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SPOŠTOVANE OBČANKE IN SPOŠTOVANI OBČANI OBČINE 
GORNJI PETROVCI, DRAGE BRALKE IN DRAGI BRALCI.

Uvod

Izdajatelj: Občina Gornji Petrovci
Odgovorna urednica: dr. Klaudija Sedar • Uredniški odbor: Franc Šlihthuber, Sonja Kerčmar, Aleksander Ružič, 
Marjana Vukanič, Stanislav Habjanič, Brigita Andejek, Sandra Kuhar • Naslov uredništva: Gornji Petrovci 31d 
• Lektoriranje: Nada Đekovski • Fotografija na naslovnici: 100 častitljivih let Gizele Bejek iz Lucove Foto: Tine 
Novak • Fotografije: arhiv Občine, arhivi društev, osebni arhivi, avtorji prispevkov • Oblikovanje in tisk: Tiskarna 
aiP Praprotnik d.o.o. • Naklada: 780 izvodov
Glasilo je dostopno na spletni strani: https://www.gornji-petrovci.si/za-obcane/obcinsko-glasilo-novine/  in na 
Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si) 
Glasilo Novine Občine Gornji Petrovci je na podlagi 13. člena Zakona o medijih (Ur. L. RS, št. 35/02) vpisano 
v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, pod zaporedno številko 387.
Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Gornji Petrovci.
Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke.

Neznan avtor je za-
pisal misel, »da je za-
dovoljstvo magična 
svetilka, ki preobraža 
preprosto ribičevo 
kočo v srebrno pa-
lačo.« Naše zado-
voljstvo se odraža v 
odnosu do vsega, kar 
nas obdaja, do dela, 
do življenja, največje 
zadovoljstvo pa ob-

čutimo, ko se le - to sklada z našimi vrednotami. 
Predpraznični čas, ki je pred nami, in vstop v novo 
koledarsko obdobje, je tudi čas, ko najpogosteje v 
mislih naredimo povzetek in ob tem analizo leta, 
ki se izteka, in obenem načrtujemo za naprej. Pri 
tem igra pomembno vlogo prav zadovoljstvo. Smo 
zadovoljni z dosežki, potekom leta, ki odhaja, ali 
nas obdaja občutek žalosti in nemoči, ker nismo 
uspeli vsega narediti ali narediti bolje? In ali vsto-
pamo v nov »začetek« zadovoljni? Resda nam mar-
sikdaj tisti pravi občutek zadovoljstva onemogočajo 
razne skrbi, preizkušnje in bolezni, še vedno tudi 
koronavirus, ki za seboj pušča posledice na vseh 
sferah življenja, tako pri posamezniku kot družbi. 
Pa vendar nam občutek osebnega zadovoljstva po-
maga lažje stopati v nov in nepredvidljiv jutri, zato 
si vsako jutro, naj bo še tako s soncem obsijan, 
prižgimo »magično svetilko«, ki naj nas vodi po 
poteh vsakdana in nam ob tem daje zadovoljstvo.
Čeprav se že vse leto borimo s koronavirusom in 

so bile mnoge prireditve odpovedane oziroma osta-
le nerealizirane, pa vendar ponujajo tudi tokratne 
Novine obilo dobrega in zanimivega branja, uspe-
šne zgodbe, ki so se v občini zapisale tekom leta. 
Potekali so projekti, delavnice, društva so nada-
ljevala s svojo dejavnostjo in jo predstavljala širši 
javnosti, manjkalo pa prav tako ni športnega do-
gajanja. Osnovna šola Gornji Petrovci je proslavila 
60 - letnico svojega delovanja, kar nam približujejo 
prispevki o njeni zgodovini, spomini in sedanjem 
utripu. Verjamem, da boste mnogi ob tem odtavali 
v svoja šolska leta in se spomnili doživetij, učenja 
in znanja, ki smo ga osvojili tekom šolanja. Prav 
tako ne manjka kulturnih dosežkov, ki nas sezna-
njajo z dosežki kulturne ustvarjalnosti, pa osebnih 
praznikov in drugih življenjskih radosti. Spoštovani 
gospe Gizeli Bejek iz Lucove, ki je v letošnjem letu 
dopolnila 100 let, pa ob visokem jubileju iskrene 
čestitke in še naprej obilo trdnega zdravja.
Drage bralke in dragi bralci. Živimo v negotovih 
časih, ko nam marsikdaj dobro voljo in nasmeh je-
mljejo razne bolezni, bolečine in nesreče. Upajmo 
in verjemimo, da nam bo leto 2022 bolj naklonjeno, 
predvsem pa je pomembno, da ostanemo zdravi in 
da smo s svojim življenjem zadovoljni.

Želim vam doživete božične praznike, v novem letu 
pa največ zdravja ter naj bo srečno, uspešno in ve-
selo.

dr. Klaudija Sedar

dr. Klaudija Sedar
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SPOŠTOVANI OBČANKE 
IN OBČANI

