  
Lovro, Alja, David, Zala, Maks in Aleks, ki se jih še posebej 
razveseliš, ko te obiščejo. Mi pa se razveselimo, ko vzameš 
v roke ustno harmoniko, nam zaigraš in zapoješ.
Dragi stari ata, naj na tem mestu izrečem posebno zahvalo 
Milanu in njegovi »Angelci«, (ti jo kličeš Angelca KU-KU), za 
njuno vsakodnevno skrb in tople besede. Tebi pa želim še 
obilo zdravja, da bomo lahko še dolgo uživali v tvoji družbi. 
In če se vrnem k zgodbi o harmoniki, morda pa se bo kateri 
od vnukov ali pravnukov opogumil in ti že prihodnje leto 
nanjo zaigral za 101. rojstni dan. Bog te živi.

Vnuk Damir

V PROJEKTU SLOVENIJA KVAČKA OB 30-LETNICI 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 
SODELUJE TUDI OBČINA GRAD

ČESTITKA VSEM LETOŠNJIM IN LANSKIM JUBILANTOM - 
OBRTNIKOM IN PODJETNIKOM IZ NAŠE OBČINE

15. septembra 2021 se je začel  vseslovenski  projekt Slove-
nija kvačka, katerega pobudnica je Guinessova rekorderka 
v kvačkanju Jadranka Smiljić. 
S tokratno akcijo nakvačkati 212 slovenskih grbov vseh slo-
venskih občin je pobudnica združila 211 kvačkaric in enega 
kvačkarja. Cilj je, da do 26. decembra 2021 nakvačkajo vse 
slovenske grbe. 
Za Občino Grad je grb kvačkala ga. Štefanija Bohar iz Kru-
plivnika. Pri kvačkanju je uporabila tehniko C2C, »corner to 
corner«, kjer se kvačkajo kvadratki iz kota v kot. Porabila je 
okrog 2,5 kg preje (slovenska preja iz predilnice v Majšper-
ku). Za izdelavo enega občinskega grba v velikosti 140 x 180 
centimetrov je potrebnih okoli 100 ur dela. 
Končni dom bodo ročno izdelane umetnine našle v prosto-
rih posameznih občin, saj jih bodo občine dobile v zahvalo 
za pomoč pri izvedbi projekta.

212 občin | 212 grbov | 211 kvačkaric in 1 kvačkar | ena Slovenija.

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

(Foto: M. Žökš)

tnikom iz naše občine ob praznovanju 10, 25, 30, 40 obletnice 
dela v obrti izrekamo iskrene čestitke in želimo uspešno delo 
še naprej.  

LETOŠNJI IN LANSKI JUBILANTI IZ OBČINE GRAD SO:
Za 10 let dela v obrti:
Robert Cör s.p., Zaključna dela v gradbeništvu, Kovačevci

Območno obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je v 
petek, 10. 9. 2021 v prostorih gledališča Park Murska Sobota 
podelila jubilejna priznanja članom zbornice, ki so jubilej 
za 10, 20, 25, 30, 35, 40 in 45 let dela v obrti zabeležili v lan-
skem in letošnjem letu.

Vse letošnjim in lanskim jubilantom - obrtnikom in podje-
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MIKLAVŽ JE OTROKE LETOS OBISKAL KAR V VRTCU
pridne otroke pripravljena darila. Ker je pogumen mož, 
ki se kljub svojim letom ne da ugnati raznim virusom, 
se je odločil, da si nadene zaščitno masko, si dobro umi-
je in razkuži roke ter vas v ponedeljek, 6. decembra 
2021, v dopoldanskem času obišče v vrtcu. Ostanite 
zdravi in pridni.

Pa še to - ne pozabite na kakšno risbico ali pesmico, ki ste 
jo pripravili posebej zanj.«
Otroci so se obiska zelo razveselili. Občina je tako obdarila 
80 otrok od 1. leta starosti (vse otroke, ki obiskujejo vrtec, 
in tiste, ki so doma) do prvega razreda. 

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

(Foto: M. Žökš) 

Kljub čudnemu letu je sv. Miklavž sporočil, da je zdrav 
in nas je tako z velikim veseljem obiskal. Na vabilu je 
pisalo: »Dragi otroci! Sveti Miklavž sporoča, da ima za 

Za 25 let dela v obrti:
Janko Kikec s.p., Ki gips, Motovilci
Franc Rogan s.p., Kovinski predmeti, Dolnji Slaveči 
Miran Zadravec s.p., Okrepčevalnica Pri veselem Goričancu, 
Radovci 

Za 30 let dela v obrti: 
Sabina Huber s.p., Frizerski studio Sabina, Grad 

Za 40 let dela v obrti: 
Andrej Fujs s.p., Avtoprevozništvo in storitve z gradbeno 
mehanizacijo, Radovci 

Hvala vsem, ki v naši lokalni skupnosti opravljate svojo 
dejavnost. Hvala za vaš doprinos k razvoju naše občine. 

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

PREDSTAVLJAMO: 
Avtoprevozništvo in storitve z 
gradbeno mehanizacijo
Andrej Fujs s. p.
Radovci 44
Andrej Fujs je svoje delovne izkušnje 
začel nabirati leta 1975 v sosednji Av-
striji, kjer je poleg dela na posestvu 
in traktorskih ter drugih prevozov 
opravljal še razna priložnostna dela. 
Po 5 letih dela čez mejo in po dose-
ženih potrebnih znanjih in izpitih ter 
nakupu tovornjaka se je 1. junija 1980 
podal na samostojno podjetniško 
pot pod nazivom Avtoprevoznik Fujs 
Andrej s. p. Veliki delež prevozov je dobrih 20 let predstavljal 
za podjetje SGP Konstruktor Maribor, TOZD gradbeništvo Po-
murje Murska Sobota. Poleg tega je opravljal tudi še številne 
prevoze za posamezne naročnike. Ker se je povpraševanje po 
gradbenih storitvah povečevalo, je bilo potrebno dejavnost 
začeti širiti in zaradi lažje izvedbe del nabaviti dodatne de-
lovne stroje, s katerimi je različno dolgo obdobje upravljalo 
tudi nekaj zaposlenih po pogodbi. Podjetje se je tako leta 1994 
preimenovalo v Avtoprevozništvo in storitve z gradbeno me-
hanizacijo, Fujs Andrej s. p. 
Leta 2000 se je pri očetu zaposlil sin Roman, katerega je kot 
avtomehanika delo z avtomobili in delovnimi  stroji veseli-

lo. Andrej je tako še naprej opravljal 
pretežno prevoze gradbenega ma-
teriala, sin Roman pa dela z bagrom 
in razna popravila na strojih. V regiji 
in na območju goričkih občin so se 
gradile in sanirale ceste, objekti, vzpo-
stavljali vodovod, kanalizacija, čistilne 
naprave… Na območju občine Grad 
se je raznim gradbenim delom čez 
čas  pridružila še košnja obcestnih 
jarkov in zimska služba. Andrej, kate-
ri je svoj delovni čas preživljal prete-
žno na cestah in različnih deloviščih 
v tovornjaku, je v 40. letih svoje obrti 
sedel za volan osmih tovornjakov in 

sedaj, ko je že delno upokojen, ga vožnja tovornjaka še vedno 
zelo veseli. Za lažje nadaljevanje dejavnosti svoje izkušnje in 
nasvete prenaša na mlajšo generacijo. 
Ob prejetem jubilejnem priznanju Obrtno-podjetniške zbor-
nice Murska Sobota za 40. let dela v obrti Andreja kot tudi vse 
domače prevzemajo občutki zahvale za dosežene poslovne 
uspehe, pridobljene izkušnje in zdrava delovna leta. 
Zahvala tudi vsem poslovnim partnerjem in strankam za za-
upanje v vseh teh letih.

Štefanija Fujs
(Foto: Arhiv Obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota)
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POHOD PO VIDONCIH

BLAGOSLOV MOTORJEV V KOVAČEVCIH

KRVODAJALSKA AKCIJA

Ob slovenskem prazniku dnevu državnosti smo 25. junija 
organizirali že 7. tradicionalni pohod po vasi Vidonci. Po-
hod je tudi uradno zabeležen in voden v Izkaznici pohodov 
Goričkoga drüjštva za lepše vütro.
Kljub covid-19 smo ob upoštevanju veljavnih odlokov in 
omejitev organizirali pohod. Tako se je v petek na dan dr-
žavnosti zbralo preko 70 pohodnikov, željnih lepe narave, 
druženja in predvsem sproščujoče rekreacije. 
Pohod je potekal v lepem vremenu ob naši tradicionalni 
gostoljubnosti na vmesnih točkah in seveda s toplo malico 
ob zaključku. 
Celotna trasa pohoda je obsegala nekje 8 kilometrov, v večji 
meri izven glavne ceste po »grabah in brejgih« vasi Vidonci. 
Ob koncu pohoda je večina pohodnikov še kar nekaj časa 
preživela v našem športnem centru, ob pogovoru in druže-
nju ter želji, da čimprej mine epidemija in da bo drugo leto 
pohod v še večjem številu ter predvsem bolj sproščujočem 
vzdušju.

Mitja Sapač
(Foto: Arhiv ŠD Vidonci)

Moto klub Sobočki Nagibači je že peto leto zapored pri-
pravil blagoslov motorjev. Ta je potekal v Kovačevcih pri 
Okrepčevalnici pri Cimeštru, saj je Martin Žökš, lastnik 
okrepčevalnice, tudi član omenjenega moto kluba. Na 
blagoslovu, ki sta ga opravila dolenski župnik g. Vili Hri-
bernik in evangeličanski duhovnik g. Peter Andrejčak, 
se je zbralo okrog 120 motoristov iz Pomurja in drugih 
koncev Slovenije. Zbrane je nagovorila tudi županja 
Cvetka Ficko. 

Martin Žökš
(Foto: Marcel Žökš)

Krajevna organizacija Rdečega križa Grad je v sodelovanju 
z Osnovno šolo Grad in z Občino Grad letos organizirala 
dve terenski krvodajalski akciji. Prva je bila 3. 6. 2021 in to že 
desetič, druga pa 8. 12. 2021.  Akciji sta potekali v prostorih 
OŠ Grad. 

Na prvo akcijo se je odzvalo 59 krvodajalcev iz naše krajev-
ne organizacije in iz sosednje krajevne organizacije Kuzma. 
Kri je darovalo tudi 11 delavcev iz osnovne šole. Prvič je da-
rovalo kri kar 7 krvodajalcev. Trije krvodajalci so darovali kri 
čez 40-krat. Največkrat in sicer 53-krat je daroval ravnatelj 
OŠ Grad g. Viktor Navotnik. 
Na akcijo v decembru pa se je prijavilo kar 70 krvodajalcev, 
štirje so zbrali pogum prvič. Največkrat pa je kri daroval 
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MERJENJE MINERALNE KOSTNE 
GOSTOTE NA PETNICI, GRAD 
2021
Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci je v sodelovanju 
z Občino Grad v četrtek, 10. junija 2021, v kulturni dvorani 
pri Gradu izvedlo akcijo merjenja kostne gostote na pe-
tnici, krvnega sladkorja in pritiska. V akciji je sodelovalo 
48 občanov. Zahvala Občini Grad za podporo, predvsem 
Mihaeli Žökš za organizacijo in vso pomoč. 

Silva Marinkovič 
(Foto: Arhiv Društva za osteoporozo Pomurja Radenci) 

Ficko Robert iz Radovcev in sicer 56-krat. Kar nekaj krvo-
dajalcev pa je kri dalo že več kot 30-krat. 
Ker je že nekaj časa pomanjkanje krvi, smo vsi zelo zado-
voljni, da nam uspe v teh časih zbrati toliko krvodajalcev. 

Vsem in vsakemu posebej en velik HVALA za darovano kri! 

Predsednica KORK Grad
Darinka Bauer

TRI, DVE, ENA … ŠTIRI SESALNE 

Dogajanje v letu 2021 v PGD Motovilci je tudi letos zazna-
movala epidemija koronavirusa. Toda kljub temu smo bili, 
kolikor so nam razmere dovoljevale, aktivni.

Pozno spomladi smo opravili redni letni občni zbor članov. 
Sprejeli smo plan dela, ki pa je mnogo skromnejši kakor 
v prejšnjih letih.
V mesecu juniju smo imeli dva pomembna dogodka. Na 
začetku meseca so se naši člani desetine A udeležili dolgo 
pričakovanega državnega gasilskega tekmovanja v Celju. 
Že navsezgodaj so se odpravili proti Celju. Vreme jim ni 
bilo nikakor naklonjeno. Čeprav je v trenutku izvedbe lilo 
kot iz škafa, naše nadobudne mlade ekipe ni nič ustavilo. 

Desetina A je dosegla soliden rezultat. 
Izmed 48 ekip so zasedli 11. mesto. 
Vsi člani PGD Motovilci smo zelo po-
nosni nanje, saj to je trenutno najbolj-
ši dosežen rezultat v zgodovini držav-
nih gasilskih tekmovanj. 
Konec meseca junija nas je čakal po-
memben obisk. Naši prijatelji gasilci 
iz Braslovč so si zadali cilj prikolesariti 
vse do nas. Ta podvig jim je še več kot 
uspel. Močno številčna ekipa mladih 
in starih je s kolesi prikolesarila v vas 
Motovilci. Za njimi je bilo skoraj 200 
km, malo več kot ena etapa na Tour 
de France, obenem pa so s svojim obi-
skom obeležili 30. obletnico države 
Slovenije. Člani PGD Motovilci smo jih 
pričakali z osvežilno prho in pogosti-
tvijo. Pri nas so prespali eno noč, nato 

pa so se vrnili nazaj domov v Braslovče.
V mesecu avgustu smo se člani PGD Motovilci z dvema de-
setinama članov A, desetino pionirjev in mladincev udeležili 
Občinskega gasilskega tekmovanja GZ Grad. Obe desetini 
članov A sta dosegli najboljši mesti, in sicer 1. in 2. mesto v 
kategoriji članov A. Pokazali so, da so kljub manjšemu številu 
vaj in gasilskih tekmovanj še vedno v dobri formi.
V mesecu oktobru se je 13 naših članov udeležilo vsakole-
tne gasilske vaje v mesecu požarne varnosti. Ta je tokrat 
potekala v vasi Grad. Domov so se vrnili z novimi izkušnja-
mi in novimi znanji.
Že nekaj let pa v nas tli želja po renovaciji dotrajanega 
gasilskega doma. Kljub vsemu nam je uspelo organizirati 

Tekmovalna ekipa člani A PGD Motovilci (Foto: Z. Žekš)



Občina Grad 26   

NAŠA DRUŠTVA 

nekaj delovnih akcij, kjer je pretežno moška zasedba popri-
jela za orodje in opravila nekaj manjših in večjih gradbenih 
del. V novem letu se bodo dela nadaljevala.
Želja po delu in druženju še vedno ostaja v članih, kot pri 
najmlajših tako tudi pri najstarejših. Želimo si, da bo novo 
leto prizanesljivejše do nas, da bomo lahko nadaljevali z 
normalnim življenjem izpred treh let.

Vsem članom PGD Motovilci, prav tako vsem vaščanom 
vasi Motovilci izrekamo velik hvala za podporo in vzaje-
mnost v teh časih. Vsem želimo mirne božične praznike, 
novo leto naj bo iskrivo in srečno.

Valerija Horvat

ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVCI

NOGOMETNI KLUB GRAD V LETU 2021 

V Športnem društvu Radovci je zelo aktivna nogometna 
ekipa veteranov. Veteranska ekipa je začela delovati v 
jeseni leta 2019. Ekipo sestavlja 18 članov, od tega so 
štirje iz vasi Radovci, ostali člani pa prihajajo iz nasle-
dnjih vasi: Poznanovci, Brezovci, Bodonci, Gorica in tudi 
iz Murske Sobote. 
Ekipa že dve leti nastopa v mednarodni veteranski ligi, 
v kateri je osem tekmovalnih ekip. Tekme se igrajo na 
širšem območju Goričkega in na Madžarskem. 

Tako kot naša življenja in druge dejavnosti je tudi šport v 
letu 2021 in še leto poprej zaznamovala epidemija bolezni 
covid-19. Nogometno prvenstvo 2020/2021 v Pomurski 
nogometni ligi, kjer tekmuje članska ekipa NK Grad, je 

Jesenski del letošnje sezone je ekipa zaključila na tretjem 
mestu. 
Zanimanje za članstvo v ekipi narašča, saj so tekme poleg 
tekmovalnega duha namenjene tudi rekreaciji, druženju 
in sklepanju novih poznanstev.
V poletnih večerih na športnem centru poteka tudi igranje 
odbojke na mivki.

Marjan Ficko
(Foto: Arhiv ŠD Radovci)

bilo prekinjeno že po osmih odigranih kolih v jesenskem 
delu prvenstva v letu 2020 in se ni nadaljevalo niti spo-
mladi 2021. Prav tako spomladi 2021 niso nastopale ekipe 
mlajših kategorij, s katerimi je nastopal NK Grad.

Ekipa veteranov 2021 

Gasilci iz Braslovč obiskali PGD Motovilci. (Foto: Arhiv PGD 
Motovilci)  

Sanacija gasilskega doma se je začela. (Foto: Arhiv PGD Motovilci)  
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Poleti 2021 se je epidemiološka slika izboljšala in avgusta 
so s treningi pričele vse selekcije.
Članska ekipa je odigrala celoten jesenski del in po dvanaj-
stih odigranih kolih zaseda solidno 4. mesto z osvojenimi 
20-imi točkami na prvenstveni lestvici Pomurske nogome-
tne lige. Na lestvici Fair-play si nogometaši Grada delijo 1. 
mesto z ekipo Odrancev.
Med jesenskim delom prvenstva je prišlo do zamenjave tre-
nerja članske ekipe, Janka Irgoliča je zamenjal Tomaž Čarni, 
pred leti nogometaš NK Grada, ki je uspešno nadaljeval delo.
Še posebej razveseljivo je, da se v NK Grad veliko pozornosti 
posveča delu z mladimi. 
V tekmovanju mlajših selekcij tekmujejo kar 4 ekipe, in 
sicer U-7, U-9, U-13 in U-15.  Pod vodstvom trenerjev Bojana 
Horvata, Nikija Bučka Hubra in trenerke Maje Dimitrijević 
so dosegali zavidljive rezultate. 
Poleg omenjenih trenerjev gre zahvala tudi staršem mla-
dih upov NK Grad, ki so aktivno sodelovali pri delu in pre-
vozih na tekme.
V vodstvu Nogometnega kluba Grad se trudimo zagota-
vljati optimalne pogoje za delo vseh selekcij. Pri tem nam 
pomaga lokalna skupnost in sponzorji oz. donatorji.

Seveda pa velja zahvala tudi našim zvestim navijačem, ki naše 
igralce zvesto spremljajo in se veselijo doseženih uspehov.
Vsi upamo in si želimo, da bi se zdravstvena situacija po 
svetu in pri nas do spomladi normalizirala in da se življe-
nje vrne v normalne tirnice. S tem seveda tudi športne 
dejavnosti  in da se bomo lahko družili kot pred izbruhom 
te nevarne bolezni.

Silvester Železen
(Foto: Arhiv NK Grad)

NK Grad - člani jesenski del sezone 2021/22 v Pomurski nogometni ligi

Mladi upi NK Grad na turnirju Pohorje trophy 2021 v Mariboru

Prav poseben dogodek za mlajše selekcije NK Grad. Pokal državnih 
prvakov NŠ Mura pri Gradu. 

Tekma  z mamicami 
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DRUŠTVO LUKAJ V FAZI IZGRADNJE NAMAKALNEGA SISTEMA NA 
NOGOMETNEM IGRIŠČU

DELA V ŠPORTNEM CENTRU VIDONCI

POHOD PO GRAŠČAKOVI POTI   

DŠKT Lukaj Motovilci je v koledar-
skem letu 2021 sodelovalo na razpi-
su za investicijska sredstva v Občini 
Grad. Le-ta so bila odobrena v višini 
3.000 eur. Namen sredstev je bil iz-
gradnja namakalnega sistema na 
igrišču v Motovilcih. Nabavili smo 

Športni center Vidonci in s tem ŠD Vidonci obstajata 25 
let. Obletnico bi morali praznovati letos, vendar obletnice 
nismo izpeljali, saj je zaradi covid-19 ne bi mogli izpeljati v 
obsegu, kot smo jo planirali. Upajmo, da nam bo leto 2022 
bolj naklonjeno in bomo lahko nadoknadili zamujeno. 

Športno društvo je bilo s strani Občine Grad v letu 2021 
deležno investicijskih sredstev v višini 3.000 eur. Po teh-
tnem razmisleku smo se odločili, da omenjena sredstva 

Dne 5. septembra 2021 je Društvo 
za promocijo in razvoj turizma Ob-
čine Grad »Skouriš« organiziralo 
tradicionalni pohod po Graščakovi 
poti. V prelepem vremenu se je pri-
bližno 40 pohodnikov podalo na 13 
km dolgo pot, ki je potekala mimo 
kulturnih in zgodovinskih zname-
nitosti naše občine. Po pohodu je 
sledilo druženje pred Info pisarno v 
Radovcih.
Med letom pa smo člani društva 
»Skouriš« urejali poti po graščakovi 
poti, prostore info pisarne in okolico.

Daniel Huber
(Foto: L. Frumen) 

si ves potreben material in izbrali izvajalce za izgradnjo, a 
ker je leto 2021 polno presenečenj, žal tudi negativnih, smo 
morali delo in investicijo premakniti iz letošnje jeseni na 
pomlad 2022. V upanju na uspešno izvedbo in potrpežljivost 
občanov se lepo zahvaljujemo. 
       

UO DŠKT LUKAJ MOTOVILCI

investiramo v ureditev škarpe v našem športnem centru.  
Tako smo kupili betonske bloke, izvajalec del je odstranil 
odvečno zemljo pri škarpi in uredil celotno površino med 
objektom in škarpo. Pri ureditvi smo potem namestili ustre-
zno kanalizacijsko opremo ter nato postavili te betonske 
bloke ob škarpo in s tem v bodoče preprečili rušenje zemlje 
in kamenja s škarpe na površino za zadnjo stranjo našega 
objekta. 
Za dokončen izgled tega dela našega ŠC Vidonci bomo še 
navozili ta del zemljišča in s tem omogočili veliko lažji do-
stop do kuhinje, ki je v zadnjem delu našega objekta. Prav 
tako bomo še investirali sredstva v obnovo našega pokritega 
prostora, predvsem v obnovo lesenega dela, ki je po vseh teh 
letih potreben sanacije. 
Tako smo leto 2021 izkoristili za nujne sanacije in vzdrževalna 
dela, da bo potem naš ŠC v naslednjih letih lahko zaživel za 
prvotne namene, in sicer za dogodke, druženja in živahnost ter 
kot osrednji objekt v vasi Vidonci za vse lepe dogodke. 

Mitja Sapač
(Foto: Arhiv ŠD Vidonci)

Pohodniki Graščakove poti pred Info pisarno v Radovcih 
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NOVA PRIDOBITEV PGD KRUPLIVNIK  

OBČINSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE GRAD

Leti 2020 in 2021 bomo zagotovo imeli v spominu glede 
na spremenjen način življenja zaradi nastale situacije, ki 
je doletela ves svet. Vendar pa le ni vse črno, kot se zdi na 
prvi pogled. Članom PGD Kruplivnik in seveda tudi vsem 
vaščanom se je izpolnila dolgoletna želja po pridobitvi 
novega gasilskega orodnega vozila. Po vseh priporočilih 
glede na novo nastalo situacijo ni bilo mogoče organizirati 
nobene prireditve, s katero bi lahko gasilci poskrbeli za do-
daten vir financiranja, ki bi bil še kako potreben za nabavo 
novega gasilskega vozila. Tu ste pa na pomoč priskočili vi, 
dragi občani in občanke, ki ste nesebično darovali vsak po 
svojih zmožnostih. Končni izkupiček nabirke je bil vse več 
kot pričakovan, za kar se vam v imenu PGD Kruplivnik in v 
imenu sovaščanov iskreno zahvaljujem. Naše novo gasilsko 

orodno vozilo je znamke Ford Transit Custom Furgon Trend 
2.0, katerega cena je znašala 32.000 eur, nadgradnja le-te-
ga pa še dodatnih 6.000 eur. V prihodnje bomo nabavili še 
prikolico v vrednosti 12.000 eur. 
Vozilo je namenjeno tako gasilcem kot tudi ostalim dru-
štvom za razne prevoze.

Še enkrat iskrena hvala vsem članom in članici občinskega 
sveta, občinski upravi za pomoč, županji ge. Cvetki Ficko, 
Gasilski zvezi Grad, vsem občanom in občankam za denar-
ne prispevke ob nabavi našega novega vozila. 

Silvester Dervarič, 
predsednik PGD Kruplivnik 

Gasilci smo aktivni skozi celo leto, naj bodo to interven-
cije, izobraževanja, vaje in ne nazadnje razna druženja. 
Sestavni del urjenja so tudi gasilska tekmovanja, ki jih 
skozi celo leto ne manjka. To seveda velja za »normalna 
leta«, zadnji dve leti pa sta vse prej kot normalni. Tudi 
pri gasilcih se pandemija močno pozna, predvsem pri 
društvih, ki so že prej komaj shajala. Vaje, tekmovanja in 
raznorazna druženja so bila oz. so še vedno omejena, če 
ne v celoti prepovedana. Kljub temu smo izkoristili kratek 
čas brez ukrepov in po dveh letih spet organizirali tekmo-
vanje Gasilske zveze Grad.
Tekmovanje je potekalo 28. 8. 2021 v organizaciji Prosto-
voljnega gasilskega društva Grad. 
Ker letos ni bilo izbirnih tekmovanj Gasilske zveze Sloveni-
je, smo tekmovalne discipline lahko izbirali sami. Tako so se 

 Od leve stojijo: podpoveljnik Gorazd Zelko, poveljnik Gregor Mihalič, podpredsednik Drago Godar in predsednik PGD Kruplivnik Silvester 
Dervarič. (Foto: L. Čerpnjak) 

(Foto: Z. Žekš) 
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V kategoriji člani A je tekmovalo 8 enot. Za prvo mesto 
sta se udarili ekipi iz Motovilcev. Na koncu so bili »mladi« 
za pičle tri stotinke sekunde pred »starimi«, tretje mesto 
so dosegli gasilci iz Dolnjih Slaveč. Omeniti velja, da smo 
letos pogrešali ženske ekipe. Upam, da je bil to samo splet 
okoliščin in bodo tudi članice v prihodnje spet prisotne.
Včasih je kdo rekel, da ima teh tekmovanj že preko glave. 
Tokrat pa smo bili vsi enotnega mnenja, da je to tekmova-
nje bilo še kako potrebno za ohranitev kadra. V nasprotnem 
primeru bi verjetno izgubili še več članov. 

Poveljnik Gasilske zveze Grad
Klemen Flisar

NAŠA DRUŠTVA 

člani pomerili v vaji z motorno brizgalno ter vaji razvršča-
nja, mladinci in pionirji pa so tekmovali v vaji z vedrovko. 
Da bi omogočili tekmovanje tako rekoč vsem otrokom, se 
je vaja izvajala v trojkah. To pomeni, da je bila ekipa sesta-
vljena iz treh članov, za klasično vajo jih je potrebno devet. 
Na ta način je lahko svoje znanje in spretnost pokazalo 8 
ekip mladincev ter 10 ekip pionirjev. 

V kategoriji mladincev je zmagala ekipa Deteljica Motovilci 
pred ekipo Dolnji Slaveči 2, na tretje mesto so se uvrstili 
mladinci Dolnji Slaveči 1. 
Pri pionirjih je bila najbolj spretna ekipa Gasilci Vidonci, 
na drugem mestu so pristali Grad 3, tretji pa so bili Smrkci 
Motovilci. Tukaj moramo poudariti, da rezultati niso bili pr-
votnega pomena. Tekmovanja se je udeležilo čez 50 otrok, 
seveda so bili vsi nagrajeni s spominskimi medaljami.

OPERATIVNA VAJA GASILSKE ZVEZE GRAD
Med stalne aktivnosti gasilcev spadajo tudi operativne vaje, 
na katerih se člani učijo oz. izpopolnjujejo svoje znanje. Samo 
tako lahko v resnih situacijah pomagajo sočloveku. Ena ta-
kšnih vaj je bila v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti.
Vaja je letos potekala 24. 10. 2021 na območju vasi Grad. Sce-
narij vaje je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Grad, 
domači poveljnik je bil tudi vodja intervencije. Namen vaje 
je bil preizkusiti in izpopolniti organiziranost in pripravljenost 
operativnih enot Gasilske zveze Grad.

Zaradi neugotovljenega vzroka sta zagorela večja travnata 
površina in gozd. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je pri-
šlo do širitve požara na stanovanjsko hišo. Ob sedmi uri zjutraj 
občan  javi požar na številko 112. Regijski center za obveščanje 
takoj alarmira osrednjo enoto PGD Grad. Ob prihodu na poža-
rišče vodja intervencije alarmira še preostale enote v GZ Grad. 
Ker je na požarišču primanjkovalo vode za gašenje, je bilo iz-
vedeno napajanje avtocisterne iz kakih 300 m oddaljenega 
ribnika. Hiša leži namreč na večji vzpetini, kjer ni hidrantnega 
omrežja. Zato je bilo potrebno uporabiti verigo treh motornih 
brizgaln, ki so vodo črpale do požarišča. Na intervenciji je bil 
poškodovan tudi en gasilec, ki ga je bilo potrebno odnesti v 
dolino. Ker se je vaja odvijala na skoraj nedostopnem terenu, 
so se za potrebe komunikacije uporabljale radijske postaje.
Vaje se je udeležilo 62 operativnih gasilcev iz vseh sedmih 
društev v Občini Grad. Vsako društvo je imelo svoje zadolžitve, 
ki jih je tudi uspešno opravilo. Na analizi vaje so bile izposta-
vljene nekatere pomanjkljivosti, ki bodo v bodoče odpravljene. 
Seveda pa po vsaki naporni intervenciji prija tudi nekaj za 
pod zob, zato so se vsi udeleženci v gasilskem domu Grad 
okrepčali z malico ter pijačo.

Ekipa PGD Vidonci v akciji (Foto: F. Krpič) 

Najmlajši gasilci v svoji vaji (Foto: Z. Žekš) 

Prihodnost gasilstva (Foto: Z. Žekš)  
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LD KUZMA O DELU V LETU 2021
Spoštovani.
Tudi LD Grad-Kuzma je zopet morala svoje poslanstvo v 
letu 2021 prilagoditi razmeram zaradi COVID-a 19. 

V zimskem času smo namenili večino dela za  načrtovanje 
plana dela v letu 2021. 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 zopet bali, da bo zaradi pandemije 
zelo okrnjen. Uspelo nam ga je v veliki meri izpolniti, za 
razliko od mnogih drugih lovskih družin.

Tako kot vsako leto smo tudi letos izvedli tradicionalno 
Hubertovo mašo, s katero se spomnimo  naših preminu-
lih članov. Letos je prireditev potekala v nedeljo, 27. junija. 
Poleg lovcev iz sosednjih lovskih družin so se prireditve 
udeležili županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko in župan 
Občine Kuzma g. Jožef Škalič ter lovski pevci. Na prireditvi 
so se predstavili tudi člani Kluba starodobnikov Srebrni 
breg iz Martinja. Po svečanem delu je sledilo družabno 
srečanje s pogostitvijo vseh prisotnih.
V pozno poletnem in jesenskem obdobju pa smo lovci naj-
več časa namenili ocenjevanju škode, ki jo je povzročila 
divjad. Povedati moramo, da je bilo te škode letos ogromno. 
Največ škode je povzročila jelenjad in divji prašiči. Veseli 
nas, da smo se z vsemi oškodovanci, ki so škodo pravočasno 
prijavili, dogovorili o višini izplačane škode. Pripravljali smo 
krmno hrano za zimo, izvrševali načrtovani plan odvzema 
visoke divjadi. Skupnim lovom smo se v veliki meri odrekli 
zaradi nastale situacije v zvezi s COVID-om 19. Opažamo 
pa žal zmeraj bolj to, da divjad v naravi nima miru tudi 
zaradi hrupa, ki ga povzroča vožnja z motornimi vozili v  
naravnem okolju.

Lovci naše lovske družine želimo vsem občankam in obča-
nom Občine Grad v prihajajočem letu 2022 predvsem veliko 
zdravja ter povabilo vsem mladim, ki imajo veselje do narave 
in varstva divjadi, da se nam pridružijo v našem poslanstvu.
LOVSKI ZDRAVO!

Predsednik LD GRAD-Kuzma   
Viktor Navotnik    

V okviru vaje je predstavnik podjetja, ki se ukvarja s prodajo 
gasilske opreme, predstavil tudi najnovejšo zaščitno in reše-
valno opremo. Tudi v gasilstvu se oprema nenehno dograjuje 
in izpopolnjuje, zato tudi pri tem ne moremo in ne smemo 
zaostajati. Le tako bomo obvladovali izzive, ki nam jih nalaga 
sodobno življenje ter, čedalje bolj pogosto, tudi narava. 

Poveljnik Gasilske zveze Grad
Klemen Flisar
(Foto: Z. Žekš
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OTVORITEV CESTE PRI GRADU

Zaradi epidemioloških razmer, ko ni bilo možno organi-
zirati večjih prireditev, so se družine, ki živijo v novem 
delu naselja Grad odločile, da si pripravijo lep sobotni 
popoldne in vseeno prerežejo trak ter se tako razveselijo 
nove pridobitve. 

Moški so poskrbeli za žar in dobro pijačo. Ženski del pa za 
sladki del. Tako se je cesta predala svojemu namenu. Srečno. 

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

(Foto: M. Žökš)

LÜPANJE KUKRCE V KOVAČEVCIH 

Med najpomembnejša jesenska opravila je včasih spadalo 
tudi ličkanje koruze, saj je imela skorajda vsaka kmetija po-
sajeno koruzo, ki je bila pomembno živilo za ljudi in živali. 
Lüpanju kukrce se je vedno pridružilo večje število ljudi, in 

sicer je bil običaj, da so lüpali najprej pri eni hiši, nato drugi, 
tretji … Poleg tega, da so si ljudje pomagali med seboj, so 
bili to tudi trenutki druženja.
Letos se je družina Cör iz Kovačevcev odločila, da pripravi 



Občina Grad33   

NAŠA DRUŠTVA 

MIKLAVŽ – DŠKT LUKAJ MOTOVILCI
Miklavž je gotovo eden najbolj priljubljenih svetnikov pri 
nas, saj ga naši otroci s posebnim veseljem pričakujejo 5. 
decembra s čistimi čevlji, narejenimi nalogami, risbicami 
in trditvijo, da so bili pridni čez celo leto. 

Tudi v Motovilcih imamo veliko pridnih otrok, katere sta 
Miklavž in angel obdarila z darili. Za malce poredne otroke 
pa sta poskrbela parklja, ki sta z malo čudeža dosegla, da 
so bili otroci zelo zelo pridni. 

Kot vsako leto smo tudi letos poskrbeli, da v Domu Eliza-
beta, domu starejših v Sv. Juriju, ne bi manjkalo decembr-
skega vzdušja. Poskrbeli smo za to, da so imeli tudi starejši 
doživeli obisk Miklavža. Nato se je Miklavž skupaj z ekipo 
odpravil od vrat do vrat po vasi Motovilci. Upamo, da ste 

lüpanje kukrce po starih običajih. Tako smo se en zvečer 
zbrali stari in mladi vaščani, prijatelji, ki smo lüpali kukrco. 
Lüpanje je bilo nekoč prava veselica za mlade in stare in 
tako je bilo tudi sedaj – veliko smeha, vragolij in starih 
prigod. Domače gospodinje – pri hiši živijo tri generacije 
(babica, snaha in vnukica) – so pripravile prave goričke po-
gače, za zdravilno kapljico pa so poskrbeli možje.
Omenjeni dogodek nas je popeljal v čas mladosti naših 
babic in dedkov in s tem dokazal, da kulturna dediščina 
preteklosti še vedno bogati naša srca.
Hvala družini Cör za obuditev običaja. Vsi prisotni smo se 
strinjali, da moramo to naslednje leto ponoviti. 

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

(Foto: Arhiv družine Cör)

bili veseli njegovega obiska in da je kakšen spomin nanj 
pobožal čas vašega otroštva. Želimo Vam, da boste v priho-
dnjih decembrskih dneh vsi srečni, zdravi in da se vidimo 
naslednje leto.

UO DŠKT LUKAJ Motovilci
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GASILSKA ZVEZA GRAD
Gasilska zveza Grad je samostojna, nepridobitna, huma-
nitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih 
gasilskih društev. Deluje na podlagi Zakona o društvih 
in Zakona o gasilstvu. GZ Grad je članica Gasilske zveze 
Slovenije.

Gasilska zveza Grad je bila ustanovljena na ustanov-
ni skupščini gasilske zveze 21. marca 1999 v gasilskem 
domu Grad, takrat še pod imenom Gasilska zveza Obči-
ne Grad. Predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev 
zveze je bil Milan Špilak. Pravico glasovanja na ustanov-
ni skupščini so imeli izvoljeni delegati iz vseh sedmih 
prostovoljnih gasilskih društev v Občini Grad, ki so tudi 
članice zveze. 

Na ustanovni skupščini je bil izvoljen naslednji upravni 
odbor:

- Dervarič Silvester – predsednik GZ
- Šalamon Franc – poveljnik GZ
- Ficko Damjan – tajnik GZ
- Špilak Milan – blagajnik GZ
- Predsedstvo GZ (7 predsednikov PGD)
- Poveljstvo GZ (7 poveljnikov PGD)

Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.
Na ustanovni skupščini je bil sprejet statut GZO Grad.

Gasilska zveza je v tej sestavi z manjšimi spremembami 
delovala do leta 2008, ko je bil izvoljen nov upravni odbor 
zveze, in sicer:

- Šalamon Franc – predsednik GZO
- Špilak Milan – poveljnik GZO
- Predsedniki in poveljniki PGD (upravni odbor in povelj-

stvo)
- Nadzorni odbor in člani arbitraže

Na skupščini GZO Grad je bil soglasno sprejet tudi novi sta-
tut GZO Grad ter spremenjen naziv in sedež zveze. Zveza 
ima svoje prostore v občinski stavbi.

V letu 2019 je zveza obeležila 20 let delovanja. Na slav-
nostni proslavi so bila podeljena odlikovanja ter zahva-
le najzaslužnejšim članom. Razvit je bil tudi prvi prapor 
Gasilske zveze Grad. Čast praporščaka je pripadla prvemu 
predsedniku zveze Silvestru Dervariču.

Konec leta 2021 je v zvezo včlanjenih skupaj 518 članov. Od 
tega je 128 operativnih članov, 124 članic, 59 pionirjev in 
mladincev ter 78 veteranov, ostalo so aktivni in podporni 
člani. 
Prvih 20 let se v razvoju zveze močno pozna. Vseh sedem 

prostovoljnih gasilskih društev poseduje več ali manj novo 
motorno brizgalno ter vso pripadajočo opremo. Tudi vozni 
park se je močno posodobil, seveda po potrebah in zmo-
žnostih posameznih društev. 
Največja pridobitev je vsekakor najnovejša gasilska cister-
na AC 24/60 znamke Scania.
Največje bogastvo predstavlja vsekakor gasilska mladi-
na. Iz leta v leto se število mladih članov povečuje. Del 
zasluge gre seveda mentorjem, ki jih znajo animirati za 
gasilsko poslanstvo. V zadnjih letih se mladi udeležuje-
jo vseh aktivnosti in tekmovanj na področju pomurske 
regije in tudi države. Prav zato je bila zvezi zaupana tudi 
organizacija regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji, 
ki je bilo v letu 2019. Udeležilo se ga je 72 ekip iz celotne 
regije.

Tudi člani se stalno izobražujejo ter usposabljajo, saj so 
intervencije čedalje bolj specifične in je potrebno veliko 
strokovnega znanja ter opreme. Klasičnih požarov tako re-
koč ni več. Poleg nosilcev dihalnih aparatov, usposobljenih 
za gašenje notranjih požarov, požarov v naravi, delu z mo-
torno žago itd., ima zveza tudi mentorje mladine, sodnike 
na gasilskih tekmovanjih na najvišji ravni ter inštruktorje 
in predavatelje. Tekmovalne enote so prisotne na več ali 
manj vseh regijskih ter državnih tekmovanjih, dvakrat se 
lahko zveza pohvali celo z naslovom regijskih prvakov med 
člani A.

Vodstvo Gasilske zveze Grad trenutno sestavljajo:
- Milan Špilak – predsednik
- Klemen Flisar – poveljnik
- Lidija Bernjak Sukič – blagajnik
- Valerija Horvat – tajnik
- Vsi predsedniki PGD – upravni odbor
- Vsi poveljniki PGD – poveljstvo

Čeprav je Gasilska zveza Grad med manjšimi zvezami v 
Sloveniji, ima načrte in vizijo tudi za naslednjih 20 let. Tu-
kaj je mišljeno predvsem pridobivanje ter izobraževanje 
novega kadra, posodabljanje zaščitne in reševalne opreme, 
udeležba na prireditvah in tekmovanjih širom regije, drža-
ve in tudi preko meja.

Poveljnik Gasilske zveze Grad
Klemen Flisar
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DELO ZAVODA ZUKD GRAD V LETU 2021

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad že osem let 
uspešno privablja obiskovalce v Doživljajski park Vulkanija, 
v okviru katerega si lahko ogledajo tudi geološki muzej, 
kamnolom bazaltnega tufa, Pütarov mlin in se peljejo s 
cestnim turističnim vlakom. V sklopu te ponudbe pa obi-
skovalci obiščejo tudi grad Grad, cerkev in druge turistične 
točke v občini in okolici. Zavod turistične točke povezuje in 
jih ponuja v različnih programih za šolske in druge skupine 
ter posameznike. Zavod se povezuje tudi z drugimi ponu-
dniki in rokodelci z Goričkega in Pomurja, trži in promovira 
ponudbo ter skrbi za razvoj turizma v občini. V osmih letih 
je Vulkanijo obiskalo preko 200 tisoč obiskovalcev.

Zavod se od leta 2015 financira sam iz lastnih sredstev, ki 
jih pridobi z vstopnino in drugimi dejavnostmi, ki jih izvaja. 
Zato je toliko bolj pomembno, da Vulkanijo dobro trži, po-
nuja kvalitetne programe, jo promovira in s tem vsako leto 
povečuje obisk. To je zavodu tudi uspevalo vse do izbruha 
epidemije, ko se je Vulkanija dvakrat zaprla za obiskoval-
ce. To je vplivalo na izpad prihodkov in zmanjšanje števila 

obiskovalcev. Izpad prihodkov smo rešili z najemom kredi-
ta in varčevalnimi ukrepi. Obiskovalce pa smo v tem času 
s pomočjo nagradnih iger in dodatne ponudbe uspešno 
vabili na Goričko. 