INVESTICIJE V OBČINI GORNJI PETROVCI V LETU 2021

Uvod / Investicije

Leto mine hitro, predvsem zdaj, ko se soočamo še 
vedno s problemi epidemije - COVIDA. Upam, da 
bomo čim prej prebrodili to krizo in zaživeli družab-
no in ustvarjalno življenje, kot smo ga živeli nekoč 
v starih, lepih časih. 
V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas, drage 
občanke in občani, nagovorim in pozdravim preko 
našega glasila NOVINE. Leto se izteka in marsikaj 
se je zgodilo v naši občini, v našem življenju in delu. 
Naj se za vse opravljeno ne pozabi, naj se pove, da 
ste storili vsak na svojem področju veliko. Kot župan 
se vam iskreno zahvaljujem za vse, hvala kmetijskim 
proizvajalcem, podjetnikom, obrtnikom, šoli, vrtcu, 
društvom, predsednikom krajevnih skupnosti in va-
škim predsednikom, štabu civilne zaščite, režijske-
mu obratu in javnim delavcem. Vsak je prispeval 
svoj delež, iskrena hvala. 
Prav tako bi se rad preko glasila Novine poslovil od 
vseh preminulih v letošnjem letu. Vseh pogrebov 
se nisem mogel udeležiti. Vsem svojcem izrekam 
iskreno sožalje. 
Ob pričakovanju božičnih praznikov in novega 
leta želim vsem predvsem veliko zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva. Spoštujmo drug drugega, 

Spoštovani občanke in občani!
Naš enakomerni razvoj vasi se še vedno uresničuje. 
To je pot, kjer morajo biti vsi zadovoljni. Žal se vse ne 
da narediti v enem letu. Trudimo se, da bi storili čim 
več. Z veseljem lahko povem, da nam s takšnim na-
činom dela to tudi uspeva. Vsa ta leta delam na tem, 
da bi bili objekti urejeni, in da je urejena tudi okolica. 

Investicije v letu 2021 so bile naslednje: 

1. OBNOVA VAŠKO GASILSKEGA DOMA ŽENA-
VLJE 
Projekt se nadaljuje z obnovo v letu 2021. V tem letu 
smo na podlagi sprejetega proračuna za leto 2021 in 
na podlagi pridobitve sredstev iz naslova LAS Gorič-
ko pridobili dodatna sredstva. Na podlagi tega smo 
izvedli javni razpis za izbiro projektanta za pripravo 
dokumentacije za javni razpis in gradbeno dovoljenje. 
Imamo pridobljeni dve gradbeni dovoljenji za vaško 

izkažimo to s potrpežljivostjo, razumevanjem in 
ljubeznijo. 
Bodite zdravi, veseli in razpoloženi. V novem letu 
2022 vam želim vse najboljše.

Vaš župan
Franc Šlihthuber

gasilski dom Ženavlje. Na podlagi tega smo izvedli 
javni razpis za izvajalca del. Delo opravlja Gradbeni-
štvo Hajdinjak. Po programu smo izvedli naslednja 
dela oz. jih bomo še izvedli do konca leta:
• Sanacija sten v notranjih prostorih. Vsem stenam 

smo odbili stare omete (pri tem so nam pomaga-
li domačini), očistili fuge med opeko, armirali z 
železnimi palicami in vgradili mrežo ter izvedli 
omete. 

• Izvedli smo popolnoma novo električno napelja-
vo, vključno z novimi svetilkami.

• Sanirali smo določene vlažne stene z novo opeko.
• Izvedli strope v knauf izvedbi.
• Izvedli polaganje keramike. 
• Izvedli zamenjavo vhodnih vrat s terase in glav-

nega vhoda.
• Izvedli nove betonske plošče v I. nadstropju.
• Izvedli nove betonske stopnice, ki omogočajo 

prehod iz pritličja v I. nadstropje. 



4

NOVINE, številka 42 Investicije

• Uredili kletne prostore. 
• Zamenjali strope v I. nadstropju podstrešja z določenimi novimi deskami pred izvedbo knaufa. 
Delo in izvedbo prikazujejo slike.

Vrednost del za leto 2021 znaša:
Občinski proračun blizu  171.943,32 EUR 
LAS Goričko     28.409,61 EUR 
--------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ:               200.352,93 EUR 
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2. OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE V PESKOVCIH 
V letu 2021 se je projekt obnove nadaljeval. Tako se 
je v letu 2021 izvedlo zapiranje nadstreška in napu-
šča vežice. Slika prikazuje opravljeno delo. Projekt 
se nadaljuje z dokončno ureditvijo nadstreška in 
napušča in ureditvijo okolice nadstreška. Vrednost 
opravljenih del v letu 2021 znaša 61.811,86 EUR. 

3. OBČINSKA STAVBA
Projekt se je nadaljeval tudi v letu 2021. Tako smo v 
občinski stavbi uredili: 
• Zamenjali okna in vhodna vrata na klančini.
• Uredili ograjo pri vhodu v občinsko stavbo in ogra-

jo zunaj na klančini za invalide.
• Uredili - položili na novo keramiko v vhodu v ob-

činsko stavbo
• Namestili nova vrata v WC in arhiv. 
• Izvedli armstrong strop.
• Izvedli električno napeljavo.
• Izvedli beljenje vhoda v občinsko stavbo 
Vrednost vseh del v letu 2021 znaša 44.377,38 EUR. 
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4. OBNOVA ŠOLE V ADRIJANCIH, OKOLICE IN 
ŠPORTNEGA CENTRA
Ker investicija poteka več let, smo nadaljevali tudi 
v letu 2021. Tako so bila v letu 2021 izvedena nasle-
dnja dela: 
• Uredila se je sejna soba v šoli z okni, knaufom, 

keramiko in elektriko.
• Uredila se je fasada z ureditvijo dela pri stenah 

sejne sobe. Ohranili smo zunanji videz, kot je bila 
fasada narejena, ko so šolo zgradili.

• Nabavili in namestili smo ulično razsvetljavo v 
okolici šole.

• Uredili smo leseni napušč okoli objekta in izvedli 
streho napušča. 

• Izvedli tlakovanje okoli objekta. 