V letu 2021 je bila Vulkanija skoraj štiri mesece zaprta, 
svoja vrata je lahko odprla 26. aprila in od takrat naprej 
vabila na vulkansko doživetje obiskovalce iz cele Sloveni-
je. Od ponovnega odprtja pa do konca novembra je Vul-
kanijo obiskalo skoraj 29 tisoč obiskovalcev, seveda pa jih 
še nekaj pričakujemo do konca leta. Največ je bilo družin, 
sledijo šoloobvezni otroci, nato odrasli ter dijaki, študentje 
in upokojenci. Obiskalo nas je 377 tujcev, predvsem v pole-
tnem času. Letos smo obiskovalcem v čim večji meri nudili 
vožnje z vlakom po vulkanski pokrajini, kjer so si ogledali še 
kamnolom in dva kratka filma. Z vlakom se je peljalo 9.549 
oseb, vlak pa smo ponujali med prvomajskimi, poletnimi 
in jesenskim počitnicami. Delavci zavoda zato vsako leto 
očistimo kamnolom in okolico, letos smo v njem prestavili 
klopi in mize tako, da se lažje izvajajo delavnice in lahko 
obiskovalci v senci posedijo in občudujejo vulkanske stene. 
S to bogato ponudbo obiskovalcem omogočimo, da pri nas 
doživijo celotno vulkansko zgodbo, si poleg Vulkanije ogle-
dajo še grad in kaj domačega pojedo pri naših gostincih.  
Da je vulkanska zgodba enkratna in res dobro zastavljena, 
so dokazali tudi predstavniki turističnih regij iz Slovenije, ki 
so prišli k nam na strokovne obiske in si Vulkanijo ogledali 
kot primer dobre prakse. Gostili smo predstavnike iz HE 
Spodnja Sava, turističnih zavodov Bleda, RIC-a Bela Kra-
jina in drugih podjetij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in 
izvajanjem projektov, obiskalo pa nas je tudi nekaj družin 
znanih Slovencev. 

Letos je zaradi epidemioloških razmer nekaj prireditev 

Delavci zavoda z olimpijsko baklo (Foto: arhiv ZUKD Grad)

Koncert učencev glasbene šole na trgu Vulkanije (Foto: D. Krpič)
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odpadlo, kljub temu pa smo se družili junija na koncer-
tu učencev Glasbene šole M. Sobota, oddelek Sv. Jurij in 
septembra na Dnevih evropske kulturne dediščine, ko smo 
izvajali dodatne delavnice na temo Dober tek, brali knjigo 
in imeli kulinarično ponudbo na trgu Vulkanije. Bili smo 
prisotni na Mačjem mestu v Radencih in skozi leto promo-
virali našo novo knjigo, krtek Oli pa je otroke razveseljeval 
tudi na Igrivi ulici v M. Soboti. Promocijo smo gradili pred-
vsem na digitalnih medijih, v različnih turističnih prilogah 
smo vabili družine in skupine na vulkansko doživetje na 
Goričko in se udeležili predstavitve Pomurja v Ljubljani. 
Dobra promocija je bila tudi slovenska bakla, ki smo jo del 
poti ponesli tudi delavci Vulkanije in z njo širši javnosti 
predstavili tudi našega krtka Olija in Vulkanijo.

Ob občinskem prazniku je Doživljajski park Vulkanija pre-
jel plaketo za prispevek k razvoju turizma v Občini Grad. 
Plakete smo se zelo razveselili, saj je to priznanje za naš 
dolgoletni trud in srčno delo, s katerim smo celi Sloveniji in 
širše predstavili vulkansko zgodbo in našo občino postavili 
na turistični zemljevid. Zato bi se še enkrat lepo zahvalila 
predlagateljem, svetnikom in občini za prejeto plaketo, ki 

nas zaposlene na zavodu vzpodbuja k novim podvigom. 
Vulkanija je v teh letih postala prepoznavna točka in vse-
kakor bomo gradili naprej na naši vulkanski zgodbi in širili 
turistično ponudbo. Potenciala je še veliko, k temu moramo 
dodati samo še pogum in dobro sodelovanje, pa bo kmalu 
zaživelo veliko novih zgodb.  

Danijela Krpič, direktorica zavoda

KNJIGA OLI IZ DEŽELE VULKANOV IN NOVA DOŽIVETJA

Tudi leto 2021 je bilo produktivno leto. Čeprav smo bili zaprti, 
nismo počivali, temveč smo pridno peljali projekte, ki smo si 
jih zadali. Prijavili smo se na razpis, s katerim bomo obogatili 
doživetje v vulkanskem podzemlju, projekt je bil odobren in 
ga bomo izvajali v prvi polovici naslednjega leta. Skozi zimo 
in pomlad smo pripravljali prvo knjigo, ki jo je izdal zavod. 

S ponosom smo 22. aprila predstavili knjigo Oli iz dežele 
vulkanov, ki na 40 straneh opisuje dogodivščine krtka Olija 
v času, ko je na Goričkem bruhal vulkan. V knjigi srečamo 
značilne živali z Goričkega in sledimo napetemu dogaja-
nju med bruhajočimi vulkani. Knjigo je napisala najbolj 
brana pisateljica Desa Muck, z bogatimi ilustracijami pa jo 
je opremil najbolj izposojan ilustrator Uroš Hrovat. Knjigo 
je izdal ZUKD Grad, namenjena pa je tako najmlajšim kot 

starejšim otrokom, saj predstavlja naš vulkan in napeto 
dogodivščino s srčnim sporočilom. Knjigo smo uspešno 
promovirali na več predstavitvah in sejmih ter jo prodali v 
veliko knjižnic in šol. Knjiga je na voljo v Olijevi trgovini v 
Vulkaniji. V trgovini pa najdete tudi veliko drugih izdelkov, 
od Olijevih radirk, obeskov, svinčnikov, majic in dinozavrov, 
pa vse do mineralov, nakita ter izdelkov okoliških rokodel-
cev. Vabljeni!

V jesenskem času smo pripravili nekaj projektov, s katerimi 
bomo v začetku naslednjega leta obnovili geološki muzej 
in dodali nove interaktivne vsebine. Obnova bo zajemala 
tudi nekatere elemente v Vulkaniji, ki so potrebni preno-

Podpisovanje nove knjige Oli iz dežele vulkanov (Foto: arhiv ZUKD 
Grad)

Desa Muck je knjigo najprej predstavila otrokom. (Foto: D. Krpič)

Delavnica kuhanja kamnin (Foto: D. Krpič)
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE NA GRADU GRAD

Javni zavod Krajinski park Goričko se je v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije tudi le-
tos pridružil 31. Dnevom evropske kulturne dediščine  in 9. 
Tednu kulturne dediščine z dvema dogodkoma. Obiskoval-
cem gradu Grad je bil tako v nedeljo, 26. septembra 2021, 
ob Dnevu odprtih vrat omogočen prost vstop v obnovljene 
grajske prostore, organizirana pa sta bila tudi dva vodena 
ogleda po stalnih in gostujočih razstavah ter muzejskih 
zbirkah. Letošnji dnevi so potekali pod sloganom Dober 
tek!, zato smo v goste povabili goričke kmetije in ponu-
dnike, ki so na stojnicah ponujali svoje domače pridelke 
in okusne kulinarične dobrote. 
Obiskala nas je tudi koordinatorka dnevov v Sloveniji 
Nataša Gorenc.

V soboto, 2. oktobra 2021, pa je Javni zavod Krajinski park 
Goričko v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro 
organiziral že 15. Grajski bazar z goričkimi meštri, na ka-
terem je na grajskem dvorišču 15 ponudnikov domače in 
umetnostne obrti ter domačih dobrot in kulinarike poskr-
belo za pravo sejemsko vzdušje. Sejemsko dogajanje so  
člani Goričkoga drüjštva za lepše vütro obogatili s spre-
hodom z zeliščarjem in fračarijo. 
Obiskovalce in povabljene goste sta nagovorili direktorica za-
voda Stanka Dešnik in predsednica društva Marjetka Škafar. V 
nadaljevanju so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni prejemniki 
priznanj za NAJ travnik in NAJ ograček z brajdo v letu 2021.

Obiskovalci obeh dogodkov so si poleg stalnih muzejskih 
zbirk in razstav lahko v palaciju gradu ogledali fotografsko 
razstavo Magična narava 2019, Goričko živi z Naturo 2000, 
v novem stolpu razstavo jabolk in hrušk starih sort iz de-
žele vulkanov in v grajskem parku razstavo Biodiverziteta 
Slovenije. 

Jesenska dogodka sta bila s strani lokalnega prebivalstva 
in organiziranih skupin zaradi lepega vremena in raznovr-
stne ponudbe na stojnicah ter spremljevalnih aktivnosti 
dobro obiskana.

Štefanija Fujs

Koordinatorka DEKD v Sloveniji Nataša Gorenc in direktorica zavoda 
Stanka Dešnik

Bogata ponudba na stojnicah (Foto: S. Dešnik)

Prikaz obrti kovača Franko Franca iz Puconcev (Foto: S. Dešnik)

ve, ureditev trga, postavitev otroških igral in novega krtka 
Olija na trgu Vulkanije. Nove pridobitve v vrednosti okrog 
60 tisoč evrov bomo prilagajali finančnim sredstvom, saj 
bomo v prvi polovici leta izvajali tudi projekt Utrip, ki smo 
ga prijavili januarja letos skupaj z vodilnim partnerjem RIS 
Rakičan. Projekt je vreden 45 tisoč evrov in se bo zaključil 
junija 2022. Previdno, pa vendar s smelimi upi, smo načr-
tovali in razvijali ideje za dodatna doživetja, ki jih lahko z 
lastnimi sredstvi izpeljemo in tako obogatimo obisk Vulka-
nije. Zato se že veselimo novega leta, ki prihaja. Naj prinese 
obilo zdravja in poguma, da izpeljemo vse načrte in tako z 

novimi pridobitvami privabimo v naslednjih letih k nam v 
Vulkanijo in na Goričko še več obiskovalcev.

Leto se zaključuje razmeram primerno. Čeprav se ne more-
mo družiti na trgu Vulkanije, pa se lahko poveselimo doma 
med svojimi najdražjimi. Vsem občanom želim, da v kro-
gu svojih družin mirno in lepo preživite božične praznike. 
Predvsem pa vam želim, da ostanete zdravi in polni upanja 
pričakate leto 2022!

Danijela Krpič, direktorica zavoda
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MINISTER JOŽE PODGORŠEK OBISKAL KRAJINSKI PARK GORIČKO

NAŠE DELO V PROJEKTU LIFE NATURAVIVA, BIODIVERZITETA – 
UMETNOST ŽIVLJENJA

Minister RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Jože 
Podgoršek, je v oktobru obiskal Krajinski park Goričko. Med 
vodenjem po gradu si je ogledal etnološke zbirke goričkih 
mojstrov in razstavi o naravi ter naravoslovne sobe o par-
ku. V okroglem salonu gradu se je srečal z zaposlenimi v 
Javnem zavodu Krajinski park Goričko, ki upravljajo z gra-
dom, Krajinskim parkom in Naturo 2000 Goričko. Predsta-
vljena mu je bila problematika kmetovanja v povezavi z 
ohranjanjem narave in biotske raznovrstnosti ter dosežki, 
ki jih zavod beleži z izvajanjem raznovrstnih projektov, sofi-
nanciranih iz evropskih skladov. V nadaljevanju je minister 
zaposlenim v zavodu predstavil zasnovo strateškega načrta 
skupne kmetijske politike 2023– 2027. Srečanju so poleg 
zaposlenih prisostvovali predstavnik kmetijsko-gozdarske-
ga zavoda, predstavnik Zavoda RS za ohranjanje narave in 
predsednica Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Pogovor 
je bil spodbuden, saj je iskanje ukrepov za ohranjanje biot-
ske raznovrstnosti skupen cilj v Evropski uniji.
Obisk se je zaključil s terenskim ogledom v Vidoncih, kjer 
je kljub megli bilo možno videti visokodebelni travniški 

delov sveta. V aprilu 2021 so Goričanci in Goričanke po po-
šti prejeli novičnik z naslovom »Biodiverziteta in voda«, 
v katerem smo predstavili živalsko in rastlinsko pestrost 
vodnih življenjskih prostorov na Goričkem. V prostorih gra-
du Grad smo gostili fotografsko razstavo Magična narava 
2019 in razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, v 
grajskem parku pa je bila postavljena velika zunanja raz-
stava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki so jo pripravili 
sodelavci projekta na Nacionalnem inštitutu za biologijo. V 

Life Naturaviva, biodiverziteta – umetnost življenja je pro-
jekt, v katerem želimo na Javnem zavodu Krajinski park 
Goričko skupaj z devetimi drugimi partnerji po Sloveniji 
čim širši javnosti predstaviti bogato biodiverziteto oziroma 
biotsko pestrost Slovenije. Na našem zavodu se v projektu 
trudimo predvsem z razkrivanjem pestrosti narave našega 
prostora – Krajinskega parka Goričko. 
Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z različnimi 
aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske 
skupine smo organizirali številne brezplačne naravoslovne 
dneve in naravoslovne delavnice, na katerih mlajšim sku-
pinam na zabaven in praktičen način pokažemo, zakaj je 
na Goričkem velika naravna pestrost, zakaj je pomembna 
in kaj vse zajema. 

Za splošno javnost smo izvedli različna predavanja na 
temo biotske pestrosti, na potopisnih predavanjih pa so 
različni predavatelji predstavili tudi biodiverziteto drugih 

Minister Jože Podgoršek na gradu Grad (Foto: arhiv MKGP)

Naravoslovni dan v Lončarovcih (Foto: N. Vegi Kalamar)

Biodiverziteta Slovenije ob Regionalnem promocijskem centru 
Expano (Foto: T. Koltai)

sadovnjak, suhi travnik in zasajeno mejico med travniki, 
za kar skrbi Javni zavod KP Goričko in je rezultat projekta 
Gorička krajina.

Stanka Dešnik
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NAJ BODO VISOKODEBELNI SADOVNJAKI BREZ BELE OMELE 

še preden se omela na drevesu preveč razširi. Že okuže-
ne veje odrežemo na primerni razdalji (vsaj 30 cm) pred 
grmičkom bele omele. Ko omela izrašča iz debelejše veje 
ali samega debla, omelo odstranimo površinsko z izrezo-
vanjem na površini stebla. Vsako leto znova. Veje z odstra-
njeno belo omelo lahko po odstranitvi sežgemo in s tem 
preprečimo nadaljnjo razširjanje plodov. 
Naj bo redno vzdrževan in obrezovan visokodebelni sadov-
njak ponos vsakega lastnika in odraz skrbnega gospodarja 
sadovnjaka. 

Mojca Podletnik

Jesensko-zimski dnevi so kot nalašč za obrezovanje sadnih 
dreves. Čeprav starih visokodebelnih dreves ni potrebno 
vsako leto obrezovati, je redno obrezovanje nujno, ko iz 
dreves izrašča bela omela. Bela omela (Viscum album) je 
zimzelena polzajedavska rastlina, ki je odvisna od dreves, 
na katerih raste. Je okroglast grmiček, ki se v les drevesnih 
vej ali celo samo deblo pritrdi s havstoriji (nadomestnim 
koreninam podobnimi pritrjevalnimi organi). Ti predrejo 
skorjo in se vraščajo v les. Omela iz drevesa črpa vodo in 
mineralne snovi, medtem ko organsko snov (sladkorje) 
proizvede sama s fotosintezo. Z izčrpavanjem zavira rast 
gostiteljskega drevesa in v primeru močno napadenih 
dreves celo povzroči propad drevesa, hkrati pa z drevesom 
tekmuje za sončno svetlobo. Napadena drevesa se tako 
sčasoma posušijo. Bela omela najpogosteje uspeva na 
jablanah, lipah, robiniji in brezi. Pogosto lahko množice 
grmičkov vidimo v starih visokodebelnih sadovnjakih, na 
velikih lipah ali na gozdnem robu. Po podatkih Javnega 
zavoda Krajinski park Goričko je v Občini Grad vsaj 2,1 ha 
visokodebelnih sadovnjakov in posamičnih jablan z belo 
omelo. Belo omelo raznašajo ptice, kot sta brinovka in carar, 
ki se hranijo z belkastimi lepljivimi plodovi, semena pa po 
zaužitju iztrebljajo na drevesih, kjer počivajo in presnavlja-
jo. Plodovi omele so za človeka strupeni, čeprav se drugi 
deli omele v majhnih odmerkih uporabljajo v zdravilne 
namene.
Ker se bela omela v primeru nerednega odstranjevanja v 
nekaj letih razširi po drevesu, je nujno, da rast bele omele 
na okuženih drevesih zaviramo z rednim obrezovanjem vej 
in odstranjevanjem grmičkov. Pomembno je, da z dreves 
sproti odstranimo vse mlade poganjke ali grmičke omele, 

Pomlajena jablana v Vidoncih (Foto: G. Domanjko)

sodelovanju z Inštitutom Lutra smo priredili tudi otvoritev 
omenjenih razstav s koncertom klasične glasbe. 
Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi Preživeti z 
netopirji v Kančevcih smo izvedli več vodenih ogledov z 
različnimi starostnimi skupinami. Razstavi Ekosistemi Slo-
venije in biodiverziteta ter Biodiverziteta Slovenije smo 
v jesenskem času premestili na gostovanje v Regionalni 
promocijski center Expano ter razstavo Ekosistemi Slove-
nije in biodiverziteta v mesecu decembru v Pomursko in 
študijsko knjižnico Murska Sobota.
V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prirejali kina 
pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč'mo hrane stran« in 
»Žejni svet« smo v septembru premierno v Pomurju pred-
vajali novi slovenski dokumentarni film »Divja Slovenija«. 
Predvajanje slednjega smo ponovili še v Gledališču Park v 
Murski Soboti. 
V mesecu oktobru smo izvedli tudi prvi izlet za deležnike 
Krajinskega parka Goričko. Skupaj z udeleženci iz občin-
skih uprav, turističnega zavoda, lokalnih društev, osnovne 
šole, rokodelskih obrti in našega zavoda smo si na Prazniku 
kozjanskega jabolka ogledali primer dobre prakse varstva 

biodiverzitete in sodelovanja lokalne skupnosti s Kozjan-
skim parkom. 
Pred zaključkom projekta avgusta prihodnje leto nas čaka 
še nekaj dela. Večino omenjenih aktivnosti bomo izvajali 
tudi v letu 2022, poleg le-teh pa bomo vzpostavili še zu-
nanjo razstavo, na kateri bo predstavljena biodiverziteta 
Krajinskega parka Goričko, organizirali bomo še tri izlete za 
deležnike našega parka, izdelali bomo načrt interpretacije 
in organizirali izobraževanja vodnikov po naravi. O vseh 
aktivnostih boste obveščeni na naši spletni strani www.
park-goricko.org in spletnih straneh naših socialnih omre-
žij, podrobne informacije o projektu LIFE NATURAVIVA pa 
lahko najdete na spletni strani www.naturaviva.si.
Vabimo vas, da v prazničnem delu leta raziščete čudovito 
naravo našega parka in še bolje spoznate, v kako lepem, 
mirnem in bogatem naravnem okolju živimo. Skupaj se po-
trudimo, da ga takšnega tudi ohranimo. Vsem občanom in 
občankam Občine Grad želimo mirne in predvsem zdrave 
božične praznike ter uspešno leto 2022. 

Tomaž Koltai
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RAZGLASILI NAJ TRAVNIK IN NAJ OGRAČEK V KRAJINSKEM 
PARKU GORIČKO V 2021
Na 15. Grajskem bazarju z goričkimi meštri smo 2. oktobra 
na gradu Grad razglasili NAJ travnik v Krajinskem parku 
Goričko za leto 2021. 
V letošnjem izboru je sodelovalo 16 lastnikov travnikov; od 
tega tudi lastnica travnika Marjana Fujs od Grada. Zmago-
valec 11. izbora je postal travnik v lasti Franca Ažmana, ki ga 
lahko občudujemo na Bejčinem bregu v Budincih. Travnik 
spada med vrstno najbolj bogate travnike na Goričkem. Na 
suhih delih travnika rasteta zavarovani vrsti rastlin deltasti 
klinček in navadna kukavica, na mokrem delu pa občasno 
rumena maslenica. Košen je dvakrat letno, v začetku junija 
in septembra, in ni gnojen. Na tak način lastnik na travniku 
pomaga ohranjati rastline, na katerih se prehranjujejo čmr-
lji, divje čebele in metulji. Na travniku rastejo posamezna 
drevesa in grmovje. Na njih občasno gnezdi rjavi srakoper 
ali z njih lovi žuželke na travniku. V bližini gnezdita tudi 
veliki skovik oz. čuk ter smrdokavra oz. upkaš. Po videzu in 
pisanosti cvetočih rastlin se zmagovalni travnik bistveno ne 
razlikuje od drugo oz. tretje uvrščenega travnika. Odločilna 
razlika pa sta velikost travnika in domače živali. S površino 
2,15 ha gre za največji travnik v izboru za NAJ travnik, lastnik 
pa krmo iz nagrajenega travnika uporablja za prehrano krav 
in oslov, ki jih ima na pašniku v bližini stanovanjske hiše. 
Drugo mesto v izboru za NAJ travnik v Krajinskem parku 
Goričko je zasedel travnik Janeza Gašparja iz Čepincev, tre-
tje pa travnik v lasti Emila Novaka iz Ivanovcev.
Iskrene čestitke najboljšim. Vsem skupaj pa zahvala, da v 
skladu z dobro kmetijsko prakso ohranjajo travnike.
Na prireditvi smo v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za 

Travnik Marjane Fujs od Grada (Foto: G. Domanjko) 

lepše vütro razglasili tudi sodelujoče v akciji Naj ograček z 
brajdo v letu 2021. Na izbor so se letos prijavili štirje lastniki 
ogračekov, en lastnik ogračeka z brajdo in dva lastnika braj-
de, torej skupno 7 lastnikov. Komisija je videno sicer točk-
ovala, na koncu pa se je vseeno odločila, da vse prijavljene 
enakovredno nagradi. V akciji je sodelovala tudi lastnica 
ogračeka Cvetka Kerec iz Vidoncev. Za njen ograček je ko-
misija ob ocenjevanju zapisala, da je ograček poseben zato, 
ker je v terasah na strmem pobočju. Raznolika zelenjava, 
sadni vrt in spremljajoče cvetice ter gnezdilnice za ptice v 
sadnem vrtu pričajo o bogatem ogračeku.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in jim čestitamo ter 
vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.

Gregor Domanjko in Štefanija Fujs

Ograček Cvetke Kerec iz Vidoncev (Foto: S. Dešnik)

Gnezdilnica za ptice v sadnem vrtu (Foto: S. Dešnik)

V OBČINI GRAD SKUPAJ ZASADILI 247 SADNIH DREVES 

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) bo v naslednjih mesecih zaklju-
čil s projektom Gorička krajina, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V različne projektne ukrepe, kot so košnja 
travnikov za namene ohranjanja velikega skovika in metuljev mravljiščarjev, obrezovanje 

TURIZEM IN OKOLJE
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Nov visokodebelni sadovnjak v Vidoncih (Foto: G. Domanjko)

OB 30. LETNICI SAMOSTOJNE SLOVENIJE

sadnih dreves in odstranjevanje bele omele na njih, je 
bilo na območju celotnega Goričkega vključenih več kot 
500 lastnikov zemljišč. Med prebivalci je bil najbolje spre-
jet ukrep sajenja tradicionalnih sort jablan z namenom 
vzpostavitve travniških visokodebelnih sadovnjakov. Zato 
smo se v JZ KPG odločili, da na spletni strani zavoda v je-
seni 2021 objavimo nov javni poziv za zasaditev dodatnih 
400 sadnih dreves. Na poziv se je odzvalo 52 lastnikov 
zemljišč na območju Natura 2000 Goričko. Po pregledu 
prejetih obrazcev in terenskem ogledu smo zaposleni v JZ 
KPG na območju Občine Grad označili lokacije za sajenje 
novih 15 sadik jablan, ki pripadajo različnim sortam, kot 
so bobovec, boskop, damasonski kosmač, carjevič, rdeči 
astrahan, bismarck, ovčji nos, batula idr. Skupaj z drevesi, 
ki smo jih posadili že pozimi 2020–2021, bomo do konca 
letošnjega leta v Občini Grad zasadili 247 jablan. S tem 
bomo deloma obnovili obstoječe ali na novo vzpostavili 
37 travniških visokodebelnih sadovnjakov na površini 5,7 
ha. Skupaj bo tako v okviru projekta Gorička krajina za-
sajenih 1.600 jablan tradicionalnih sort.
Travniški visokodebelni sadovnjaki bodo v prihodnje slu-
žili kot življenjski prostor ali habitat za velikega skovika 

in smrdokavro, ki gnezdita v duplih starejših in debelejših 
sadnih dreves. Lastniki sadovnjakov pa so se s pogodbami 
zavezali, da bodo nova drevesa in njihovo okolico ustrezno 
vzdrževali. 

Gregor Domanjko

TURIZEM IN OKOLJE / KULTURA IN DUHOVNOST

V letu 2021 smo hvaležni obhajali 30. obletnico samostojne 
Slovenije. To, da častimo Boga v slovenskem jeziku in v svoji 
domovini, je velik dar. Naši predniki so imeli v sebi življenj-
sko odpornost, zaradi katere se je med mnogoterimi jeziki 
in kulturami ohranjala slovenska beseda. Ta sveta duhov-
na dediščina kliče k odgovornosti sedanje generacije. To, 
kar smo in kar imamo, ni samo po sebi umevno. Zato smo 
tudi danes poklicani, da skrbimo za kulturo življenja. Med 
duhovnimi voditelji v slovenskem prostoru se pogostno 
ponovi stavek: Dober kristjan je tudi odgovoren državljan. 
Vera ni samo to, kar se nanaša na dogajanje v svetišču ali 
osebno doma, vera obsega celotno področje človekovega 
življenja. Po veri se nam ponuja odrešenje, zato ne moremo 
mimo kakršnih koli na videz nepomembnih vprašanj naše 
stvarnosti. Vera se ne sme ustaviti pred družbenimi pro-
blemi, saj bi se potem morala ustaviti tudi pred problemi 
družine. Če se ustavi na eni točki, jo je mogoče ustaviti v 
vsakem trenutku. Svetu je treba prinesti vero in aktualne 
dogodke presojati iz njenih izhodišč. Družbo je treba preže-
ti s kriteriji, ki izhajajo iz vere. To je seveda zahtevna naloga, 
ki se ji svet močno upira. 
Vsak državni praznik nas vabi, naj ne bomo pasivni, am-
pak naj prevzamemo svojo odgovornost. Kristjan je dolžan 
vstopiti na vsa področja, ki so nam odprta na tem svetu. 
Vsaka dejavnost v domovini bi morala imeti za glavno me-
rilo svojega dela dobrobit človeka. Slednji ima absolutno 
vrednost, zato mora vsako delo služiti razvoju osebe in 
družbe. Če ne služi temu namenu, je to potrebno storiti. In 
če je težko najti pravo držo, nam je v pomoč naš odrešenik 
Jezus Kristus. On je edino merilo za presojanje problemov. Rože pri Mariji v slogu slovenske zastave
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Že nekaj let lahko opažamo, da je tudi v slovenskem pro-
storu velika potreba po novi evangelizaciji. V zadnjem času 
smo postali duhovno podhranjeni. 
»Kako boš preživel človek, če Bog v tvojih mislih ne preži-
vi?« Tako bi nam verjetno tudi danes dejal sv. Janez Pavel 
II. Cerkev na Slovenskem je skozi zgodovino odigrala po-
membno vlogo. Pred časom je zgodovinar dr. Stane Gran-
da na Radiu Ognjišče izrekel pomenljiv stavek: »Prepričan 
sem, da če ne bi bilo Katoliške cerkve, slovenski narod ne 
bi obstal.« Nadaljeval je z razmišljanjem, kako pomembno 
vlogo je odigralo vodstvo Cerkve s svojimi strukturami. Šlo 
je za dobro organiziranost, ki so jo v pomembnem merilu 

uresničevali najprej meniški redovi. Nekateri duhovniki so 
pozneje delovali kot politiki. V našem prostoru ne poza-
bimo na Jožefa Klekla in dr. Matija Slaviča. Nenazadnje je 
ob osamosvojitvi pomembno vlogo odigral tudi takratni 
slovenski nadškof dr. Alojzij Šuštar. 
Po dobro opravljenih nalogah naših prednikov si ob Božič-
nih in drugih praznikih voščimo z lepo slovensko besedo. 
Ljubezen domovine naj se še okrepi, da bo širša skupnost 
še naprej obogatena zaradi naše navzočnosti. 

Marko Magdič, župnik Župnije Grad 
(Foto: M. Žökš) 

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA PRI GRADU 

V pastoralnem letu 2020/21 smo praznik prvega svetega 
obhajila doživeli dvakrat.  
Veroučencem tretjega razreda v veroučnem letu 2019/20 
ni  bilo dano, da bi prvo sveto obhajilo doživeli v spomla-
danskem času. Čakali so do jeseni. Ob godu svetega Fran-
čiška, 4. oktobra, so se vendarle razveselili srečanja z Jezu-
som. Prva skupina je torej ponižno čakala na najlepši dar 

več kot štiri mesece. Naslednja generacija je zaradi pomla-
danskega zaprtja države doživela prestavitev praznika za 
dober mesec. Dne 27. junija smo slovesno zapeli »Oh dobri 
Jezus, pridi že, oh glej, kak željno duša čaka Te«.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad 
(Foto: Z. Žekš) 

IZPOVED VERE GRAD
Ob sklepu veroučnega leta smo doživeli izpoved vere 20. 
junija 2021. Devetošolci so zakrament svete birme prejeli že 
pred dvema letoma. Vztrajali so do konca, javno izrekli, komu 
želijo pripadati, in nekateri tudi po izpovedi vere sodelujejo 
v življenju Cerkve.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad 
(Foto: D. Makari) 
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ORATORIJSKO TRIDNEVJE

Po enoletnem premoru zaradi novega koronavirusa smo se 
animatorji ponovno zbrali z željo, da bi letošnje poletje otro-
kom spet ponudili zabaven počitniški program. Zaradi nego-
tovih razmer so bile naše priprave krajše kot običajno, vseeno 
pa smo želeli pripraviti nekaj novega in zanimivega. Tako smo 
s pomočjo našega župnika Marka Magdiča ustvarili prvo ora-
torijsko tridnevje, povezano neposredno z našo župnijo. 
Pri Gradu je tako 12., 13. in 14. avgusta potekalo oratorijsko 
tridnevje, ki je bilo zasnovano na podlagi originalne ideje 
naših animatorjev. Temeljna ideja je bila pripraviti otroke 
na praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga v Župniji Grad obi-
čajno na veliko obeležimo. Otroci so tako tri dni spoznavali 
Marijino življenje skozi igrico, ki smo jo animatorji sami na-
pisali in odigrali.  Vsak dan so otroci pri katehezi spoznavali 
ter razmišljali o neki vrednoti (poklicanost, ljubezen in vera), 
kako se je ta izražala v Marijinem življenju in kako se v nji-
hovem. Pri pripravi in vodenju katehez nam je na pomoč 

priskočila gospa Marjana Talian. Nato so sledile delavnice. 
Prvi dan smo izdelovali rožne vence, drugi dan mozaik iz 
različnih semen, tretji dan pa smo z uporabo tehnike ori-
gami izdelali knjižne kazalke. Po kosilu je vsak dan sledila 
velika igra. Prvi dan so se otroci v skupinah pomerili med 
seboj v raznih igrah, ki so od njih zahtevale različne spre-
tnosti, drugi dan je potekal mrhovinarski lov na zaklad, ki je 
prav tako potekal v skupinah (naloge so zahtevale prinesti 
določene stvari, opraviti določene naloge, npr. fotografirati 
se z rokami, sklenjenimi okrog drevesa, prinesti 6 različnih 
kamenčkov, fotografirati se z župnikom na balkonu, dobiti 
podpis županje …). Zadnji dan pa so potekale vodne igre, ki 
so se končale z obiskom gasilcev.
Vseh udeležencev (starih od 5 do 15 let) je bilo 31, animator-
jev (ki prihajajo iz župnij Grad in Kuzma) pa 11.

Maja Klement

Različne delavnice

Obisk županje Cvetke Ficko in Mihaele Žökš
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PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA 2021
Da je praznik lepo doživetje, je pomembna notranja in 
zunanja priprava. Tako so se po vaseh zbirali verniki ob 
pletenju vencev za okrasitev pri Gradu, v Motovilcih, Vi-
doncih. Moški pa so ob cerkvi postavili šotor, da se je lah-
ko glede na epidemiološke razmere zbralo več Marijinih 
častilcev. 

Na predvečer Marijinega praznika je bilo organizirano peš 
romanje od Vukove kapele iz Vidoncev do župnijske cerkve. 
Večerno sv. mašo je vodil škof msgr. dr. Peter Štumpf, po sv. 
maši je bila procesija z lučkami. Škof je v svojem nagovoru 
začel: »Maske smo dali gor in vsi prihiteli k Mariji, da bi 
se ji zaupali. Pri njej poiskali tolažbo in moč za trenutno 
situacijo.«

Na praznik je slovesno romarsko mašo ob somaševanju du-
hovnikov daroval g. Aleš Kalamar, župnik slovenske župnije 
Stuttgart v Nemčiji. V pridigi je poudaril, da nam je naša 
nebeška Mati blizu, da nam pomaga. Da si naj za vzgled 
v svojem življenju vzamemo ravno njeno potrpežljivost, 
notranjo moč. Ona razume trpljenje in veselje. Da si naj 
vzamemo čas drug za drugega. Poudaril je pomen prijatelj-
stva, dobrih medsebojnih odnosov. Da naj si ob vsem delu 
ne pozabimo vzeti čas za počitek, iskren pogovor. 

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

(Foto: M. Žökš)

ŽUPNIJSKA KARITAS GRAD V LETU 2021 – PROSTOVOLJSTVO 
NE POZNA MEJA

Dobrota, ki je položena v srce vsakega človeškega bitja, 
zraste, se razvija, zacvetiin obrodi sad tam, kjer je sprejeta 
z zaupanjem v BOŽJO LJUBEZEN.

Sodelavke KARITAS spremljamo življenje v naši župniji. 
Pogovarjamo se z ljudmi in skušamo prepoznati njihovo 
stisko. Zaradi koronavirusa smo se manj družili. Trudili smo 
se, da smo obiskali predvsem osebe, ki živijo same. 
ŽK dobi trikrat letno pomoč v obliki prehranskih artiklov iz 

Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Pakete hrane 
smo razdelili 50 družinam. Držali smo se covidnih ukrepov, 
delili smo posamično.
Nismo pozabili na družine, ki imajo šoloobvezne otroke, 
kjer je bila prisotna bolezen ali smrt starša. Marsikateremu 
je bila s plačilom položnice olajšana skrb.
Zahvaljujemo se Civilni zaščiti Občine Grad, predvsem Mihaeli 
Žökš, da so pomagali, kjer je bila potrebna kakršna koli pomoč.
Da bi ohranili tradicijo pletenja adventnih venčkov, smo se or-
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SV. MIKLAVŽ V CERKVI MARIJE VNEBOVZETE PRI GRADU 

ganizirale in pristopile resno k akciji. Venčke smo pletle vsaka 
na svojem domu. Okrasile so jih prostovoljke, ki jim to delo 
ni tuje. Z velikim veseljem in ljubeznijo smo jih delale. Pro-
stovoljni dar pa bo namenjen tistim, ki so pomoči potrebni. 
Tako smo vsi skupaj obhajali nedeljo Karitas in hkrati 1. 
adventno nedeljo ter se zahvalili dragemu Bogu. 
Letošnji Teden Karitas je potekal od ponedeljka, 22. 11. 2021, 
do nedelje, 28. 11. 2021. 

V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas je nagovarjalo geslo: 
»SRCE, ki sprejema«.
“Naj nam bo ta teden vsem v spodbudo, da bodo naša srca 
postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti 
Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi 
spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem pot do njegove-
ga srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel njegove 
težave, pač nisem več daleč od spoznanja, na kak način mu 
bom mogel biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za po-
vrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu pri-
sluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega 
in spoštovanega …”
(Nadškof msgr. Alojzij Cvikl)
Hvala g. župniku Marku Magdiču, vsem sodelavkam in 
vsem, ki nam pomagate. 
V svojem imenu in v imenu vseh sodelavk ŽK Grad vam 
želim blagoslovljen božični čas. 

Anica Gomboc, 
predsednica ŽK Grad 

(Foto: M. Žökš)

Dragi župljani!

HVALA, da podpirate in zaupate župnijski Karitas. Vaša do-
brosrčnost in zbrana sredstva so pomagala družinam in 
posameznikom, ki so zašli v stisko ali težavo našega vsak-
dana. Hvala vam v imenu ŽK in tudi v imenu vseh tistih, 
ki so prejeli pomoč. Naj Božja ljubezen ogreva vsako srce 
za dobroto, kajti vsako človeško srce je zmožno dobrote 
in ljubezni do bližnjega. In ne pozabite – ljudje vas bodo 
pomnili po vaših dejanjih, ne po dobrih namenih.
Praznovali smo nedeljo KARITAS, to je dan, ko vsem sode-
lavcem prijateljem, dobrotnikom Karitas, mladim, malo 
starejšim, ko drug drugemu lahko rečemo HVALA. Seveda 
najprej Bogu, potem pa še drug drugemu. Skupaj smo ve-
lika družina ljubezni – Karitas. 

Hvala, drage sodelavke in sodelavci Karitas, ki darujete 
svoj čas, svoje znanje in svoje moči za pomoč ljudem v 
stiski; hvala, drage darovalke in darovalci, ki od svoje-
ga darujete za druge materialne dobrine. Pri Karitas se 
zavedamo, da je največkrat to dar 'uboge vdove', zato 
z velikim spoštovanjem do darovalcev delimo to, kar 
prejmemo. 
Hvala vsem tistim, ki molite za nas in za ljudi v raznih preiz-
kušnjah. In končno hvala vsem družinam, mamam, očetom, 
otrokom, ostarelim, bolnim in preizkušenim, da nam svoje 
težave zaupate in dovolite, da skupaj iščemo hrano za dušo 
in telo. Srečno. 

Mihaela Žökš,
sodelavka ŽK Grad

V nedeljo, 5. decembra 2021, pred godom sv. Nikolaja je otroke v 
cerkvi obiskal sveti Miklavž. (Foto: M. Žökš)

Otroci so bili veseli daril. S sv. Miklavžem so zmolili molitev Sv. angel 
varuh moj. (Foto: M. Žökš) 
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ŽIVLJENJE V ECO GORNJI SLAVEČI V LETU 2021

Ni pomembno, kako dolgo smo živeli z omejitvami. Če sto-
pimo v temno sobo in prižgemo luč, ni pomembno, ali je 
bila soba v temi en dan, en teden ali deset tisoč let. Prižge-
mo luč in je razsvetljena. Ko se zavemo svoje sposobnosti 
za ljubezen in srečo … je luč prižgana. (Sharon Salzberg)

Omejitve so bile tiste, ki so ponovno močno zaznamova-
le življenje in delovanje naše cerkvene občine v letu 2021. 
Zaradi epidemije covid-19 smo bili tudi mi primorani 18. 
oktobra 2020 vrata cerkve zapreti in jih imeti zaprta vse 
do druge majske nedelje, 9. 5. 2021. To pomeni, da je bila 
cela praznična polovica cerkvenega leta »mrtva« in s tem 
temačna. Kljub temu smo v to temo poskušali vnašati 
potrebno luč in to na načine, ki so nam bili dovoljeni in 
omogočeni.
Tako smo na materinsko nedeljo, drugo nedeljo v mesecu 
maju, po dolgem času ponovno smeli odpreti vrata naših 
cerkva in izpeljati bogoslužje v živo, kar smo takrat že vsi 
močno pogrešali. Izvedli smo ga z veliko mero odgovorno-
sti, ki pa ni pokvarila našega vzdušja. 
Tretjo junijsko nedeljo smo bogoslužje namenili zaključku 
veroučnega leta, ki je od začetka do konca potekalo na da-
ljavo. Po njem smo organizirali še tradicionalni gmanjski 
piknik.
V nedeljo, 18. julija 2021, smo po dveh letih med svečanim 
konfirmacijskim bogoslužjem med redne člane naše gmaj-
ne sprejeli 11 mladih vernikov in vernic, od tega 6 deklet in 
5 fantov, za katere smo v tednu pred konfirmacijo organi-
zirali tudi dvodnevni pripravljalni tabor. Ker nikjer nismo 
dobili mesta za prenočitev, nam je le-to tokrat nudila kar 
naša slavečka cerkev, v kateri smo preživeli in doživeli lepe, 
sproščene in nepozabne trenutke.
Zadnjo avgustovsko nedeljo smo med posebnim bogosluž-
jem prosili Božjega blagoslova za vse šolarje, dijake, učitelje 
in vzgojitelje z eno samo željo, da bi to šolsko leto pouk po-

tekal cel čas v šoli. Po bogoslužju pa so naše pridne vernice 
ponovno pripravile slastne palačinke in langaše.
Četrta oktobrska nedelja, imenovana tudi zahvalna nedelja, 
je med nas privabila spet starejše in bolne vernike, za katere 
smo opravili delitev Gospodove Svete večerje in jih po konča-
nem bogoslužju v dvorani župnišča tudi skromno pogostili. 

V jesenskih oziroma krompirjevih počitnicah nam je kljub 
že zaostrenim covidnim razmeram uspelo izpeljati tri-
dnevni tabor za otroke. Udeležilo se ga je 35 otrok, ki so se 
pod taktirko duhovnika Mitje Andrejeka naučili tri nove 
biblične zgodbice, katere so se navezovale na temo tabo-
ra – PRVA POMOČ. Poleg tega so se naučili nove pesmice, 
zlate vrstice, se veliko igrali, med seboj tekmovali, dobro 
jedli in na ta način koristno ter zabavno preživeli del po-
čitnic. Da je tabor uspel, pa gre velik hvala vsem sedmim 
animatorjem in šestim kuharicam.
Na nedeljo večnosti, nedeljo pred adventom, smo se med 
bogoslužjem s prižigom sveč spomnili vseh tistih, ki so nas 
v iztekajočem se cerkvenem letu zapustili in se podali na 
pot večnosti. 

ECOGS - konfirmandi

ECOGS - tabor otrok v jesenskih počitnicah
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ECO BODONCI V LETU 2021

Delavnice ECOGS - dobrodelna akcija na 1. 
adventno nedeljo

Članice Ženskega društva Evangeličanka v pripravi paketov 

Pridne gospodinje so skrbele za telesno hrano.

Pri konfirmaciji sta bila iz Občine Grad Aneja Celec iz Radovcev (stoji) in Florijan Rakar iz Motovilcev (stoji skrajno desno).

Adventni čas je bil zaradi resnega stanja epidemije dokaj 
miren, kar pa ni osiromašilo naših priprav na Božične pra-
znike ter na vstop v novo leto 2022.

Naša cerkvena občina pa se je to leto ponovno pridružila 
dvema dobrodelnima akcijama, ki sta ju skupaj z Evangeli-
čansko cerkvijo AV v RS organizirali Žensko društvo EVAN-
GELIČANKA ter EHO Podpornica. 
Prva je bila organizirana na Veliko noč, ko smo za zdravstve-
no osebje ter bolnike spekli velikonočne potice. Druga pa 
se je odvijala na 1. adventno nedeljo, ko smo vstop v adven-
tni čas želeli obogatiti zdravstvenemu osebju in pacientom 
SBMS, pomurskim zdravstvenim ter policijskim postajam 
in to z adventnimi venčki, darilci, mandarinami ter kavo.
Kaj nas čaka v letu 2022, je še neznanka. Vemo pa že zdaj, 
da se bomo tudi v tem novem obdobju trudili v temnih 
sobah prižigati luči, pa čeravno z majhnimi, neopaznimi 
stvarmi. K temu naj nam pomaga Bog!

Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih
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BISERNOPOROČENCA BOKAN IZ DOLNJIH SLAVEČ

Življenje vodi razmišljujočega človeka po poti z mnogimi 
ovinki. Enkrat naletimo na ovire, drugič spet je pot ravna. 
Toda kadar sta dva človeka v najskritejših kotičkih svojega 
srca eno, lahko razbijeta celo trdno železo ali bron. In kadar 
se dva človeka razumeta v najskritejših kotičkih svojega 
srca, so njune besede opojne in močne kot vonj orhidej.
Še ne dolgo tega je, ko smo pisali o tem, kako smo se ve-
selili in praznovali zlato poroko zakoncev Bokan iz Dolnjih 
Slaveč. Polno radosti in lepih želja jima je bilo izrečenih, 
podarjenih polno dišečih cvetlic, ki naj jima prinesejo pred-
vsem cvetočo in zdravo nadaljnjo skupno življenjsko pot. 
Kot zgleda, so naše želje našle pravo pot, saj smo se leto-
šnjega februarja ponovno veselili. 
1. februarja 2021 je minilo točno 60 let, ko sta na matičnem 
uradu v Rogaševcih izrekla svoj usodni »da« Ludvik Bokan 
iz Dolnjih Slaveč in Hilda Bokan (rojena Dugovič) iz Nu-
skove. Njuna skupno prehojena pot dokazuje, da sta kljub 

težkemu in ločenemu življenju zaradi službe v tujini znala 
poiskati skupne rešitve, katere moramo v življenju znati 
reševati, saj ni vedno vse posuto s cvetjem, ampak nam 
pot prekrižajo trnove poti. Ustvarila sta si dom na Ludvikovi 
domačiji na Dolnjih Slavečih. Svoje zakonsko življenje sta 
spremenila v družinsko leta 1962, ko je njuno gnezdo življe-
nja izpopolnilo rojstvo prve hčerke Emice, pet let pozneje 
pa še rojstvo Dragice. Po osmih letih se jima je rodil še sin 
Boris. Dnevi so tako bili polni otroškega smeha in razigra-
nosti. Kot vidimo, leta tečejo z neizbežno hitrostjo. Hčerki 
sta odšli v svoja nova gnezda, v domačem je ostal sin Boris. 
A vsi so le nekaj korakov stran, v bližini. Z leti sta dobila tudi 
štiri vnuke in dve vnukinji, katere sta učila vrednot življenja 
in nas vzgajala vzorno in ponosno kot svoje otroke. Vsi mi 
smo se z njima veselili že ob zlati poroki. Pot življenja ni 
bila lahka. A s skupnimi močmi, spoštovanjem, ljubeznijo 
ter vztrajnostjo jima je tako uspelo pripluti s svojo barko 
življenja do 60. obletnice poroke – biserne poroke. 
V teh zadnjih desetih letih, ko smo nazadnje praznovali 
njuno zaobljubo, so ju zaznamovali še nekateri čudoviti 
trenutki, katere sta si še posebno želela in se jih tudi raz-
veselila. V minulih letih sta postala tako tudi pradedek in 
prababica svojim petim pravnukom in pravnukinjam. Kljub 
časom, v katerih trenutno živimo in se ne moremo toliko 
družiti in pocrkljati, predvsem onadva s svojimi pravnuki, 
sta vesela obiskov, ko se le lahko srečamo. Biserno poroko 
tako nismo mogli obeležiti kot zlato, saj nam okoliščine 
le-tega niso dopuščale. Kljub temu so ju presenetili in se 
posladkali. Ob pogovoru in družbi svojih hčerk in sina sta 
pokramljala in se spominjala dogodkov iz preteklosti. Vsi 
mi ostali njuni najbližji pa smo jima voščili na drug način. 
Predvsem smo jima zaželeli zdravja, vse ostalo bo že prišlo 
spontano. 
Ob tej priložnosti jima še enkrat čestitam ob biserni poroki 
in jima želim še mnoga skupna zdrava, vesela, nasmejana 
in zadovoljna leta v krogu nas najbližjih.

Mateja Knap
(Foto: Arhiv družine Knap)

Hilda in Ludvik 

ZLATA POROKA MARIJE IN JOŽETA  
Za jubileje se nekako spodobi, da jih obeležujemo. Zlasti če 
gre za visoke in častitljive … Takšnega sta pred časom pra-
znovala moja starša Marija in Jože Ferko iz Motovilcev. Kot 
njuna edinorojena hčerka imam torej dolžnost in pravico, 
da ob njuni zlati poroki napišem nekaj besed. Ampak glede 
datumov in vsega okoli tega ni tako enostavno.
V resnici sta se moja starša poročila dvakrat, najprej 19. 
avgusta 1970 na matičnem uradu, saj sta zaradi skupne-
ga odhoda v Nemčijo pohitela s civilno poroko. Tisti pravi 
datum, ko se je na veliko praznovalo »gostüvanje« in je do-

kumentiran tudi s fotografijami, pa je bil datum cerkvene 
poroke, 3. januar 1971. 
Ko sem ju v svojih mladih letih spraševala, zakaj tako, sta 
mi odgovarjala, da je bilo pozimi več časa za praznovanje 
in da so bili za božično-novoletne praznike vsi, tudi tisti, ki 
so bili med letom razpršeni po svetu, doma. Kateri datum 
je zanju pomembnejši, pa nikoli nisem povsem ugotovila. 
Tako smo se spominjali obeh, čeprav se mi je včasih zazde-
lo, da se bolj nagibata k temu drugemu, zimskemu. Sicer pa 
– ko praznujemo ljubezen, je prav, da praznujemo vsak dan!



Občina Grad49   

KULTURA IN DUHOVNOST 

Marija in Jože 

ZLATA POROKA ZAKONCEV KUHAR IZ MOTOVILCEV  
Pred 50 leti sta se v župnijski cerkvi sv. Jurija v kraju Sveti 
Jurij v Občini Rogašovci poročila danes zlatoporočenca Er-
nest in Karolina Kuhar iz Motovilcev. Po 50 letih skupnega 
zakonskega življenja sta dočakala zlato poroko, katero sta 
zaradi trenutni razmer praznovala doma v družinskem 
krogu s svojimi najdražjimi. 
Ernest je bil rojen leta 1948 v Motovilcih, žena Karolina, 
dekliško Čontala, pa leta 1951 na Dolnjih Slavečih. 
Življenjske poti so se jima križale že v domačem kraju, kjer 
sta se spoznala in srečevala v rani mladosti ob različnih pri-
ložnostih, veselicah …, nadaljevale pa v tujini, kjer sta oba 
delala. Karolina je namreč že pri svojih 18 letih odšla delat 
v Nemčijo. Delala je v tovarni, kjer so tiskali na pločevino. 
Ernest pa se je prav tako po odsluženem vojaškem roku 

Ko se danes ozirata na skupno prehojeno pot, gotovo ne 
moreta verjeti, da je od takrat minilo več kot 50 let. Kaj vse 
so prinesla ta leta, vesta samo onadva, gotovo pa je bilo 
dosti več dobrega in lepega, čeprav nas življenje preizkuša 
tudi s težkimi stvarmi. 
Najprej sta kot zelo mlada iskala zaslužek v tujini, da bi si 
lahko doma postavila novi dom. Ogromno odpovedovanja 
in dodatnega dela je bilo vloženega, da sta zmogla gradi-
ti dobesedno iz nič, po treh letih zakona je mama prišla 
iz Nemčije za stalno domov, da je pomagala staršem na 
kmetiji, oče pa je še nadaljnjih osem let ostajal v Nemčiji. 
Kasneje se je kot šofer tovornjaka za nekaj let zaposlil na 
Avtoradgoni, ko je bil tudi ogromno časa zdoma. Zadnja 
leta, vse do upokojitve, pa je delal v Avstriji.
Da lahko skupno uživata sadove svojega dela, jima je dano 
šele zadnjih 20 let, kajti pred tem sta preživela veliko časa 
ločeno. Zato pa te trenutke doživljata v skupnem sožitju 
sobivanja. Z veseljem ju opazujem, kako polna energije 
sodelujeta v raznih društvih, s kakšno vnemo skrbita za 
svoj dom in okolico ter kako pristne medsosedske odnose 
gojita. Ponosna sem na njun optimizem in nesebično po-
moč, ki jo ponudita vsakemu, ki jo potrebuje.
Zaradi splošnega zaprtja družbe njune zlate poroke nismo 
mogli obeležiti tako, kot bi želeli, ampak smo jo praznovali 
v intimi njunega doma, zato pa naj bo vsaj moja zahvala 
javna, ker si to zaslužita.
Draga moja zlata starša!
Moje življenje sta napolnila z ljubeznijo, razumevanjem 
in zaupanjem do ljudi. Postavila sta mi realne meje in mi 
podarila prave vrednote. Naš dom sta zgradila na temeljih 
zaupanja, varnosti, spoštovanja in sočutja. Pri nobenem 
mojem načrtu me nista omejevala, čeprav nisem sledila 
vajinim željam. Dala sta mi krila, da sem lahko poletela 
in našla svoj košček neba, s svojo požrtvovalnostjo in vero 
pa sta hkrati poskrbela, da se vedno bolj zavedam korenin 
svojega bivanja. Zaradi vaju zaupam v poštenost in iskre-
nost ljudi. Zaradi vaju sem takšna, kot sem. In ponosna 
sem na to!

Karolina in Ernest 

Hvala vama, draga moja zlata starša, da sta mi s svojo lju-
beznijo vedno nudila varen objem, da sta podarila drago-
cen čas svoji vnukinji, skratka da sta vedno tukaj, ko vaju 
potrebujemo. In čez leta, ko bosta vidva še bolj potrebovala 
nas, vama bomo na razpolago. Toda do takrat je še veliko 
časa. Uživajta ga po svoji meri, saj si ga najbolj na svetu 
zaslužita prav vidva!

Marjanca Ferko Omahen
(Foto: Arhiv družine Ferko)
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odpravil na delo v Nemčijo, in sicer v avtomobilsko tovarno. 
Druženje je potem preraslo v ljubezen in tako sta 11. 4. 1971 
svojo ljubezen potrdila s sklenitvijo zakonske zveze. V ži-
vljenju sta okusila srečo, veselje, pa tudi žalost in tegobe. 
Vendar sta z roko v roki premagovala vse ovire, ki jih pri-
naša življenje.
Po poroki sta skupno življenjsko pot nadaljevala v Nem-
čiji, kjer sta delala polnih 42 let. Čeprav sta bila daleč od 
rodnega kraja, sta se na leto večkrat vračala v domači kraj 
in na moževi domačiji sta si s trdim delom in odrekanjem 
gradila dom.
V zakonu sta se jima rodila dva otroka, sin Norbert in hčer-
ka Natalija. Vedno sta se trudila, da bi bila dobra vzornika 
za popotnico v življenje, čeprav so vsi občutili, kaj pomeni 
trdo delo za kruh. V tujini so ohranili tisto največ, kar šteje, 
to je ljubezen in spoštovanje. Otroka sta se pred šolo vrnila 
v domači kraj, Dolnje Slaveče, in živela pri dedku in babici. 
Vsi skupaj so te čase preživeli in danes v skrbni in dobrote 
polni družini živijo vsi skupaj.
V petdesetih letih skupnega zakonskega življenja pa se je 
njun rod povečal še za tri vnuke, kar jima je v posebno veselje.  

Že je 10 let, odkar sta se vrnila v domači kraj, in čeprav sta 
upokojena, sta še vedno aktivna. Ernest rad poprime doma 
za različna dela, posebno uživa v vožnji svojih vnukov na 
različne dejavnosti. Karolina pa je pridna gospodinja in z 
njene kuhinje vedno diši po sladkih dobrotah. Veseli jo delo 
z rožami in delo na vrtu. 
Na vprašanje, kaj ju je tako lepo vezalo v zakonu, sta dejala, 
da je to ljubezen, medsebojno spoštovanje, razumevanje in 
skrb za družino. Vedno sta mislila na svoje otroke, na doma-
če, trdno sta delala in vsem pomagala, kolikor sta le mogla. 
Ernest in Karolina sta se zavedala, da zakonska zveza, v 
katero sta stopila iz ljubezni, ne pomeni samo sreče in za-
dovoljstva, ampak tudi dolžnosti in odgovornosti. Da sta 
jo lahko gojila in negovala, je od njiju zahtevalo tudi veliko 
potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. Vse to jima 
je uspelo.
Zlatoporočenca Ernest in Karolina, še na mnoga zdrava in 
srčna leta. 

Mihaela Žökš
(Foto: Arhiv družine Kuhar)

ZLATA POROKA SLAVICE IN JOŽEFA    

PESMI DORIS KOVAČ   

Pisalo se je leto 1969, ko sta se spoznala Jožef Horvat iz Dol-
njih Slaveč in Slavica (roj. Celec) iz Svetega Jurija. Poznanstvo 
je pripeljalo do prvih iskric in mladostna ljubezen v resno 
zvezo. Svojo ljubezen sta se odločila kronati s poroko. Civilno 
sta se poročila 29. 7. 1970, kasneje pa še cerkveno, 18. 4. 1971. 
24. septembra 1971 sta postala starša sinu Mirku. Sin Mirko 
je povečal družinsko srečo in v dom vnesel veliko veselja. 
Kot mlada sta odšla služit kruh v Nemčijo ter se čez čas 
vrnila, saj ju je doma čakala gradnja hiše in skrb za sina 
Mirka. Slavica je postala gospodinja, Jožef pa se je zaposlil 
v Murski Soboti kot šofer v podjetju Agromerkur. 
Letos aprila sta praznovala zlato poroko – 50 let zvestobe v 
dobrem in slabem. Proslavila sta 5. 6. 2021 v krogu najdraž-
jih – družine, sorodnikov, prijateljev in sosedov. Še naprej 
na mnoga srečna, zdrava in mirna zakonska leta. 

Doris Horvat  
(Foto: Arhiv družine Horvat)

Še 50 minut in 29 sekund do neskončnosti. 

V najsvetlejšem trenutku noči bodo zatulili v en glas.
 Klicali bodo začetek apokalipse. 

… a prišel bo le njihov odmev. 

Slavica in Jožef 

Volkovi nikoli ne lažejo v luno.
Prosijo jo, naj ljudem zmehča srca. 
Ko se v travi začnejo taliti sledovi snega, 
svojo boginjo imuno na njihove želje 
skrijejo v varne kanjone izpod skalovja, 
dokler se z bega ponovno ne vrnejo k molitvi.
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PEKA PALAČINK   

PESEM ŠTEFKE BOHAR
PRAZNIČNE ŽELJE

Ustavila bi čas,
da bi slišala tok
vode izpod zamrznjene
zimske poti.

Prisluškovala bi
bi nočnim zvokom vetrov
in skrivnostnemu plesu
dreves v mesečini.

Pobrisala bi prah
izza zaprašenih
omar in na police
pogrnila vezene prtičke.

Poiskala bi tvojo
roko in ti drhteče
dahnila, da so
prazniki blizu.

Štefka Bohar

Preštej korake neznancev … 

Morda med ledom in prahom prepoznaš Enkelad. 
V njem žari ljubezen, a jo skriva pred plesiščem. 
Iz vročih globin z erupcijami emocij izloča le hlad. 

Ozirajo se po njem, ko sam svojo pot izbira. 
Noče biti kopija, da bi bil spoštovan v družbi, 
brezpogojno se spoštuje, zato ne gre iz tira. 

Ko ostali težijo k zmagi, on teži k uspehu. 

So tisti, ki ga ne poznajo, za nekatere je »nekdo« 
in le izbranci ga v temi prepoznajo po nasmehu.

Doris Kovač

Pisala se je zgodba … 

Skozi dolga leta so vlekle se njene strani. 
Beli listi niso bili popisani, le popacani, 
a brez slehernih besed se jo je dalo prebrati. 

Kaj bilo je sporočilo; tega nihče ni spoznal, 
saj naša realnost je naš namišljeni svet 
in le avtor bo vedel, zakaj mu bila všeč je banalnost. 
Nekatere stvari se nesmiselne zdijo,
ko kričijo iz notranjosti drugega človeka. 
Nihče nikogar ne pozna. Beseda ni čustvo. 
A oboje je odnesel veter, ki je postal sapica pepela, 
ko skrita iskrica je majhen dnevnik z ljubeznijo objela. 

… še danes ta plamen v snežni krogli brezčutno zaplapola, 
ko jo strese nekdo, ki te zgodbe ne pozna …

V okviru tedna otroka smo v skupini izvedli kuharski dan. 
Skupaj smo se odločili, da si bomo za kosilo spekli skutne 
palačinke. Ko smo spoznali recept, smo se odpravili v kuhinjo 
po sestavine. Vsi otroci so pri kuhanju sodelovali in na koncu 
tudi vse palačinke pojedli.

 Vzgojiteljica Irena Hüll
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OBISK POLICIJE

TEDEN OTROKA V VRTCU 

Da bi se varneje počutili na naših sprehodih in se znali na 
cesti obnašati po pravilih, smo povabili v skupino policijo. 
Policist nam je razložil, kako hodimo ob cesti, kje lahko preč-
kamo cesto, da dvignemo roko za boljšo vidljivost. 

Letošnji Teden otroka je potekal v tednu od 4. do 8. oktobra 
2021, pod temo RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! Pripravila ga je Zve-
za prijateljev mladine Slovenije, kot protiutež posledicam 
epidemije COVID-19. Na ta način so želeli poudariti pomen 
igrivosti, sproščenosti in druženja, zato smo se v Tednu otro-
ka tokrat posvetili igri in igranju.
Ključna sporočila so sledeča:

- igra ti pomaga razvijati domišljijo,
- igra ti krepi telo,
- igra spleta prijateljstva
- in najpomembnejše: igra nas povezuje. 

Da bi bili bolj varni in videni, smo od policista dobili kape 
in majice z napisom OTROK POLICIST, POLICIST ZA EN DAN. 

Vzgojiteljica Irena Hüll

Tako smo tudi v našem vrtcu organizirali veliko aktivnosti v 
luči teh smernic. V vseh oddelkih smo izvedli različne temat-
ske dejavnosti: športno dopoldne, kostanjev piknik, kuharske 
delavnice, ustvarjalni dan. Najbolj pa smo uživali v vožnji z 
Olijevim vlakom do športnega igrišča v Vidoncih, kjer smo 
se igrali z žogami in različnimi športnimi rekviziti. 
Tako so otroci ta teden preživeli ob pestrih in zanimivih de-
javnostih, se družili, ustvarjali in igrali.

Vzgojiteljica Andreja Fartek
(Foto: K. Kerčmar) 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

SODELOVANJE NA NATEČAJU 
EKO PAKET

MEDNARODNI LIKOVNI 
NATEČAJ JZKPG

JESEN V VRTCU (SKUPINA 2-3 LET)
Tudi letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svojimi 
jesenskimi plodovi.
Otroci so se z naravnimi plodovi igrali in ustvarjali, jih bar-
vali in odtiskovali ter urili svoje finomotorične spretnosti 
ob nizanju plodov v zaporedja. Hkrati so jesenske plodove 
razvrščali po barvi, velikosti in obliki. Obiskali smo tudi bližnji 
gozd in raziskovali. Spoznali  smo tudi zgodbo o RAZBITI 
BUČI. Buče smo si tudi ogledali in uživali ob različnih de-
javnostih. Prepevali smo pesmice in spoznali gozdne  živali. 
Zelo veliko časa pa smo preživeli zunaj v naravi. Čeprav smo 
še majhni, smo zelo ustvarjalni in radovedni.

Vzgojiteljica Klaudija Gomboc
(Foto: U. Škaper) Čiščenje buč

Izdelek učenk 5. razreda na natečaju EKO paket 

Vsak tretji teden v mesecu novembru obeležujemo dan 
slovenske hrane in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Na ta dan vsi otroci v vseh vrtcih in šolah uživajo domača 
živila iz lokalnih kmetij. Nastal je na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije.
Tudi mi v vrtcu smo se ta dan posladkali z medom, ma-
slom, kruhom, mlekom in jabolki.  Poslušali smo tudi pesmi 
o čebelicah in se veliko pogovarjali o pomenu zajtrka ter 
doma pridelani hrani.

Vzgojiteljica Klaudija Gomboc
(Foto: U. Škaper) 

Tudi letos smo na OŠ Grad sodelovali na natečaju EKO pa-
ket, ki poteka v okviru Ekošole. Pri natečaju se za izdelova-
nje uporablja odpadna KEMS embalaža. 
Učenke 5. razreda so pod vodstvom mentorice Renate Ro-
poša Januš ustvarile mozaik Slovenska krava mlekarica in 
se uvrstile na odlično 3. mesto. Čestitke učenkam Alini, 
Staši, Neli, Nataliji, Tiji, Lauri in Eli ter mentorici. 

Učenke 4. razreda so sodelovale na mednarodnem likov-
nem natečaju Krajinskega parka Goričko z metuljem la-
stovičarjem. Čeprav se niso uvrstile med najboljše tri, je 
ustvarjanje pod grajskimi drevesi bilo zelo zabavno. 

Arhiv OŠ Grad
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VALETA 2021

(Foto: Z. Žekš)

Ponosni na naš vrt (Foto: Lea Dominko)

DOMAČE JE NAJBOLJŠE

SODELOVANJE NA NATEČAJU 
DANES ZMOREM VSE

SODELOVANJE NA NATEČAJU 
INVALIDI MED NAMI

V okviru Ekošole se naši učenci učijo tudi pomena samo-
oskrbe in pozitivnega vpliva trajnostnega načina življe-
nja na naš planet. Na visokih gredah se učijo vrtnariti in 
pridelovati lastno bio zelenjavo. V pretekli sezoni smo na 
naših visokih gredah med drugim skrbeli za redkev, česen, 
čebulo, različne solate, koruzo, papriko in paradižnik. Vso 
zelenjavo smo pridelali brez umetnih gnojil in škropiv. 
Učenci so se vrtnarjenja lotili zelo samostojno in suve-
reno – sami so določili »dobre sosede« na gredicah, jih 
zalivali in odstranjevali plevel. Mnoge učence je delo na 
šolskem vrtu navdihnilo tudi za postavitev lastne gredice 
doma. Učenci so bili ob koncu vrtnarske sezone enotnega 
mnenja, da lahko kot posamezniki tudi z majhnimi koraki 
pripomorejo k ohranitvi Zemlje, pridelajo domače dobrote, 
ki so mnogo boljše kot tiste na trgovskih policah … in kar 
je najpomembneje, da se ob tem tudi zabavajo.