5. ŠPORTNI CENTER GORNJI PETROVCI 
Tudi Športni center v Gornjih Petrovcih je investici-
ja, ki se ureja več let. Tako so v letu 2021 nadaljevali 
z deli in izvedli naslednja dela: 
• Naprava talnega gretja, vodovodne inštalacije in 

prezračevanje.
• Električna inštalacija.
• Zidarska dela s prezidanjem sten.
• Izvedli so se estrihi.

Z vsem tem je objekt dobil novo podobo. Vse to pri-
kazujejo slike. Vrednost opravljenih del v letu 2021 
znaša 124.183,46 EUR. 
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• Izvedli so se notranji ometi.
• Izvedla so se dela stropov s knaufom. 
Vso delo prikazujejo slike. Tako smo v letu 2021 
izvedli dela v višini  28.83.301,05 EUR. 
Za vse te investicije, ki se gradijo in so zgrajene, je 
potrebno vedno imeti v mislih, da damo veliko po-
zornost na vzdrževanje objektov in okolice. Občina 
Gornji Petrovci je znana po tem, da so objekti urejeni 
in tako bo tudi v prihodnje. Zato stopimo skupaj, 
podprimo prizadevanje in uresničimo cilj po izgradnji 
objektov z željo, da bomo imeli vsi boljše pogoje.
 

VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIC IN GOZDNIH 
CEST 
Z ozirom na to, da je naša občina velika 66,8 km2 
in ima blizu 2.000 prebivalcev se trudimo, da bi bile 
ceste urejene. Tako smo v letu 2021veliko naredili 
na urejanju lokalnih in predvsem makadamskih cest. 
Na asfaltiranih lokalnih cestah smo začeli s temelji-
to sečnjo dreves in navozi bankin. Želimo si, da bi 
ceste bile normalno prevozne, zato moramo za to 
skrbeti vsi. Tisti, ki vozite, morate paziti na cestišča, 
če slučajno prinesete na cestišče blato, ga počistite, 
ker v nasprotnem primeru lahko pride do nesreče. 
Zelenice v okolici objektov so pokošene in grede 
zasajene z rožami. To nam priznavajo vsi, ki pridejo 
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v našo občino. Teh objektov ni malo in jih je blizu 
50. Urejeni so tudi športni centri. Za vse to skrbi 
in tudi financira Občina Gornji Petrovci. Ponosen 
sem, da vodim to delo in ga usmerjam. Zato pose-
bej zahvala vsem, ki marsikaj postorijo, da imamo 
lepo. Hvala vam.
Gozdne ceste v naši občini so dokaj dobro urejene. 
Tako smo tudi letošnji program izvedli in zadovoljen 
sem, da nam je uspelo. S tem imajo vsi, ki uporabljajo 
gozdne ceste, boljše pogoje. 

VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 
3, 9000 Murska Sobota želi bralkam in bralcem NOVIN lepe in 
mirne božične praznike, v letu 2022 pa vse dobro, obilo zdravja, 
družinske sreče in osebnega zadovoljstva.

Tudi v prihajajočem letu se vsem rejcem živali ter lastnikom hišnih 
ljubljenčkov priporočamo s svojimi kvalitetnimi in strokovnimi 
storitvami. Dolgoletne izkušnje strokovnega kadra in najnovejši 
pristopi k zdravljenju vam zagotavljajo vrhunske storitve za vaše 
živali. V prostorih naše ambulante in lekarne lahko kupite široko 
paleto dodatkov, krmil, opreme in zdravstvenih pripomočkov. 
Lastnikom hišnih ljubljenčkov omogočamo nastanitev živali v 
hotelu za živali, v času krajše ali daljše odsotnosti.

VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o. dobavlja tudi teleta me-
snih pasem za nadaljnjo rejo, organizirano imamo koopera-
cijsko in partnersko rejo živali za pitanje, po najvišjih dnevnih 
cenah odkupujemo zrele pitane živali ter izločene krave.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z vašimi živalmi smo vam že 
dve desetletji zmeraj na voljo na naslednjih telefonskih številkah:

Naročila v zvezi z zdravstvenim varstvom,  02 5371 890
vse dni v letu, 24 ur na dan  

Umetno osemenjevanje / 02 5213 859 in
reprodukcija domačih živali:  02 5213 860

Ambulante za hišne živali:  02 5213 857

Zavetišče za živali in hotel za živali: 031 732 700

Želim si, da bi nadaljevali z dobrim delom tudi v pri-
hodnje, in da bi programi v letu 2022 bili nadaljevanje 
zgodbe o uspehu. 

Franc Šlihthuber, župan 

info@zeb-shop.com
070 450 167

www.zeb-shop.com
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SVEČANA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORNJI PETROVCI 
OB 24. OBČINSKEM PRAZNIKU

Občina Gornji Petrovci je 18. 08. 2021 proslavi-
la 24. občinski praznik s svečano sejo Občinskega 
sveta Občine Gornji Petrovci v kulturnem domu 
v Stanjevcih. V preteklem letu svečane seje zaradi 
epidemije Covid - 19 nismo mogli izvest pa tudi 
letos je ta potekala v luči razmer in pogojev, ki nam 
jih je narekoval NIJZ. Kljub temu je bila proslava 
svečana, saj smo podelili nagrade in priznanja tako 
za letošnje leto, kot tudi za leto 2020. Svečane seje 
sta se udeležila tudi predstavnika sosednjih občin: 
podžupan Občine Kuzma, Slavko Krpič in podž-
upan Občina Moravske Toplice, Andrej Baligač. 
Voditeljica programa je bila učenka, Pia Lepoša.

V kulturnem programu sta sodelovali folklorna 
skupina KUD Goričko, ki je zaplesala dva spleta 
Goričkih svatovskih plesov in Ljudski pevci in god-
ci TD Vrtanek, ki jim je bila v letu 2020 dodeljena 
zlata plaketa za 20 let uspešnega delovanja na kul-
turnem področju v Občini Gornji. Zapeli so šest 
ljudskih pesmi. Župan, Franc Šlihthuber in podž-
upan, Ernest Kerčmar sta podelila diplomo in pla-

keti za leto 2020. Nagrajenci so bili predstavljeni v 
lanski številki NOVIN. Nagrajenci za leto 2021 pa 
se svečane seje na žalost niso udeležili. Nagrajenci 
za leto 2021 so bili:
• Diplomo Občine Gornji Petrovci za 40 let uspe-

šnega dela v gostinski obrti je prejel Aleksander 
Bencik iz Gornjih Petrovec.

• Srebrno plaketo za 90 let uspešnega dela na po-
dročju gasilstva v Občini Gornji Petrovci je pre-
jelo Prostovoljno gasilsko društvo Adrijanci.

Nagrade in priznanja za leto 2021 in 2021

Marija Ambruš, predsednica Ljudskih pevcev in godcev TD Vrta-
nek je prevzela zlato plaketo Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Marija časar, predsednica Društva upokojencev Občine Gornji 
Petrovci je prevzela bronasto plaketo Občine Gornji Petrovci 
za leto 2020

Marta Habjanič, članica KTD Vesele vidre Peskovci je prevze-
la Diplomo Občine Gornji Petrovci za leto 2020.

Župan, Franc Šlihthuber
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Prav tako sta podelila zahvale župana študentom, 
ki so v letu 2020 in 2021 uspešno zaključili študij. 
Zahvale za leto 2021 so prejeli:
• Mateja Lepoša iz Adrijanec, ki je uspešno zaklju-

čila šolanje na Fakulteti za varnostn evede Uni-
verze v Mariboru in pridobila strokovni naslov 
magistrica varstvoslovja,

• Tine Barber iz Šulinec, ki je uspešno zaključil 
šolanje na Višji strokovni ekonomski šoli v Mur-
ski Soboti in pridobil strokovni naslov inženir 
informatike,

• Jure Sukič iz Šulinec, ki je uspešno zaključil šo-
lanje na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljublja-
ni in pridobil strokovni naslov magister inženir 
agronomije,

• Melani Svetec iz Ženavelj, ki je uspešno zaklju-
čila šolanje na Fakulteti za varnostne vede Uni-
verze v Mariboru in pridobila strokovni naslov 
diplomirana varstvoslovka,

• Sandi Sukič iz Boreče, ki je uspešno zaključil 
šolanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ma-
riboru in pridobil strokovni naslov diplomirani 
inženir strojništva,

• Leon Kutoš iz Košarovec, ki je uspešno zaključil 
šolanje na Fakulteti za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko Univerze v Mariboru in 
pridobil strokovni naslov diplomirani inženir 
računalništva in informacijskih tehnologij,

• Rok Horvat iz Neradnovec, ki je uspešno zaključil 
šolanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske 

Nagrajenci občinskih priznanj za leto 2020 z županom, podžupanom in člani Ljudskih pevcev in godcev TD Vrtanek 

Dobitniki zahval župana: Tine Barber, Nina Belec, Anja Kučan, Mateja Lepoša, Jure Sukič, Melani Svetec, župan, Franc Šlihthuber, 
Rok Horvat, podžupan, Ernest Kerčmar
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Dobitniki za naj hiše in balkone za leti 2020 in 2021.

vede Univerze v Mariboru in pridobil strokovni 
naslov diplomirani inženir agrarne ekonomike,

• Patrik Rebrica iz Neradnovec, ki je uspešno za-
ključil šolanje na Fakulteti za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko Univerze v Mariboru 
in pridobil strokovni naslov magister inženir in-
formatike in tehnologij komuniciranja,

• Žan Kučan iz Gornjih Petrovec, ki je uspešno 
zaključil šolanje na Fakulteti za strojništvo Uni-
verze v Mariboru in pridobil strokovni naslov 
diplomirani inženir strojništva,

• Ana Wankmüller iz Lucove, ki je uspešno zaklju-
čila šolanje na Zdravstveni fakulteti Univerze v 
Ljubljani in pridobila strokovni naslov diplomi-
rana fizioterapevtka,

• Aleks Jovanovič iz Gornjih Petrovec, ki je uspe-
šno zaključil šolanje na Višji strokovni ekonom-
ski šoli v Murski Soboti in pridobil strokovni 
naslov inženir informatike.

Nagrajence za leto 2020 smo predstavili v lanski 
številki NOVIN.

Občina Gornji Petrovci že 23 let sodeluje v projektu 
Slovenske turistične organizacije Moja dežela, lepa 
in gostoljubna z izborom treh najlepše urejenih hiš 
in treh najlepše urejenih balkonov v letu. Tudi letos 
smo podelili priznanja za leti 2021 in tudi za prete-
klo leto 2020. V komisiji za izbor najlepše hiše in 
balkona so sodelovali: Liljana Svetec, Marta Habja-
nič, Vida Kuhar, Drago Škerlak, Ernest Kerčmar in 
Stanko Lepoša, kot predsednik.
Nagrajenci so za svoj trud prejeli, poleg priznanja, 
tudi vrednostne bone, kot spodbudo za nadaljnje 
delo pri urejanju svojih domov in s tem prijaznejše 
občine.
   