Učiteljica Lea Dominko

Ker danes zmorem vse, lahko vse naredim,
lahko tudi po zraku letim.

In če hitim, lahko vse postorim,
po vsej deželi lepe misli delim.

Ker zmorem vse, se lahko po bregu skotalim,
najhitreje iz razredu zbežim,

tam na kakšnega mrgodeža naletim
ter mu nasmeh podarim.

Ker se najhitreje vrtim,
padem vznak in v zvezde strmim.

Danes v svetlobi žarim, vzeti si je ne pustim,
saj z njo lahko žalost razveselim.

Glorija Klement, 7.razred OŠ Grad

Invalidi so kot rože.
Čeprav ne hodijo, ne vidijo, ne slišijo …,

prekrasno cvetijo, dušo našo pobožati želijo.

Če pridno zanje skrbimo,
s prisotnostjo svojo nam veselje delijo.

Rože nas z barvo in vonjem obdajo,
invalidi pa s srcem in dušo čutiti znajo.

Če slep si, neba resda videl ne boš,
a slišal boš pesem škržatov

in zaznal stiske prijaznih sobratov.

Če v svetu tišine živijo,
s čutom pozorno vse skrbi z nami delijo.

Če sami hoditi ne znajo,
hvaležno nam roko podajo,

s toplim nasmehom nam življenje rahljajo.

Polona Lovenjak KOKOL, 7. razred OŠ Grad

Za hišo gredica
brez konca in kraja,
na njej pa cvetlice,

kraljice so maja.

Na potki stopinje,
ki nimajo para,
le palice sled

enonogega vrtnarja.



Občina Grad55   

KOTIČEK ZA MLADE

Vsak dan prihaja,
srce se smeji,

ko ga cvetje obdaja
pozabi skrbi.

Za rožice svoje
predano skrbi.

Njegov vrt vsi občudujejo,
a časa zanj si ne vzamejo.

Če pokramljati s človekom kdaj si želi,
vsak po nujnih opravkih naprej odhiti.

Ko vaški otroci se mu zlobno režijo,
žalostno k rožicam skloni glavo,

a v srcu mu je gotovo hudo.

Tias TEMLIN, 7. razred OŠ Grad

Običajen vsakdan. Dolgčas!
Bi se igral na trampolinu?
Le zakaj v tej presneti vasi ni nobenega otroka?
Se bom moral ves čas igrati sam?

Potem pa …
V našo vas se je preselila nova družina.
Ne morete si misliti, kako srečen sem bil, ko sem zvedel, da 
imajo otroka moje starosti.
Se bova spoprijateljila?

Seveda sva se. Vodil sem ga po vasi in mu razkazal vsak 
zanimiv in manj zanimiv kotiček. Veliko sva se pogovarjala 
in se smejala.
Bilo je super!
Ko sva se tako nekega dne spet potepala po vasi, sva nale-
tela na gospo v invalidskem vozičku. Prijatelj se je zaletel 
vanjo, potem pa začel:
»Kaj pa ti, stara, ne moreš biti doma? Misliš, da lahko vsak 
kripelj hodi po svetu? Mar ne vidiš, da si nama na poti, da 
naju oviraš?! Ajde, briši, baba!«
Medtem ko je bil prijateljev glas vedno bolj posmehljiv, je 
gospa najprej osuplo, potem pa vedno bolj obupano zrla 
vame. Bilo me je tako sram, da nisem zdržal več, pohitel 
sem naprej, prijatelj pa seveda za mano.
Starka se mi je smilila, v prsih sem čutil gnev in razočara-
nje, a sem vse skupaj nekako požrl.
Bi mu moral prebrati levite?
Če bi izgubil prijatelja …
A se to seveda ni nehalo.
Ko sva jo naslednji dan spet srečala, je prijatelj nadaljeval 
z žalitvami, pretil ji je, da jo bo zabrisal v grm, kjer naj kar 
ostane, mogoče jo bo preraslo trnje.
Zdaj nisem mogel več. Zbral sem pogum in zakričal: »Ne-
haj, takoj nehaj! Le kaj ti je storila?!«
On pa je najprej začudeno, potem pa vse bolj zaničeval-

no zrl vame. Potem je zasikal: »Kar imej jo, meni pa se ne 
prikaži več!« 
Bil sem zaprepaden, opravičil sem se stari gospe in tudi 
sam nadaljeval pot.
Tako sem bil spet sam, a me je pot vse pogosteje zanesla 
v gozdiček, kjer sva srečevala starko.
Vedno sem se ustavil, izmenjala sva nekaj besed. Po-
tem so najini pogovori postajali vse daljši in vedno bolj 
zanimivi. Drug drugemu sva zaupala skrbi, delila sva 
osamljenost in čas. 
Njeni otroci so namreč živeli v mestu in so se le redko 
oglasili, moji starši pa so od jutra do večera delali.
Med drugim sem ji zaupal tudi to, da sodelujem pri 
gledališkem krožku, kjer se pripravljamo na uprizoritev 
Lainščkove Bare Bare. Dobil sem vlogo lončarja Jančija. 
V igri uživam, težave imam le z učenjem vloge, saj za 
vajo doma nimam nikogar, ki bi mi pomagal z branjem 
besedila soigralcev.
Medtem ko sem ji hotel potožiti še to, da tudi šepetalca, 
če se mi kje zatakne, nimam, sem v njenih očeh zaznal 
nenavadno svetlobo. Prekinil sem svoje tarnanje in jo 
vprašal, če je kaj narobe, ona pa mi je obotavljivo ponu-
dila, da bi mogoče lahko …
Bil sem seveda navdušen in tako so najina srečanja od-
slej potekala v duhu igre.
Ona je brala replike, jaz pa sem bil samo še Janči.
Ko smo imeli igro že skoraj na odru, pa je mentorica 
omenila, da bi bilo lepo, če bi imeli med vajami za zaveso 
koga, ki bi se znašel v besedilu in nam pomagal, če bi se 
nam ustavilo, če bi kaj pozabili ali se zmedli, da bi ona 
lažje spremljala delo na odru.
Takoj sem pomislil na svojo šepetalko, a si tega glasno 
nisem upal povedati. Potem pa sem se le opogumil in 
predlagal, da bi mogoče lahko …
Mentorica je bila navdušena, soigralci pa malo manj.
Toda ko je gospa Cvetka začela prihajati na naše vaje, 
so bili nad njo vedno bolj navdušeni, ona pa se je vidno 
pomladila. Zdelo se mi je, da bo zdaj zdaj vstala, a to 
seveda ni bilo mogoče.
Končno je prišel čas za generalko v dvorani. Vsi smo bili 
prijetno vznemirjeni.
A le, dokler nismo zagledala odra. Takrat smo namreč 
ugotovili, da naša šepetalka nanj ne more.
Kaj pa zdaj?
Tuhtali smo in tuhtali, potem pa je mentorica vprašala, 
če dovoli, da jo kdo dvigne in odnese na oder, kjer bo 
zanjo pripravljen ustrezen stol, lahko tudi voziček. Olaj-
šano smo zadihali, ko je gospa Cvetka veselo pokimala.
Tako je moja sovaščanka postala del šolske gledališke 
skupine, igra je namreč odlično uspela, gledalci so nav-
dušeno ploskali tudi naši šepetalki, njena lica pa so mo-
čile solze veselja.
Tudi sam sem bil nadvse srečen, kajti ugotovil sem, da 
skupaj zmoremo vse.
                                                                  

An Jaša ČASAR, 7. razred OŠ Grad



Občina Grad 56   

KOTIČEK ZA MLADE

Večerne igre na športnem igrišču (Foto: D. Januš) Morje je res nekaj posebnega. (Foto: A. Horvat)

Vožnja z ladjico (Foto: U. Golob Virag)         

SODELOVANJE NA LITERARNEM NATEČAJU KOBI

LETNA ŠOLA V NARAVI – PIRAN

TONJA IN POMLAD
Zima je zelo dolgo trajala. Tonja se je naveličala snega in 
mraza, srnica je bila vse bolj suha in lačna in onemogla, 
zato se je odločila, da bo šla iskat Pomlad, ki jo je črni mož 
zaprl v svojo votlino. Vzela je malico, se oblekla, na glavo si 
zavezala rutko in se odpravila v gozd. Med potjo je sreča-
la zajčka Pedajčka, ki je čisto premražen iskal malo hrane 
in toplega zavetja. Ko mu je Tonja povedala, da gre iskat 
Pomlad, jo je prosil, če lahko gre z njo. Tonja je bila družbe 
seveda vesela.
Gozd je bil čedalje bolj teman in Tonjo je bilo kar malo 
strah. Nato sta srečala medvedka. Bil je zelo slabe volje, 
kajti zima se mu je zdela že kar predolga in pošteno je bil 
že lačen. Ko je izvedel, da gresta Tonja in zajček iskat Po-
mlad, se je ponudil, da bo on ponesel Tonjo do črne votline.
Votlino so stražili palčki, do zob oboroženi z meči, čeladami 
in oklepi. Pripeti so bili k drevesom. Tonja, medved in zajček 
so jih rešili, oni pa so  jih v zahvalo odpeljali v votlino. Črni 
mož je spal in glasno smrčal. Imel je dolgo sivo brado.
Le kako bi ga premagali? Pa če jih bo slišal, ujel in raztrgal?

Učenci 5. in 6. razredov so se v mesecu septembru udeležili 
plavalne šole v naravi v Piranu, ki je v mesecu septembru 
2020 zaradi covida-19 odpadla.
Čeprav smo se bali, da tudi letos ne bo šole v naravi, pa 
moramo reči, da smo ujeli topel in sončen teden v Piranu.
Prvi dan smo izkoristili za ogled akvarija, potep po mestu 
ter se povzpeli na piransko obzidje. Drugi dan smo dopol-
dan preživeli na ladjici, kjer smo spoznavali podmorski svet 
ter si ogledali gojišče školjk. Popoldan pa je pokukal sonček 
skozi oblake in kaj hitro smo se preizkusili v plavanju. Večer 
smo zaključili na bližnjem športnem igrišču.
Tretji dan je bil namenjen plavalnim aktivnostim, ki smo jih 
v ponedeljek izpustili zaradi slabega vremena. Četrti dan 
smo si ob plavanju privoščili še potep po morskih krajih. 
Zadnji dan smo spakirali kovčke, preverili znanje plavanja 
ter se po kosilu odpravili domov.          

Športna pedagoginja
Anita Horvat

Potem se je Tonja spomnila, da lahko Črnega moža zve-
žejo z njegovo lastno brado. In res, Tonja in medved sta 
ga zvezala, potem pa so se odpravili po skritih, zapletenih 
hodnikih iskat Pomlad. Sredi nekega mračnega hodnika je 
ležala drobna lastovička. Tonja jo je dvignila v naročje in 
ugotovila, da ni mrtva, ampak samo prezebla od mraza. 
Stisnila jo je k sebi in lastovica se je kmalu začela premi-
kati.  Nato je dvignila glavo in veselo začivkala.
Takoj nato so se komaj slišno odprla prej nevidna težka 
vrata in po votlini je zavela topla sapica. Naproti jim je 
prihajala Pomlad!
Njena ovela suknja je v trenutku oživela, na njenem klobu-
ku so zacveteli zvončki, trobentice in vijolice.
Nato je začela mahati s svojo ozelenelo trstiko, sneg se 
je začel taliti, trava je ozelenela, grmičevje je zabrstelo in 
pognalo plodove, zvončki so zacingljali in prebudili lačne, 
prezeble ptičke.
Tako sta Tonja in srnica spet imeli dovolj hrane.
Njuni srci pa sta veselo utripali.

Sven Šarkanj, 7. razred OŠ Grad
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MATEMATIČNA TELESA MALO DRUGAČE

OTROŠKI PARLAMENT

PESNIŠKA DEJAVNOST NA OŠ GRAD

Matematika na Osnovni šoli Grad ni samo računanje, 
merjenje, načrtovanje …, ampak je tudi zabava. Vsako leto 
z učenci 9. razreda izvedemo matematično delavnico, na 

Zaradi korona situacije je letos parlament potekal druga-
če. Učenci so v preteklem šolskem letu sprva sodelovali v 
spletni učilnici, kjer so bila podana vprašanja, izhodišča za 
razmišljanje in možnost oddajanja odgovorov. Nato so se 
učenci skupaj z razredniki pogovarjali o tematiki, kjer so 
dorekli tudi sklepe, ki so jih predstavili na šolskem parla-
mentu, ki je potekal 11. 2. 2021 preko video srečanja. 
Ugotovitve so bile naslednje:

- Sanjska služba je tista, v kateri uživaš in ne samo tista, 
v kateri dobro služiš.

- Skrbi, ki se porajajo v zvezi z dosego, opravljanjem že-
lenega poklica so: če bodo sprejeti v želeno srednjo 
šolo, da ne bi šli preveč daleč od doma, pa tudi, da je 
potrebno za dosego ciljev imeti veze in poznanstva.

- Znanja pridobivajo v šoli, vendar to morda ne bo dovolj, 
v prihodnosti se bodo morali še dodatno izobraževati. 
Poti za dosego cilja so različno dolge, npr. medicino 
študiraš skoraj do 30 leta …

- Pomembni so tudi interesi (če te veseli glasba, razmi-
šljam o pevki, skladateljici, glasbenici …). 

- Poklici prihodnosti so poklici, ki zavzemajo področje 
tehnike, avtomatizacije, medicine. Danes so poklici, ki 
so manj vredni (policist) in tisti, ki so več vredni (zdrav-
nik). Nekateri bi opravljali delo, ki jih veseli, četudi bi 
malo zaslužili, drugi pa menijo, da ima plača velik po-
men pri izbiri poklica in službe.

Nastajale so pri literarni dejavnosti, v šoli in med poukom 
na daljavo, ko smo veliko časa preživljale v krogu družine, 
s starši in starimi starši, z brati in sestrami (če so nam bili 
dani, seveda), pestovali in ljubkovali smo živali ter utehe 
iskali v naravi.

kateri spoznavamo telesa, ki so vse prej kot dolgočasna. 
To so POLIEDRI. Beseda »polieder« izhaja iz grških besed 
»poly«, kar pomeni »veliko«, in »hedron«, kar pomeni »po-
vršina«. Tako polieder pomeni veliko ravnih površin, ki so 
združene v tridimenzionalno obliko. Osnovne skupine po-
liedrov so prizme, piramide in platonska telesa, katerim 
se posvetimo tudi na delavnici. Učenci poleg že znanega 
tetraedra, kocke in oktaedra spoznajo še dodekaeder (se-
stavlja ga 12 pravilnih petkotnikov) in ikozaeder (sestavlja 
ga 20 enakostraničnih trikotnikov). Pri delu se učenci urijo 
tudi v timskem delu in ročnih spretnostih, ob tem pa ima-
jo popolnoma prosto pot pri izbiri barv. Ob koncu dneva 
nastanejo izjemne matematično-umetniške mojstrovine, 
s katerimi okrasimo matematično učilnico.

Učiteljica Lea Dominko

- V šoli dobijo dobro podporo za razvijanje interesov, 
tudi izbirni predmeti so temu namenjeni. So pa učenci 
manj sigurni v svoja znanja, še posebej sedaj, ko poteka 
šolanje na daljavo.

- Predlog je, da bi se v šoli učili o delnicah oziroma o 
finančni pismenosti.

- Dobra služba je tista služba, v kateri lahko pokažejo 
svoje znanje in veščine, ki jih bodo pridobili v šoli, ter 
tista, kjer lahko z leti nadgradijo svoje znanje ter tako 
napredujejo. Pa seveda ustrezno plačilo in normalni 
delovni čas ter možnost službenega potovanja.

- Službe v tujini si ljudje iščejo predvsem zaradi boljših 
plač, so pa tudi primeri, ko je nekdo prisiljen poiskati 
službo v tujini, kadar je npr. previsoko izobražen in pri 
nas ne bi dobil temu primernega plačila za svoje delo 
niti ga ne bi zaposlili. Vendar so v tujini drugačne na-
vade, potrebna je dolgotrajna vožnja na delovno me-
sto, naj bo to dnevno ali tedensko, kar je utrujajoče in 
naporno.

 Medobčinski parlament je v preteklem šolskem letu iz-
vedla Osnovna šola II Murska Sobota, in sicer 24. 2. 2021, 
v obliki delavnic v video srečanju. Našo šolo sta zastopala 
Melisa Horvat (9. r.) in Maks Horvat (7. r.).

Mentorica šolskega parlamenta 
Tanja Kranjec

Vmes pa …, ja, vmes pa nas je zadela tudi kakšna Amorjeva 
puščica.
Pri ustvarjanju pesniške zbirke so nam dali s svojimi pe-
smimi navdih Saša Vegri, Niko Grafenauer, Ivan Minatti, 
Tone Pavček … 

Lanski devetošolci s svojimi izdelki (Foto: Lea Dominko)
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Predstavitev pesniške zbirke Vsebesede na grajskem dvorišču (Foto: 
H. Poznič Kos)

Ob prebiranju pesmi znanih slovenskih ustvarjalcev smo 
začele še same.
Ob koncu šolskega leta smo tako izdale in na grajskem 
dvorišču predstavile pesniško zbirko z naslovom Vsebe-
sede.

Urednici Larisa in Melisa z mentorico Marijo Štesl

POROČILO O PROJEKTU 
POGUM NA OSNOVNI ŠOLI 
GRAD

TEDEN OTROKA

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje pro-
žnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah je naslov evropskega projekta, v katere-
ga je vključena naša šola kot implementacijska osnovna 
šola.
Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. 
Projekt je podprt s strani Republike Slovenije ter Evrop-
ske unije iz Evropskega socialnega sklada in traja od 
2017 do 2022.
Naša šola se je v projekt vključila s septembrom 2019. 
Namen projekta je v učencih spodbuditi način razmi-
šljanja in razumevanja pojma podjetnosti. Cilj razvijanja 
podjetnosti je namreč usposabljanje posameznika za 
uresničevanje lastnih zamisli, idej in interesov.
Naša šola je glede na interese učencev, izražene v prete-
klem šolskem letu, delovala na področju prostorov.  
V šolskem letu 2020/21 nas je vodilo raziskovalno vpra-
šanje »Na kakšen način z urejenim zunanjim in notranjim 
prostorom izboljšamo način učenja in poučevanja?« So-
delovali smo z razvojno šolo Osnovno šolo Prežihovega 
Voranca Bistrica. 
V sklopu projekta je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti: 
ureditev stopnišča z napisi, priprava sedežnih garnitur 
za skupni prostor (ki jih zaradi korona situacije – zdra-
vstvenih omejitev – nismo postavili), priprava in izvedba 
športnega dneva, po naboru idej izdelava izdelkov za 

Teden otroka se je letos začel 4. oktobra in je trajal do 10. 
oktobra 2021. Letošnji slogan Tedna otroka je bil Razigran 
uživaj dan. Kot protiutež covidu-19 je bil poudarek na igri-
vosti, sproščenosti in druženju.
Teden smo začeli s šolskim radiem, preko katerega so 
bile podane informacije o aktivnostih v tednu otroka. 
Razredniki so prejeli gradiva za izvedbo raznovrstnih 
delavnic.
V tem tednu je bil organiziran športni dan za vse učen-
ce šole. Izvedeni so bili nekatere dnevi dejavnosti: na-
ravoslovni dan v 6. in 9. razredu (zdravniški pregled ter 
vzgoja za zdravje). Zdravstvene vsebine so bile izvedene 
tudi v 4., 5. in 8. r. Prvošolci so imeli tehniški dan na 
temo Izdelki iz naravnih plodov, 4. in 5. razredi pa so 
se odpeljali v Mursko Soboto, kjer so spoznavali muzej, 
galerijo in društvo Sonček. Kljub slabemu vremenu smo 
izvedli kostanjev piknik.

Vodja Tedna otroka 
Tanja Kranjec

velikonočni bazar, oblikovanje eko napisov okoli šole, 
izdelava lutk, priprava in ureditev likovnega kotička, zu-
nanjega dela vrat. 
Razvijali so naslednje kompetence podjetnosti: odkriva-
nje priložnosti, ustvarjalnost, vrednost idej, vključeva-
nje virov, motivacija in vztrajnost, vrednotenje zamisli, 
etično in trajnostno razmišljanje, vključevanje človeških 
virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, so-
delovanje.
V tem šolskem letu smo se posvetili tudi uresničevanju 
načel. V ospredju so bila načela spoštovanja in vključe-
vanja v raznolika področja šole, načelo sodelovanja in 
timskega dela ter načelo enakih možnosti.
Naši učenci se zelo radi vključujejo v tovrstne aktivno-
sti, zelo dobro sodelujejo med seboj, komunicirajo in 
se spodbujajo pri skupnih odločitvah. Opazi se, da to-
vrstne dejavnosti razvijajo veselje do učenja, pozitiven 
odnos do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti 
v medsebojnih odnosih.