Priznanja za najlepše urejeno hišo in balkon za leti 
2020 in 2021 so podelili: predsednik komisije, Stan-
ko Lepoša, župan, Franc Šlihthuber in podžupan, 
Ernest Kerčmar.

Nagrajenci za leto 2021 so:

Najlepše hiše:
1. Najlepša hiša v letu 2021: Marija in Štefan La-

zar, Stanjevci 90,
2. Druga najlepša hiša v letu 2021: Milena in Vla-

dimir Dajč, Boreča 39,
3. Tretja najlepša hiša v letu 2021: Danijela in 

Valentin Časar, Ženavlje 6.
Najlepši balkoni:

1. Najlepši balkon v letu 2021: Jožica Balek, Ne-
radnovci 36, 

2. Drugi najlepši balkon v letu 2021: Tatjana Pe-
tek, Križevci 185 a

3. Tretji najlepši balkon v letu 2021: Zlatica Smo-
diš, Stanjevci 4. 

Nagrajence za leto 2020 smo predstavili v lanski 
številki NOVIN.
Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo in 
jim želimo še veliko uspeha in veselja pri urejanju 
svojih domov in s tem tudi naše občine.
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Seje so se udeležili tudi trije častni občani Občine Gornji Pe-
trovci: Ernest Škerlak, Marija Došen in Janez Gergar Ljudski pevci in godci TD Vrtanek

Folklorna skupina KUD Goričko

Druga najlepša hiša v letu 2021: Milena in Vladimir Dajč, 
Boreča 39

Najlepši balkon v letu 2021: Jožica Balek, Neradnovci 36

Tretja najlepša hiša v letu 2021: Danijela in Valentin Časar, 
Ženavlje 6

Drugi najlepši balkon v letu 2021: Tatjana Petek, Križevci 185 a

Najlepša hiša v letu 2021: Marija in Štefan Lazar, Stanjevci 90
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Ob koncu svečane seje se je župan, Franc Šlihthu-
ber zahvalil vsem gostom in čestital vsem dobitni-
kom priznanj in nagrad ter vse povabil v šotor na 
športnem igrišču v Stanjevcih na skromno pogosti-
tev in udeležbo na predstavitvi projekta Odkrivanje 
zakladov Goričkega, kjer so za glasbeni program 
poskrbeli Gorički lajkoši, za pokušino domačih 
dobrot pa Korenika iz Šalovec, kmečke ženske iz 
Puconec in medičarstvo Celec Jožica iz Ratkovec.

Sonja Kerčmar 
Foto: Tanja HorvatTretji najlepši balkon v letu 2021: Zlatica Smodiš, Stanjevci 4

Pozdrav župana, Franca Šlihthubra, levo Jožica Celec in desno 
Tatjana Škrilec, vodja projekta Odkrivanje zakladov Goričkega

Socialna kmetija Korenika

»Gorički lajkoši« in Jožica Celec Za dobro vzdušje so poskrbeli Gorički lajkoši

Članice Kulturno turističnega društva Puconci so pripravile dödole

PROJEKT ODKRIVANJE ZAKLADOV GORIČKEGA V STANJEVCIH

Kulturno društvo godcev in 
pevcev »Gorički lajkoši« je v 
okviru projekta Odkrivanje 
zakladov Goričkega, ki ga je 
skupaj s partnerji izvajalo Dru-
štvo za promocijo in zaščito 
prekmurskih dobrot, izvedlo 

prireditev ob občinskem prazniku dne, 18.8.2021, 
v Športnem centru Stanjevci. 

Poskrbeli so za predstavitev lokalnih izdelkov (Me-
dičarstvo Jožica Celec, Socialna kmetija Korenika) 
in pokušnjo odličnih dödolov, ki so jih pripravile 

članice Kulturno turističnega društva Puconci. Za 
dobro vzdušje pa so poskrbeli Gorički lajkoši.
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Projekt smo uspešno zaključili in je prispeval k bolj-
šemu sodelovanju na območju Goričkega, povezo-
vanju in obogatitvi prireditev.

Tatjana Škrilec
Foto: arhiv Društva za promocijo in 

zaščito prekmurskih dobrot 

Udeleženci prireditve v Stanjevcih
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Razstavi Ekosistemi Slovenije in Biodiverziteta 
Slovenije smo v jesenskem času premestili na go-
stovanje v Regionalni promocijski center, Expano 
v Mursko Soboto. 

V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prire-
jali kina pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč'mo 
hrane stran« in »Žejni svet« smo v septembru premi-
erno v Pomurju predvajali novi slovenski dokumen-
tarni 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 občinskih uprav, turističnega zavoda, 
lokalnih društev, osnovne šole, rokodelskih obrti 
in našega zavoda smo si na Prazniku kozjanskega 
jabolka ogledali primer dobre prakse varstva bio-
diverzitete in sodelovanja lokalne skupnosti s Koz-
janskim 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 zunanjo razstavo, 

Biodiverziteta Slovenije ob Regionalnem promocijskem 
centru Expano, foto Tomaž Koltai

Film Divja Slovenija v Gledališču Park Murska Sobota, foto 
Tomaž Koltai

NAŠE DELO V PROJEKTU LIFE NATURAVIVA, BIODIVERZITETA - 
UMETNOST ŽIVLJENJA

Life Naturaviva, biodiverziteta 
- umetnost življenja, je projekt, 
v katerem želimo v Javnem 

zavodu Krajinski park Goričko skupaj z devetimi 
drugimi partnerji po Sloveniji čim širši javnosti 
predstaviti bogato biodiverziteto oziroma biotsko 
pestrost Slovenije. V našem zavodu se v projektu 
trudimo predvsem z razkrivanjem pestrosti narave 
našega prostora - Krajinskega parka Goričko. 

Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z raz-
ličnimi aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske 
in srednješolske skupine smo organizirali številne 
brezplačne naravoslovne dneve in naravoslovne de-
lavnice, na katerih mlajšim skupinam 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 predava-
nja na temo biotske pestrosti, na potopisnih pre-
davanjih pa so različni predavatelji predstavili tudi 
biodiverziteto drugih delov sveta. V aprilu 2021 so 
Goričanci in Goričanke po pošti prejeli novičnik z 
naslovom »Biodiverziteta in voda«, v katerem smo 
predstavili živalsko in rastlinsko pestrost vodnih 
življenjskih prostorov na Goričkem. V prostorih 
gradu Grad smo gostili fotografsko razstavo Ma-
gična narava 2019 in razstavo Ekosistemi Slovenije, 
v grajskem parku pa je bila postavljena velika zuna-
nja razstava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki 
so jo pripravili sodelavci projekta na Nacionalnem 
inštitutu za biologijo. V sodelovanju s Inštitutom 
Lutra smo priredili tudi otvoritev omenjenih razstav 
s koncertom klasične glasbe. 
Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi, Pre-
živeti z netopirji, v Kančevcih smo izvedli več vo-
denih ogledov z različnimi starostnimi skupinami. 

Naravoslovni dan v Lončarovcih, foto Nuša Vegi Kalamar
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rektorica zavoda, 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. Na izbor za NAJ travnik se je letos prijavilo 
16 lastnikov. Na izbor za NAJ ograček z brajdo 
so se letos prijavili 4 lastniki ogračekov, 1 lastnik 
ogračeka z brajdo in 2 lastnika brajde, torej sku-
pno 7 lastnikov. Vsem sodelujočim se zahvaljuje-
mo in jim čestitamo ter vabimo k sodelovanju v 
naslednjem letu.
Obiskovalci obeh dogodkov so si poleg stalnih muzej-
skih 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 dežele vulkanov in v grajskem 
parku razstavo Biodiverziteta Slovenije.

Jesenska dogodka sta bila s strani lokalnega prebival-
stva in organiziranih skupin zaradi lepega vremena 
in raznovrstne ponudbe na stojnicah ter spremljeval-
nih aktivnosti dobro obiskana.

Besedilo: Štefanija Fujs
Slika: Stanka Dešnik

Javni zavod Krajinski park Goričko se je v sodelova-
nju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je tudi letos pridružil 31. dnevom evropske kulturne 
dediščine in 9. tednu kulturne dediščine. Obiskoval-
cem gradu Grad je bil tako na zadnjo nedeljo v sep-
tembru ob Dnevu odprtih vrat omogočen prost vstop 
v obnovljene grajske prostore, organizirana pa sta 
bila tudi dva vodena ogleda. Letošnji Dnevi evropske 
kulturne dediščine so potekali pod sloganom Dober 
tek!, zato smo v goste povabili goričke kmete in po-
nudnike, ki so na stojnicah ponujali svoje domače 
produkte in okusne kulinarične dobrote.

Na prvo soboto v oktobru pa je Javni zavod Kra-
jinski park Goričko v sodelovanju z Goričkim drüj-
štvom za lepše vütro organiziral že 15. grajski bazar 
z goričkimi meštri, na katerem je na grajskem dvo-
rišču 15 ponudnikov domače in umetnostne obrti 
ter domačih dobrot poskrbelo za pravo sejemsko 
vzdušje. Ponudbo upravičencev do Kolektivne bla-
govne znamke Krajinski park Goričko je dopolnila 
kulinarična ponudba. Sejemsko dogajanje so člani 
Goričkoga drüjštva za lepše vütro obogatili s spre-
hodom z zeliščarjem in fračarijo.
Obiskovalce in povabljene goste sta nagovorili di-

Krajinski park Goričko

na kateri bo predstavljena biodiverziteta Krajin-
skega 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 ob-
veščeni na naši spletni strani www.park-goricko.
org in spletnih straneh naših socialnih omrežij, 
podrobne informacije o projektu LIFE NATU-
RAVIVA 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 potrudimo, da ga takšnega tudi 
ohranimo. Vsem občanom in občankam Občine 
Gornji Petrovci želimo mirne in predvsem zdrave 
božične praznike ter uspešno leto 2022. 

Besedilo: Tomaž Koltai
Slika: Tomaž Koltai in Nuša Vegi Kalamar

JESENSKO DOGAJANJE NA GRADU GRAD

Prikaz obrti kovača Franko Franca iz Puconcev, foto Stanka Dešnik

Bogata ponudba na stojnicah, foto Stanka Dešnik
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Podnebne spremembe so žal postale realnost in 
tudi na Goričkem opažamo vse več posledic teh 
sprememb. Tako da ni bilo nič nenavadnega, da 
je bil 13. fotografski natečaj Krajinskega parka 
Goričko namenjen vremenskim prilikam in ne-
prilikam.

Tako kot vsa leta doslej, je tudi letos bil dober odziv 
učencev osnovnih šol (kategorija I) ter mladostni-
kov in odraslih (kategorija II), ustvarjalcev foto-
grafskih motivov, ki zrcalijo podobo Krajinskega 
parka Goričko in nam z njimi pomagajo prepričati 
obiskovalce in stanovalce o nujnosti ohranjanja na-
ravnega okolja in kulturne krajine. Samo lepo in 
vitalno okolje lahko blagodejno vpliva na zdravje 
nas, ki bivamo tukaj, kot tudi gostov, ki jim naše 
okolje ponujamo za oddih in sprostitev. 