Vodja šolskega projektnega tima 
Tanja Kranjec

Sedežne garniture, narejene v projektu Pogum (Foto: S. Ropoša)
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LJUBEZEN NE POZNA MEJA
Kot smo bili na začetku dvajsetega stoletja, in to pred-
vsem med drugo svetovno vojno, priča nacistični in fa-
šistični nestrpnosti nad Judi, Romi in pravoslavci, se 
zdaj prebuja verska nestrpnost med kristjani in mu-
slimani, desnimi in levimi …
Na udaru so predvsem begunci, ki prihajajo iz islam-
skih držav in iščejo boljše življenjske pogoje v ekonom-
sko razviti Evropi.
Države, iz katerih je največji priliv beguncev, so tiste, v 
katerih divja vojna ali so ekonomsko nerazvite, kot so 
Afganistan, Bangladeš, Pakistan, Sirija, Irak ter države 
severne Afrike.
Stereotip, ki spremlja begunce islamskih držav, je, da 
so vsi teroristi in so prišli v Evropo širit islamsko vero. 
Povod takega razmišljanja je bil teroristični napad 11. 
11. 2001 v ZDA, v katerem sta bili z letali napadeni dve 
stolpnici.
V evropskih razvitih državah so marsikje prišle na 
oblast desničarske stranke, ki širijo protiislamsko ne-
strpnost. 
Priča smo predlogom o prepovedi hidžaba, zaprtju mo-
šej in celo deportaciji prosilcev za azil.
Tudi v naši soseščini oziroma na Hrvaškem prihaja do 
zlorabe in kršenja človekovih pravic pri obravnavi ne-
zakonitih prehodov meje. 
Po mojem mnenju velik del odgovornosti za nastalo 
situacijo nosijo mediji, ker begunce iz islamskih držav 
predstavljajo predvsem v negativni luči, politiki pa s 
svojo desničarsko usmerjenostjo nabirajo politične 
točke s sejanjem nestrpnosti do tujcev.
Mislim, da bi bilo treba državam v razvoju pomagati, da 
njihovim prebivalcem ne bi bilo treba bežati od doma.
Vam zaupam svojo izkušnjo s tujci?
Letos sem se odločil, da bom jesenske počitnice preži-
vel pri babici v Beli krajini. Spakiral sem stvari, mama 
me je odpeljala na vlak in že sem drdral proti cilju.
Babi me je stisnila v svoj topli objem, takoj za tem pa 
je pred mano že stal krožnik dišečih, še toplih piškotov 
in vroča čokolada. Njami!
Po kratkem klepetu sem vzel potovalko in se napotil v 
»svojo« sobo, da bi razpakiral stvari.
Potem pa …
Babi me je objela in me odvedla nazaj k mizi. Nato je 
začela: »Veš, nekaj ti moram povedati … Jaz, tvoja soba 
je žal zasedena, zato boš tokrat spal v sobi za goste …«
Kaj? Nisem mogel verjeti. Moja soba! Zasedena? 
»Toda, kako, kaj pa je v njej?«
Babi se je na moje začudenje plaho nasmehnila, nato 
pa nadaljevala:
»Ne kaj, ampak kdo …«
»Kdo? Kako kdo? Imaš koga v hiši? Pa saj menda nisi … 
Imaš kakšnega prijatelja?

»Ah, norček, nobenega prijatelja nimam! Le …, pri meni 
živi neko dekle,« je hitela s pojasnilom.
»Dekle, kakšno dekle? Kako? Od kdaj? Kdo je?«
Vprašanja so kar vrela iz mene.
Kmalu sem opazil, da se babi ves čas ozira na uro. Nič 
več mi ni bilo jasno.
Potem pa so se odprla vhodna vrata in že je pred mano 
stala …
Burka? Ljubi bog, mar imam privide?
Dekle me seveda ni takoj opazilo, veselo je objelo ba-
bico, mojo babico, potem pa me je zagledala in v šoku 
obstala.
Oba hkrati sva se očitajoče zazrla v babico.
Ona pa naju je mirno prijela za roke in rekla: »Maks, 
moj vnuk, to pa je Adaleta, afganistansko dekle, kate-
remu sem ponudila zatočišče. Jaz skrbim zanjo, ona 
pa zame. Krajša mi čas in preganja mojo osamljenost.
Upam, da se bosta razumela!«
»Kaj, z muslimanko, misliš, da bom začel častiti Alaha? 
Kar misli si!«
In že sem pograbil potovalko ter planil skozi vrata.
Ta je pa dobra. Počitnice, katerih sem se tako zelo ve-
selil, so se tako kar hitro sfižile.
Nekaj časa sem jezno stal pred hišo, potem pa sklenil, 
da pokličem domov. Žal bodo morali priti pome.
Že sem hotel stisniti na klic, ko sem na roki začutil ne-
žno dlan.
»Ne, nikar, prosim! Nikar ne delaj tega! Babi te ima 
neizmerno rada. Vsak večer govori o tebi, tvoj odhod 
bi jo zelo prizadel, Prooosim, ostani! Če me ne maraš 
v hiši, se bom tačas že nekako znašla. Za pomoč bom 
zaprosila imama …«
Po prvem šoku sem se otresel njene roke ter dvignil 
pogled. 
Temu pa je sledil drugi šok. Vame so namreč proseče 
zrle najlepše, čokoladno rjave oči. Ostal sem brez besed. 
Nekaj časa sam še okleval, a sem ji potem le položil 
roko v odprto dlan.
Babica je bila tako srečna, da nekaj časa ni mogla niti 
govoriti, le roke je stikala k prsim.
In veste kaj, ugotovil sem, da je Adaleta razgledano, 
prijazno, rahločutno in zelo, zelo dobro dekle.
Trenutno si dopisujeva in komaj čakava na božično-
-novoletne počitnice, da bova spet skupaj.
Ob večerih, ko sanjam o njej, pa se vame vseeno kdaj 
pa kdaj prikrade dvom.
Le kaj bi/bodo na vse to rekli moji prijatelji?! 
Jih bom znal prepričati, da so muslimanke dekleta kot 
»naša«, le njihova vera in običaji so drugačni?
Pa smo mi res vsi verni in enaki?!

Maks Horvat, 8. razred OŠ Grad, mentorica Marija Štesl
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EMA HORVAT
Ema Horvat je stara 19 let in prihaja od Grada. Lani je uspe-
šno končala Srednjo zdravstveno šolo, letos pa se je vpisa-
la na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, 
smer Tehnično upravljanje nepremičnin.

Za nogomet so jo navdušili njeni prijatelji, kajti bili so 
družba, v kateri je bilo več fantov kot deklet in fantje so 
vsako popoldne hodili na treninge na igrišče pri Gradu. Iz 
radovednosti in iz razloga, da se fantom pokaže, da tudi 
dekleta lahko igrajo nogomet, je šla Ema z njimi na trening. 
Nogomet je vzljubila in začela redno trenirati; bili so prava 
ekipa. Ravno to jo je najbolj pritegnilo k temu športu, saj 
je vladal pravi timski duh in vedno so bili skupaj, tako na 
igrišču kot tudi izven njega. Na začetku so takrat igrali v 
U11-U12 ligi in bili med vodilnimi ekipami na lestvici.

Pri ŽNK Pomurje je Ema začela igrati s 14. leti. Z majhne-
ga kluba pri Gradu je prešla v najboljši slovenski ženski 
nogometni klub, kar ni bilo kar tako. Še danes se spomni, 
ko je kot 14-letno prestrašeno dekle prišla na prvi trening 
s takratno člansko ekipo Pomurja in stopila v novi svet-
-ženskega nogometa. S soigralkami so se hitro ujele in 
spet je našla svojo ekipo. Le da to zdaj več niso bili fantje 
iz sosednjih vasi, temveč dekleta iz celega sveta, ki so se 
prišle preizkusit in dokazat v ŽNK Pomurje. 
Ema treninge sedaj zaradi študija opravlja na daljavo, 

kar pomeni, da ji trener tedensko pošilja treninge, ki jih 
opravi v Ljubljani. Med vikendom pa se pridruži ekipnim 
treningom. Treningi potekajo na igrišču v Bratoncih, sedaj 
v zimskem času pa treninge opravljajo na umetni travi v 
Beltincih. Trening traja povprečno uro in pol do dveh ur.
 Med pripravljalnim obdobjem imajo treninge 2x na dan 
vsak dan, saj se poleti pripravljajo na Ligo prvakinj, pozimi 
pa na spomladansko sezono.

Tekmujejo v prvi slovenski nogometni ligi in v Ligi prvakinj. 
S člansko ekipo ŽNK Pomurje sedaj zavzemajo 1. mesto na 
lestvici, ženska nogometna liga pa ima letos 9 registrira-
nih ekip v Sloveniji. Zaradi visokih uspehov se tudi redno 
uvrščajo v Ligo prvakinj, kjer se pomerjajo z največjimi in 
najboljšimi klubi na svetu. Letos jim je za las ušla uvrstitev 
v naslednji krog Lige prvakinj. V selekciji U17 in U19 je bila 
Ema tudi članica slovenske reprezentance, s katero so se 
udeleževali turnirjev in tekem po celem svetu. 
Med sezono so dekleta dobila novega trenerja, saj so po 
odhodu njihovega dolgoletnega trenerja Sandija Bauer-
ja ostale brez trenerja. Sedaj je njihov novi trener Marjan 
Rajbar, ki je prinesel nekaj svežine v ekipo.
Ema pri igranju nogometa zavzema pozicijo zunanjega ali 
srednjega branilca.
Pri odločitvi za nogomet sta jo najbolj podpirala ati in 
mama, katera sta ves svoj prosti čas porabila za vožnje na 
treninge in tekme in obema z bratom bila vedno v oporo 
ter njuna največja navijača.
Želi si, da bi z ekipo prišli čim dlje v Ligi prvakov in da bi 
osvojili prvenstvo in pokal.
Po dobro odigrani tekmi so občutki za Emo neverjetni, 
saj je zadovoljna s svojo izvedbo, zadovoljni pa so tudi vsi 
okrog nje zaradi celotne predstave na igrišču.
Ema meni, da je pri igranju nogometa pomembna disci-
plina in odločnost ter zavedanje, da vse narediš zato, da 
uspeš in da se zares trudiš. Najpomembnejša pa je volja 
in želja po doseganju ciljev, ki si jih zadaš.
Nogomet je zanjo sprostitev in veliko veselje, saj se z de-
kleti razumejo in so vsi kot velika družina. Med treningom/
tekmo odmisli cel svet, saj mora bili z glavo na igrišču, če 
želi doseči zadane si cilje. Zanjo je to popoln odklop od 
sveta, saj takrat dela, kar imam rada in pri tem uživa.

Ema v akciji  (Foto: B. Rous) 

Emini začetki (Foto: S. Železen) 

Ekipa (Foto: B. Rous)
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GLORIJA ŠTAPEK

NINA FUJS 

Glorija Štapek prijaha od Grada in obiskuje 8. razred 
Osnovne šole Grad. 

V 1. razredu, ko je bila stara 6 let, je šla z očetom na trening 
starejših nogometašic in tako se je pojavila želja za igranje 
nogometa. Pri ŽNK Pomurje je začela trenirati v 1. razredu. 

Sem Nina Fujs, diplomira-
na ekonomistka, stanujoča 
v Motovilcih. Stara sem 23 
let in sem zaposlena v pod-
jetju Arcont. 
Na kratko vam bom pred-
stavila moje šolanje. Osnov-
no šolo sem obiskovala pri 
Gradu, kjer sem pridobila 
znanje, izkušnje, naučili so 
me življenjskih lekcij, raz-
vila sem komunikacijske 
sposobnosti, se udeležila 
raznih tekmovanj, spoznala 
prijatelje, znance … 

Treningov se udeležuje petkrat na teden, skupaj s privat 
treningi. Treningi potekajo na igrišču v Bratoncih in traja-
jo 1 uro in 15 minut ali 1 uro in 30 minut. Igrajo tekme, ki 
se odvijajo ob nedeljah in igrajo ob letni in zimski sezoni. 
Turnirje imajo pozimi. Njen trener je Robert Berendijaš. 
ŽNK Pomurje tekmuje v prvi ženski slovenski ligi. Glorija 
zavzema pozicijo vratarke. Njena želja pri igranju nogo-
meta je postati profesionalna vratarka in igrati za veliki 
klub. Po dobro odigrani tekmi so njeni občutki zelo dobri, 
ker je ponosna nase in na svojo ekipo. Po slabo odigrani 
tekmi pa se počuti slabo, ker ve, da bi lahko igrali boljše. 
Zanjo je pri igranju nogometa zelo pomembno to, da kljub 
porazu držijo skupaj in dajo vse od sebe, kar zmorejo. Gloriji 
pomeni nogomet veselje in sprostitev. Rada si ogleda tudi 
druge tekme njihovih članic, prve slovenske lige in tujih 
lig ter slovenske reprezentance. Zanjo sta najboljša igral-
ca slovenski vratar Nejc Vidmar in nemški vratar Manuel 
Neuer. V prostem času se druži s prijatelji. Njen najljubši 
šport je nogomet.
Gloriji se zahvaljujemo za odgovore in sodelovanje ter ji 
želimo obilo veselja, zadovoljstva in zmag na nogome-
tnem igrišču ter uspeha v šoli. 

Vsebino na zastavljena vprašanja povzela: Štefanija Fujs

Šolanje v osnovni šoli sem zaključila z odličnim uspehom 
ter pot nadaljevala v Ekonomski šoli v Murski Soboti. Vpisa-
la sem se v program ekonomski tehnik, katerega sem uspe-
šno končala kot odlična učenka ter diamantna maturantka. 
Izpostaviti moram leto 2017, ki je bilo do sedaj moje najbolj 
»nagrajeno« leto. Prejela sem dve večji nagradi za uspeh, 
to sta referenca za projektno delo, ki sem jo prejela na Brdu 
pri Kranju ter 1. mesto na mednarodnem tekmovanju Več 
znanja za več turizma v Ljubljani. Tega leta sem se tudi vpi-
sala na Ekonomsko fakulteto v Mariboru. Po treh letih pa 
sem tudi uspešno diplomirala in sem postala diplomirana 
ekonomistka (VS), smer podjetništvo. 
Med celotnim šolanjem sem opravljala razna študentska 
dela in obvezno šolsko prakso. Takoj po zaključku šolanja 
pa se mi je nasmehnila sreča, saj se mi je uresničila želja, ki 

Glorija v poziciji (Foto: ŽNK Olimpija Ljubljana) 

Nina Fujs, Motovilci; diplomirana 
ekonomistka 

Večkrat si v živo ogleda tekme mlajšega brata Maksa, ki 
prav tako kot ona že vrsto let trenira nogomet pri nogo-
metni šoli Mura.
 Po televiziji spremlja Slovensko moško nogometno ligo 
in večje »derbije« evropskega prvenstva. Vsaka 4 leta pa 
komaj čaka na FIFA World Cup oz. svetovno prvenstvo, saj 
je to po njenem okusu nekaj neverjetnega, ko lahko vsaka 
država igra proti nogometnim zvezdam in velikim repre-
zentancam oz. velikim državam.
Za Emo je najboljši igralec Zlatan Ibrahimović, švedski no-
gometaš, ki igra za AC Milan. Čeprav ne navija za Milan 
vseeno občuduje Ibrahimovića, ki jo vedno znova preseneti.

V prostem času jo zaposluje še veliko drugih aktivnosti. 
Velikokrat kolesari, rola, pozimi smuča, skratka vse, kar je 
povezano s športom. Letos se je odločila, da se preizkusi 
tudi v vlogi trenerke in  je čez poletje naredila licenco, 
zdaj pa s soigralko vodita mlajšo selekcijo deklic U7 in 
U9. 
Emi se zahvaljujemo za odgovore in sodelovanje ter ji 
želimo obilo veselja, zadovoljstva in zmag kot igralki in 
trenerki na nogometnem igrišču  ter uspeha na izbrani 
študijski poti.

Vsebino na zastavljena vprašanja povzela: Štefanija Fujs
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sem jo imela že od malega. To je, da se zaposlim v velikem 
podjetju Arcont. Tam sem najprej opravljala šolsko prakso, 
nato sem delala kot študentka in letos so me tudi zaposlili 
v finančno-računovodski službi Arcont.  
Moji cilji za naprej so zagotovo še dodatno nadgraditi svoje 
znanje na področju financ in računovodstva ter življenjski 
cilji (družina, prijatelji, stanovanje ipd.).
V svojem prostem času rada berem knjige, se igram s svo-
jim psom, hodim na sprehode, tečem, gledam TV, kuham 
ter pečem slaščice.

VITO ŠUŠA  
Moja pot
Sem Vito Šuša in prihajam 
od Grada. Pot do svojega po-
klica sem začel na OŠ Grad 
in jo nadaljeval na Gimnaziji 
Murska Sobota. Prva prava 
življenjska odločitev sledi 
v zadnjem letniku srednje 
šole. Kje študirati? Kje se 
vidiš čez 5 ali 10 let? Kakšen 
poklic bi rad opravljal?
To so težka vprašanja, vča-
sih tudi malce zastrašujo-
ča, a odgovora ni potrebno 
vedeti že takoj na začetku. 
Nekateri sicer imajo od-

govore že od vsega začetka, drugi pa te odgovore dobijo 
nekoliko kasneje, a nikoli ni prepozno. Podobna je bila tudi 
moja pot, saj sem svoje prvo študijsko leto v Ljubljani pre-
živel na FDV-ju na smeri novinarstvo. Dokaj hitro pa sem 
spoznal, da to ni zame, zato sem se naslednje leto vpisal na 
Filozofsko fakulteto na smer medjezikovno posredovanje 
oziroma prevajanje. Na študiju je seveda velik poudarek na 
poznavanju tujih jezikov, je pa enak, če ne celo večji pouda-
rek tudi na slovenščini. Na oddelku je bila zelo pomembna 
tudi kolegialnost, saj so nam bili profesorji skozi študij vedno 
na voljo. Eden izmed največjih izzivov študija pa je veliko 
število predmetov. V prvem letniku dodiplomskega študija 
je tako recimo 25 predmetov, zato je v izpitnem obdobju 
zelo pomembna organizacija, da se ne prijaviš na preveč 
izpitov naenkrat, ker se lahko načrt hitro podre kot hišica 
iz kart. Na srečo pa je tako, da ko enkrat ujameš ritem in 
ugotoviš, koliko zmoreš, postane vse veliko lažje. Dodiplom-
ski študij je minil dokaj hitro, še hitreje pa magisterij, kjer 
je veliko več poudarka na praksi, torej samem prevajanju, 
in različnih tipih besedil. Magistrska stopnja na našem od-
delku je bila res prijetna izkušnja, saj nas je takrat ostalo že 
zelo malo in smo se zato s sošolci še pobližje spoznali. Na 
koncu magistrskega študija, ko opraviš vse predmete, sledijo 
magistrski izpiti, ki so v bistvu preizkusi prevodov, kjer dobiš 
besedilo in ga moraš prevesti. Za konec pa seveda najtežji 
del – magistrsko delo. Veliko časa sem premišljeval, o čem bi 

Vito Šuša, Grad; magister 
prevajanja

pisal. Na koncu sem sklenil, da bom pisal o prevajanju imen 
poškodb, do katerih pride v športu (npr. smučarski palec ali 
teniški komolec), saj sem tudi sam dejaven v športu in me 
stvari, povezane s športom, zanimajo. S svojim mentorjem 
sva tako prišla do naslova Slovensko in angleško izrazje s 
področja poškodb v športu z glosarjem. Pri pisanju magistr-
skega dela sem ugotovil, da ob iskanju virov na začetku vse 
gre dokaj počasi, saj ob vseh aktivnostih čez dan ne najdeš 
veliko časa za pisanje. Ob izbruhu koronavirusa pa smo imeli 
doma vsi veliko časa in je posledično pisanje šlo veliko hi-
treje. Obenem sem pri pisanju nekoliko bolje spoznal tudi 
sebe, saj počutje pri pisanju dokaj koleba in imaš včasih že 
res dovolj pisanja, a se je na koncu vseeno splačalo vztrajati. 
Na koncu koncev je magistrsko delo tudi neke vrste zrelostni 
izpit. Zagovor magistrskega dela je potekal sicer nekoliko 
neobičajno, namreč prek računalnika, a nič zato. Na koncu 
svoje študijske poti sem vesel, da sem našel svojo pot do 
poklica in lahko s ponosom povem, da z veseljem opravljam 
svoje delo. Trenutno imam svoj s. p. in sodelujem z nekate-
rimi slovenskimi in tujimi agencijami. Na vsej poti sta mi 
bila v veliko pomoč in podporo moja starša, saj brez njiju 
ne bi bil tu, kjer sem danes. Kot cilj za naprej sem si zastavil 
sodni izpit iz prevajanja, a to bo še malce trajalo, saj je izpit 
zelo obsežen.
Za konec bi vsem bralcem zaželel lepe praznike in srečno v 
novem letu!

JASMINA FERENCEK 
Sem Jasmina Ferencek. Že 
od nekdaj živim za glasbo 
in z glasbo. Po uspešno 
opravljeni Osnovni šoli 
Grad sem opravila spreje-
mni preizkus na Konser-
vatoriju za glasbo in balet 
Maribor, modul A – glasbe-
ni stavek. Hkrati sem bila 
sprejeta na likovno gimna-
zijo, a sem se raje odločila 
nadaljevati glasbeno pot. 
Po uspešno končani srednji 
šoli so me čakali sprejemni 
preizkusi na Akademiji za 

glasbo v Ljubljani, smer glasbena pedagogika. Le-te sem 
uspešno opravila. Vsa leta študija sem strogo sledila svo-
jim ciljem, zato mi študijske obveznosti niso predstavljale 
težav. V želji po širšem znanju sem se po končani diplomi 
vpisala na magistrski program glasbene pedagogike, kjer 
letos v sodelovanju z RTV Slovenija pripravljam svojo za-
ključno magistrsko nalogo. 
Moja glasbena pot se je začela s šestimi leti v Glasbeni 
šoli Murska Sobota. S sedmimi leti sem začela igrati blok 
flavto in obiskovati ure nauka o glasbi, pri osmih letih pa 
sem uspešno opravila avdicijo in se vpisala v prvi razred 

Jasmina Ferencek, Grad; 
profesorica glasbe
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DOMINIK FICKO   
NINA KISILAK  

Star sem 26 let. Po konča-
ni osnovni šoli, ki sem jo 
obiskoval v Murski Soboti, 
sem nadaljeval šolanje na 
Gimnaziji Murska Sobota. 
Po končanem šolanju in 
uspešno opravljeni matu-
ri sem se odločil za študij 
medicine na Medicinski 
fakulteti Univerze v Mari-
boru. Za medicino sem se 
odločil, ker so me od nek-
daj zanimale naravoslov-
ne vede in delo z ljudmi. 
Diplomiral sem avgusta 

2020. Oktobra istega leta sem začel s pripravništvom v 
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer sem med 
epidemijo COVID največji del časa preživel na rdeči coni 
pri delu s covidnimi bolniki. Po strokovnem izpitu sem se 
aprila 2021 zaposlil v Zdravstvenem domu Murska Sobota, 
kjer sem pet mesecev opravljal delo v splošni ambulanti 
v sklopu urgentnega centra Splošne bolnišnice Murska 
Sobota. S septembrom sem začel s specializacijo iz dru-
žinske medicine v Zdravstvenem domu Murska Sobota, 
kjer trenutno opravljam delo v COVID ambulanti. V pro-
stem času igram kitaro in rad potujem

Sem Nina Kisilak in priha-
jam iz Kruplivnika. Svojo 
izobraževalno pot sem 
začela na Osnovni šoli 
Grad. Po končani osnov-
ni šoli sem izobraževalno 
pot nadaljevala na III. gi-
mnaziji Maribor, kjer sem 
bila vpisana v smer pred-
šolska vzgoja. Po uspešno 
opravljeni maturi sem se 
odločila za študij predšol-
ske vzgoje na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru. Te-
kom študija sem pridobila 
veliko teoretičnih znanj in 
praktičnih izkušenj s po-
dročja vzgoje in izobra-
ževanja. V letošnjem letu 

sem uspešno zaključila študij in s tem pridobila naziv di-
plomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Trenutno sem 
vpisana v absolventski stalež in upam, da kmalu dobim 
službo na svojem področju, saj me delo z otroki, željnih 
raziskovanja in ustvarjanja, veseli. Moj cilj je vzgajati 
otroke in tako vplivati na sooblikovanje njihove oseb-
nosti. Prosti čas pa rada dobro izkoristim za druženje s 
prijatelji in družino, za mini izlet ali za pobeg v naravo. 

Dominik Ficko, Radovci; doktor 
medicine Nina Kisilak, Kruplivnik; 

diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok

PATRICIJA CELEC 
Najprej sem obiskovala 
Osnovno šolo Grad, nato 
pa srednjo ekonomsko 
šolo, smer ekonomska gi-
mnazija. Po končani sre-
dnji šoli sem se odločila 
za študij razrednega pou-
ka na Pedagoški fakulteti 
Maribor, kjer sem leta 2018 
uspešno diplomirala. 
Nato me je čakalo še leto 
podiplomskega študija in 
magistrska naloga. Naslov 
le-te je Slikanice kot pripo-
moček za poučevanje tuje-

ga jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 
šole. Analiza slikanic je pokazala, da je na trgu velik nabor 
kvalitetnih slikanic, ki pokrivajo različne življenjske tema-
tike in omogočajo medpredmetno povezovanje. 
Moji cilji za naprej so dobiti in uspešno opraviti pripravni-
štvo, strokovni izpit ter se zaposliti in uživati v poslanstvu 
– poučevanju otrok. 

Patricija Celec, Radovci; magistrica 
profesorica razrednega pouka

klavirja. V času šolanja sem bila pevka v številnih pevskih 
zborih, kot pianistka pa sem se redno udeleževala tekmo-
vanj, kjer sem dosegla visoke rezultate. Leta 2014 sem se 
vpisala v prvi razred orgel na Glasbeni šoli Antona Martina 
Slomška v Mariboru. Nižjo in srednjo glasbeno šolo sem 
z odliko zaključila, ure orgel pa še letos izpopolnjujem na 
Akademiji za glasbo. Že od nekdaj sem želela postati učite-
ljica glasbe. Radovednost otrok me vedno znova preseneča 
in razveseljuje. Ponosna sem, da ob študiju že četrto leto 
redno poučujem nauk o glasbi, predšolsko glasbeno vzgo-
jo, glasbeno pripravnico in klavir na zasebni glasbeni šoli 
Amarilis v Ljubljani. Hkrati aktivno sodelujem z glasbenim 
društvom Glasbena matica Ljubljana, kjer se največkrat po-
javim v vlogi asistentke režije in voditeljice projekta glas-
bene počitnice. Prav tako me zanima področje poučevanja 
otrok s posebnimi potrebami in poučevanje predšolskih 
otrok, zato se vestno udeležujem dogodkov in seminarjev, 
povezanih s to tematiko. V prostem času se ljubiteljsko 
ukvarjam s fotografijo, pisanjem otroških pesmic, branjem 
knjig, v zadnjih mesecih pa sem sprostitev našla v izdelo-
vanju lastnih uhanov. Lep konec tedna vsekakor izkoristim 
za pobeg iz meglene Ljubljane na domače, sončno Goričko, 
kjer pomagam v domači gostilni. Ker sem vedno na lovu 
za novim znanjem, želim prihodnje leto pričeti s študijem 
psihoterapije otrok in mladostnikov na Inštitutu za inte-
grativno psihoterapijo in svetovanje.
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JANJA BERNJAK 

MARIO PEZER

Sem Janja Bernjak in prihajam 
iz vasi Vidonci. Osnovnošolsko 
izobraževanje sem končala na 
Osnovni šoli Grad, srednješol-
sko pa nadaljevala na Gimnaziji 
Murska Sobota. Pred vpisom na 
fakulteto sem imela veliko inte-
resov; zanimali so me tuji jeziki, 
novinarstvo, medicina, psiholo-
gija in težko se je bilo odločiti za 
eno smer. Na koncu sem izbrala 
študij medicine, predvsem zato, 

ker sem želela razumeti delovanje človeškega telesa in nasta-
nek bolezni, obenem pa mi je študij predstavljal velik izziv, kar 
me je dodatno motiviralo. 
Leta 2015 sem se vpisala na Medicinsko fakulteto v Maribo-
ru in danes vem, da sem sprejela pravo odločitev. Študij je 
trajal šest let in kljub temu, da sem ogromno ur posvetila 
učenju, sem v tem času uživala, saj je zanimanje za medi-
cino zgolj raslo. 
V letošnjem letu sem doštudirala in tudi diplomirala. Tre-
nutno sem na trimesečni praksi v bolnišnici v Celovcu, kjer 
pridno nabiram znanje ter izkušnje na oddelku za anestezijo 
in intenzivno medicino, ki je hkrati tudi eden izmed največjih 
oddelkov v nemško govorečem področju. 
Z novim letom pričnem s pripravništvom v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota, po strokovnem izpitu pa želim specializirati 
anesteziologijo z reanimatologijo in perioperativno inten-
zivno medicino.  
V prostem času se najraje ukvarjam s športom (tek, pohodni-
štvo, smučanje, joga, fitnes), potujem, se družim s prijatelji, 
čim več časa pa skušam preživeti z mojimi najbližjimi, ki so 
mi omogočili, da sem danes tu, kjer sem, za kar sem jim iz 
srca hvaležna. 

Moje ime je Mario Pezer. Doma sem 
pri Gradu in star 22 let. Že od otroštva 
me je zdaleč najbolj zanimalo naravo-
slovje in sem že takrat vedel, da bom v 
prihodnosti počel nekaj v zvezi s tem. 
Med šolanjem na Osnovni šoli Grad in 
kasneje na Gimnaziji Murska Sobota 
sem se rad udeleževal različnih polju-
dnoznanstvenih predavanj, sodeloval 
pri astronomskem društvu in hodil na 
raznorazna tekmovanja. Te stvari so 
postale del mojega prostega časa in 
so mi pomagale pri izbiri poti nadalj-

njega izobraževanja – fizike. Velik del zanimanja, podlage in 
ogromno podpore pa sem dobil od dveh odličnih mentorjev 
in fizikov, Karla Šalamona in dr. Renata Lukača. Fiziko sem iz-
bral, ker stoji za vsakim naravnim pojavom in jo uporablja 
vsaka znanost, od biologije do elektrotehnike. Tekom študija 
sem večji del teh ved spoznal, po  diplomi pa sem se odločil 
za teoretično fiziko in računalništvo.
Trenutno sem vpisan na magistrski študij računalniške fizike 
in se pripravljam na to, kar sem si že od nekdaj želel – s svojim 
znanjem prispevati k znanosti.  Moj prosti čas zapolnjuje ve-
liko stvari. Najraje sem za računalnikom, včasih se odpravim 
ven, skuham kako komplicirano jed in se družim s prijatelji.

Janja Bernjak, Vidonci; 
doktor medicine

Mario Pezer, Grad; 
diplomirani fizik

MITJA KUHAR    
Sem Mitja Kuhar, prihajam iz 
Motovilcev. Svojo izobraževal-
no pot sem začel na Osnovni 
šoli Grad in na podlagi velike-
ga zanimanja za farmacijo svo-
jo pot nadaljeval na Gimnaziji  
in srednji šoli za kemijo in far-
macijo Ruše, smer farmacija. 
Novo okolje v kraju šole mi ni 
predstavljalo nobenih težav in 
ovir, saj sem hitro spoznal nove 
prijatelje, in štiri leta šolanja na 
omenjeni srednji šoli so minila, 
kot bi švignil. 
Srednješolsko pot sem končal 

z odliko, saj sem na maturi zbral vse možne točke, in tako 

Mitja Kuhar, Motovilci; 
magister farmacije

postal diamantni maturant ter se vpisal na Fakulteto za far-
macijo. Od začetka pa do samega konca sem strogo sledil 
svojim ciljem, zato so bile vse študijske obveznosti hitro in 
sproti opravljene. Študij je bil zanimiv, saj smo pridobili širok 
spekter znanja z vseh področij farmacije. Pridobljeno znanje 
mi je na koncu pomagalo izdelati in opraviti najpomemb-
nejšo nalogo v času študija – magistrsko nalogo z naslovom: 
Napovedovanje učinkovitosti in varnosti zdravljenja z azati-
oprinom pri pacientih s Crohnovo boleznijo. Tako se lahko od 
6. septembra 2021 pohvalim z nazivom magistra farmacije. 
Poklicna pot me je že kot absolventa farmacije popeljala 
nazaj na bivšo srednjo šolo, Gimnazijo in srednjo šolo za 
kemijo in farmacijo Ruše, kjer sedaj poučujem strokovne 
predmete, kot so laboratorijsko delo v farmaciji, rastlinske 
droge in naravne spojine, analiza zdravil ter zdravila. Pri za-
dnjih dveh omenjenih predmetih vodim tudi praktični pouk.
V prihodnosti imam željo ostati in delovati v svoji stroki, 
kateri sem podredil celotno svoje izobraževanje ter še na-
prej strokovno in praktično izpopolnjevati vse kompetence, 
ki jih ta poklic zahteva. Kakršno koli delo v farmaciji bi mi 
predstavljalo velik izziv, saj me že od nekdaj farmacija zelo 
zanima in hkrati navdušuje.
V prostem času se rad družim s prijatelji, hodim na izlete, se 
ukvarjam s športom, predvsem z nogometom. Sem član Pro-
stovoljnega gasilskega društva Motovilci in Folklorne skupi-
ne Vrbe v Rogaševcih. V zadnjem času sem se tudi navdušil 
nad delom z živalmi. Poseben izziv mi tako v prostem času 
predstavlja delo s papigami.
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POROKE 2021

KATARINA IN IGOR KARMEN IN SIMON  

Spoznala sva se rosno mlada leta 2004 na dogodku 
Noč čarovnic pri Gradu. Po slabem letu, natanko 3. juli-
ja 2005, je najina zveza postala resna. Sprva sva živela 
na mojem domu v Kuzmi. Leta 2012 se nama je pridružil 
sin Nejc in začela sva razmišljati o novem domu, ki sva 
ga začela graditi v kraju Grad. Kmalu zatem, ko smo se 
preselili, se nam je leta 2016 pridružila še hčerka Julija. 

Najina želja je bila, da se poročiva prav na najin datum 
začetka zveze. Zato sva se odločila, da bova 3. julija 2021 
stopila pred oltar. Bila je sobota in lep sončen dan, ko 
sva si v poročni dvorani na gradu Grad obljubila večno 
zvestobo. Po končanem obredu sva se skupaj z otrokoma 
in pričama s kočijo odpeljala do cerkve Marije Vnebov-
zete pri Gradu, kjer sva izrekla večni »DA«. Slavje smo 
nadaljevali v gostilni Raj pri Gradu do jutranjih ur. 

Spoznala sva se pred 17 leti v diskoteki v Beltincih. Začela 
sva se bolje spoznavati, zato je najina ljubezen postala moč-
nejša. Skupaj sva zaživela na njegovi domačiji pri Gradu. V 
tem času so se nama rodili trije čudoviti otroci; Ana, Klara in 
Domen. Simon me je nepričakovano zaprosil na božično ju-
tro. In tako so že stekle priprave na poroko. Imela sva že tudi 
datum poroke. Ker je bila situacija zaradi neljube korone iz 
dneva v dan slabša, sva se raje odločila, da poroko prestaviva 
na drugo leto. Tudi to leto je bila situacija ista, a sva lahko 
vseeno izpeljala najino dolgo čakajočo poroko. Prišel je ta 
dan, ki je bil enostavno nepozaben. Točno tak, kot sva si ga 
zamislila. Skupaj smo najprej odšli v poročno dvorano na 
gradu Grad, nato pa v evangeličansko cerkev v Bodoncih. S 
svati smo se odpeljali na rajanje v tamkajšnji gasilski dom, ki 
je trajalo pod šotorom do zgodnjih jutranjih ur. Za hrano in 
pijačo je poskrbela restavracija Zvezda iz MS, za odlično za-
bavo pa skupina Plamen. Bilo je tudi presenečenje večera, ko 
nam je svoje uspešnice zapela Darja Gajšek. Lahko poveva, 
da je poroka s tako čudovitimi otroci naravnost nepozabna, 
z eno besedo popolna. Rada vas imava.

Katarina in Igor Recek 

Karmen in Simon Kovač
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MAJA IN TILEN
»Ljubezen ni gledanje en drugega, 
temveč gledanje v isto smer.«  
(Antoine de Saint-Exupery)

Najina ljubezen se je začela že v mladih letih. Po kon-
cu šolanja sva začela skupno življenjsko  pot. Po nekaj 
letih skupnega življenja se nama je pridružila najina 
hčerka Zala. Tilen je vedno govoril, da se bova poročila, 
ko nama bo lahko hčerka prinesla prstane. In tako je 
tudi bilo. Svojo zvestobo sva obljubila 11. 9. 2021. Civilni 
del poroke je potekal v poročni dvorani na gradu Grad, 
nakar smo se odpeljali v Evangeličansko cerkev v Bo-
donce, kjer sva obljubila večno ljubezen. 

Slavje smo nadaljevali v dvorcu Rakičan, kjer smo se 
zabavali skupaj z ansamblom Opoj. Najine najlepše 
trenutke sva delila skupaj s svojimi najdražjimi. 

Maja in Tilen Gomboc

URŠKA IN MARTIN
Ker nam nenavaden čas, v katerem smo se znašli, veliko-
krat postavlja ovire, sva vesela, da nama je letos 5. junija 
končno uspelo izpeljati najin sanjski dan. 

Sva Urška Kaker iz Kruplivnika in Martin Podlesek iz Pe-
čarovcev, ki naju je pot po končanem študiju pred do-
brim desetletjem popeljala v prelep bavarski München. 
Ker se vedno znova rada vračava v domači kraj, sva si 
želela poroke prav na domačih goričkih tleh.

Vesela sva, da sva lahko v prečudovitem grajskem am-
bientu na gradu Grad imela priložnost obrniti novo po-
glavje v najinem življenju, predvsem pa sva srečna in 
neizmerno hvaležna za vse najine najbližje, ki so bili na 
ta pomemben dan z nama.

Urška in Martin Podlesek 
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Želimo vam miren in doživet Božič!
V novem letu pa naj se vam izpolnijo vse sanje! 
In če ste pozabili nanje, jih iščite spet in spet.
Z vztrajnostjo in pogumom gradite mostove 
do srčnih ljudi, s katerimi se boste ujeli vanje!

Srečno in predvsem zdravo novo leto 2022
vam vsem želijo Olijevi sodelavci iz Vulkanije:

Danijela, Tadeja, Klement, Lidija, Suzana, 
Anja in Leno Kaj

Spoštovani!
Zvezde z neba ne moremo drug drugemu podariti. Lah-
ko pa si podarimo zvezde ljubezni, radosti, notranjega 
miru in potrebne tolažbe, ki jih v teh težkih, preizkušenj 
polnih časih še kako potrebujemo.  Betlehemsko dete 
– Bog ljubezni – nam bo pri tem zagotovo pomagal in 
vse dobre namere tudi blagoslavljal.                           
Naj bo zato ta letošnji spet drugačen Božič za vse vas 
vendarle poln potrebnih zvezdic. Le-te pa naj vas spre-
mljajo tudi v novem letu 2022!
                                         

To vam iz srca želi Simona Prosič Filip, 
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam v letu 2022 zdravja, sreče, ljubezni in 
svetlobe!

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



Občina Grad 68   

Občanke in občani Občine Grad, sestre in bratje, prijate-
ljice in prijatelji!
Nekoč sta dva prijatelja tekmovala v žaganju dveh enakih, 
gromozansko debelih hrastovih dreves. Eden od njiju se je 
zagnal in žagal ter žagal kot podivjan. Drugi se je dela lotil 
premišljeno. Tako malo »na izi«, kot radi pravimo. Med delom 
se je celo tu in tam usedel. Čez nekaj časa je prvo drevo padlo 
na zemljo. Zmagovalec žagarskega dvoboja je bil znan. In na 
presenečenje je padlo drevo od prijatelja, ki se med delom ni 
zaganjal, ampak je med žaganjem vmes tudi malo počival. 
Ko so ga kasneje vprašali, kako je to mogoče, da je počival, pa 
je vseeno požagal drevo prvi, je na presenečenje vseh pove-
dal: »Ja, pri tako zahtevnem delu se je potrebno kdajpakdaj 
tudi usesti, si odpočiti, premisliti in si nabrusiti žago. Brez 
nabrušene žage se težko in počasi žaga.«
Martin Luther je o delu in počitku na sebi lasten način, hu-

domušno, takole povedal: »Bogu ne moremo služiti 
samo z delom, ampak tudi s počitkom in praznova-
njem.« Je že res, da so naši časi drugačni od njegovih, 
a vseeno ob delu, ki nam mora biti v veselje, spada v 
naše življenje tudi prava ter zdrava mera praznovanja 
in počivanja. Kajti v času, ki ga namenimo počitku in 
praznovanju, se skriva en ogromen potencial. Tako za 
nas same, za naše dušno in telesno zdravje, kakor seve-
da tudi za kvaliteto naših medsebojnih odnosov.
Zapomnimo si: Čas počitka in praznovanje ni čas, ko 
»delamo nič«, ampak je to čas, ko »brusimo žago« … 

V duhu zapisanega vam tako želim »nabrušene žage« 
ter zdravo in mirno novo leto 2022. Bog vas živi!

Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih

Spoštovane Goričanke in Goričanci, 
“Friški, friški, zdravi bojte v eton nouvon mladon leti” vam 
želim po domače in od srca v svojem osebnem imenu in 
imenu mojih sodelavcev na gradu.
 
Naj bo leto radodarno, ustvarjalno, družbeno pravično in 
živahno. Ozrimo se okoli in bodimo ponosni na kraje, kjer 
živimo in delamo. Beležimo v sliki in besedi vse, kar želi-
mo deliti z drugimi in ohraniti zanamcem. Posvetimo leto 
2022 naši govorici, našemu “guči na Goričkon”, ki je naša 
bogata, še vedno premalo raziskana nesnovna dediščina. 

Na gradu se veselimo vaših obiskov, pričevanj, zapi-
sov in zgodb, povezanih z življenjem v naseljih, ki bi 
obogatile prostore največjega gradu v glavi Slovenije. 

In za konec “krüja, vina, fsega zavole, düjšnoga zveli-
čanja pa največ”.

Vam želi Stanislava Dešnik, direktorica Javnega 
zavoda Krajinski park Goričko s sodelavci

Dragi prijatelji.
Praznik rojstva našega Odrešenika je namenoma posta-
vljen po zimskem solsticiju – po najkrajšem dnevu v letu. 
Sončev obrat pomeni veliko spremembo, saj od takrat dan 
več ne »umira«, ampak se podaljšuje. Jezusovo rojstvo tako 
še močneje napoveduje zmagoslavje luči, novo upanje. 
Božična skrivnost se nam podari vsako leto. A lepoto pra-
znika uresničimo samo takrat, če tudi mi opravimo svojo 
nalogo. Najlepši Božič se je ali se bo zgodil v tistem letu, 
ko smo ali bomo Gospodu res dovolili, da vstopi v naše 

življenje. Takrat ne bomo ljubili mi, ampak Kristus v 
nas, takrat ne bomo vzpodbudne besede najdevali mi, 
ampak Gospod v nas, takrat ne bomo odpuščali mi, 
ampak bo najtežje stvari delal On v naši notranjosti. 

Blagoslovljene praznike in duhovno bogato leto Go-
spodovo 2022 želim.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad 

SREČNO 2022
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FOTOUTRINKI IZ NAŠE OBČINE V LETU 2021
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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. 

Božič je vedno,
ko človeški otrok najde ljubezen,

mamin in atijev dom.
Božič je vedno,

ko človek odpre srce in roke
človeku  v stiski.
Božič je vedno,

ko si ljudje med seboj odpuščajo.

Ljubezen, spoštovanje in hvaležnost
pa naj bodo tudi v letu 2022 

temelj naših odnosov. 

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

uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad

Občina Grad