Na 15. grajskem bazarju z goričkimi meštri na gra-
du Grad smo 2. oktobra razglasili tudi NAJ travnik 
v Krajinskem parku Goričko za leto 2021. V leto-
šnjem izboru je sodelovalo 16 lastnikov travnikov, 
od tega štirje iz občine Gornji Petrovci. Zmagovalec 
11. izbora je postal travnik v lasti Franca Ažma-
na, ki ga lahko občudujemo na Bejčinem bregu v 
Budincih. Travnik spada med vrstno najbolj boga-
te travnike na Goričkem. Na suhih delih travnika 
rasteta zavarovani vrsti rastlin, deltasti klinček in 
navadna kukavica, na mokrem delu pa občasno ru-
mena maslenica. Košen je 2 x letno, v začetku juni-
ja in septembra, in ni gnojen. Na tak način lastnik 
na travniku pomaga ohranjati rastline, na katerih 
se prehranjujejo čmrlji, divje čebele in metulji. Na 
travniku rastejo posamezna drevesa in grmovje. Na 
njih občasno gnezdi rjavi srakoper ali iz 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 
ne razlikuje bistveno od drugo oz. tretje uvrščenega 
travnika. Odločilna razlika pa je velikost travnika 
in domače živali. S površino 2,15 ha gre za največji 
travnik v izboru za NAJ travnik, lastnik travnika 

Krajinski park Goričko

13. FOTOGRAFSKI NATEČAJ KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
"VREME PO GORIČKO"

RAZGLASILI NAJ TRAVNIK V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO 
V 2021

Snežna kapica, foto An Šnepf

Travnik Alojza Graha iz Gornjih Petrovcev, foto Gregor Domanjko

pa krmo iz nagrajenega travnika uporablja za pre-
hrano 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, tretje pa travnik v lasti Emila Novaka 
iz Ivanovcev.
Iskrene čestitke najboljšim. Vsem skupaj pa zahva-
la, da v skladu z dobro kmetijsko prakso ohranjajo 
travnike.

Besedilo in slika: Gregor Domanjko
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Na natečaj je prispelo kar 76 fotografij v kategoriji 
I in 94 fotografij v kategoriji II, med katerimi sta 
strokovna žiranta Tomaž Koltai in Zoran Norčič iz-
brala po 20 najboljših fotografij iz obeh kategorij za 
razstavo, ki je krasila arkadne hodnike gradu Grad. 
Žiranta sta imela navodila, da poleg tehnične kvalite-
te in umetniške vrednosti pri fotografijah ocenjujeta 
tudi izpovedno vrednost, povezano s temo natečaja. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev sta žiranta določila 
po pet fotografij iz obeh kategorij, za katere so foto-

Modrina oblakov in veter v morju žita, foto Tadej Gudan Razglasitev rezultatov fotonatečaja, foto Tomaž Koltai

Razglasitev rezultatov fotonatečaja, foto Tomaž Koltai

grafi na podelitvi nagrad in otvoritvi razstave prejeli 
nagrade sponzorjev letošnjega natečaja.

Avtor zmagovalne fotografije v kategoriji I, »Snežna 
kapica«, je An Šnepf iz Košarovcev. V kategoriji II 
je zmagal Tadej Gudan iz Poznanovcev s fotografijo 
»Modrina oblakov in veter v morju žita«. 

Besedilo: Kristjan Malačič
Slika: An Šnepf, Tadej Gudan ,Tomaž Koltai 

desetletjih so se v različnih projektih na območju 
parka pojavila še drugačna počivališča, medtem ko 
Javni zavod še naprej skrbi za obnavljanje devetih 
nadstrešnic kritih s slamo. V novembru 2021 je bila 
obnovljena slamnata streha na počivališču v Panov-
cih, ki nosi ime Cankovec in je na nadmorski višini 
363 m. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
Damjan Rogan iz Trdkove, je s svojim sinom obno-
vil streho, ki bo vodo držala predvidoma nadaljnjih 
15 let. Občina Gornji Petrovci, ki vzdržuje okolico 

V pripravah na razglasitev Goričkega za Krajinski 
park je med prvimi naložbami z evropskimi sredstvi 
bila postavljena infrastruktura za kolesarje, poho-
dnike in igro otrok. Namen je bil vzbuditi interes za 
obiskovanje in dati priložnost domačim mojstrom 
tesarjem in slamokrovcem za ohranjanje obrti. Na-
črtovanih in izvedenih je bilo 11 nadstrešnic leta 
1999. Z njimi in obvestilnimi tablami je bila vzpo-
stavljena tudi enotna podoba, ki naj bi opredelje-
vala območje zavarovane narave in krajine. V dveh 

NOVA SLAMNATA STREHA NA POČIVALIŠČU V PANOVCIH
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Priprava na prekrivanje, foto Kristjan Malačič

Obnovljena streha na počivališču Cankovec v Panovcih, foto 
Stanka Dešnik

Odstranjevanje stare slame, foto Kristjan Malačič

Obnovljena streha na počivališču Cankovec v Panovcih, foto 
Stanka Dešnik

branje na: https://n1info.si/poglobljeno/alojz-ihan-
-dveletna-uvertura-z-virusom-se-bo-to-zimo-konca-
la/) povedal prof. dr. Alojz Ihan, specialist klinične 
mikrobiologije in imunolog ter vodja Oddelka za 
imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medi-
cinske fakultete v Ljubljani. Je ugleden zdravnik, za 
njim je dolga raziskovalna in pedagoška kariera, kar 
zagotavlja najširši vpogled v epidemiološko doga-
janje. Brez zadržkov mu lahko verjamemo. Od nas 
in našega bolj ali manj pametnega ravnanja je od-
visno, kako dolga bo pot boja z virusom do točke, 
ko bomo lahko z njim zaživeli v mirnejšem odno-
su. Z odločanjem za cepljenje lahko to pot močno 

Čeprav smo preteklo leto zaključili z optimistič-
nim pogledom v prihodnost in bili skoraj gotovi, da 
bomo v letu 2021 opravili z virusom SARS – CoV 
- 2, je virus še vedno tu. Pravzaprav je še trdneje 
zasidran med nami, le da smo se na življenje s to 
nadlogo že nekoliko navadili. Vendar virus še ni 
pokazal vseh svojih obrazov.
»To je zgodba o povsem novem virusu SARS – CoV 
- 2, s katerim se je človeška vrsta prvič spoprijela 
pred poldrugim letom, in ta uvertura bo polna ne-
pričakovanih presenečenj in obratov vse do takrat, 
ko se bo večina populacije vsaj enkrat srečala z viru-
som.« Tako je septembra v intervjuju (priporočam v 

KO BESEDE NISO DOVOLJ

nadstrešnice in skrbi za pobiranje odpadkov, načr-
tuje na pomlad še obnovo koša za odpadke.
Nadstrešnico obiskujejo in rabijo za zavetišče pred 
dežjem in sončno pripeko pohodniki, kolesarji in 
obiskovalci gozdov, ki nabirajo gozdne sadeže. 
Slednjemu je namenjena tudi ilustrirana tabla z 
obvestilom o najpogostejših rastlinah in gobah v 

Krajinskem parku ter prošnja o kulturnem obna-
šanju v naravi.
V letu 2022 želimo vsem prijetno obiskovanje in 
občudovanje narave in kulturne krajine.

Besedilo: Stanka Dešnik
Slika: Kristjan Malačič in Stanka Dešnik
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skrajšamo in življenje se bo prej vrnilo v običajne 
tirnice. Tudi v najboljšem primeru pa nikoli več ne 
bo »tako, kot je bilo«, kajti virus bo z nami živel še 
naprej ne glede na to, ali verjamemo teorijam zarote 
ali gledamo na novo realnost povsem razumno, jo 
sprejemamo in se ji prilagajamo. Vsekakor je druga 
možnost boljša in značilna za »razumna bitja«, ka-
mor se prištevamo ljudje. Naloga medicinske stroke 
je, da skrbi za zdravje ljudi. In to tudi počne. Zato 
so različni farmacevtski laboratoriji hiteli in tekmo-
vali v razvijanju cepiv proti novemu virusu - in jih 
tudi razvili. In zgodovina je nedvomno dokazala, da 
cepiva rešujejo življenja. Nič drugače ni z novim ko-
ronavirusom. V deželah, kjer je precepljenost zelo 
visoka (npr. Izrael), zadnjega vala sploh ni bilo. 
Predvsem pa moramo pomisliti, da v tem nismo 
sami; naše odločitve nimajo posledic samo za po-
sameznika, ampak tudi za druge, za širšo družbeno 
skupnost, katere del smo. Nedvomen dokaz za to 
je ponoven jesenski vzpon epidemije, ki je pri nas 
dosegla že kritične meje; Slovenija se je po stopnji 
okuženosti povzpela v svetovni vrh, med sloven-
skimi pokrajinami prednjači Prekmurje. Cena za 
takšno stanje pa je zelo visoka in plačujemo jo vsi; 
ne merimo je le v stotinah milijonov evrov, temveč 
tudi v številu izgubljenih življenj.

Virusi nas lahko zelo presenečajo; to posebej velja 
za nove vrste, kakršen je SARS – CoV - 2, ki jih še 
ne poznamo. Virusi so živa bitja, čeprav omejena 
le na skupek dedne snovi, zaščitene z ovojnicami. 
Prva skrb vsake žive vrste pa je čim uspešnejše 
razmnoževanje in širjenje. To pa znajo virusi zelo 
dobro in na najrazličnejše načine. S hitrim ustvar-
janjem novih generacij se odlično prilagajajo novim 
razmeram, saj so mutacije (genetske spremembe) 
za viruse nekaj zelo običajnega. Uspešnejše so tiste, 

ki bolje obvladujejo svoje gostitelje; če so bolj nale-
zljive, se hitreje širijo. Tudi pri novem koronavirusu 
se pojavljajo vedno nove različice, ki strokovnjakom 
povzročajo nove izzive, nam pa dodatno zapletajo 
življenje. A epidemiologi predvidevajo, da se bodo 
cepljeni ljudje precej bolje spopadli s prihajajočimi 
novimi različicami virusa SARS – CoV - 2 in ne 
bodo hudo zboleli. Virusi imajo torej zelo močno 
naravno orožje - hitro razmnoževanje in nastajanje 
novih različic, naše orožje pa so znanje, razum in 
zmožnost učenja iz izkušenj. Od nas je odvisno, s 
kolikšnimi žrtvami in s kakšnimi posledicami bomo 
izšli iz tega boja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da 
smo v tej zdravstveni in družbeni krizi vsi skupaj 
in da se moramo obnašati odgovorno do celotne 
družbene skupnosti.

In zakaj toliko razmišljanja o virusu SARS – CoV - 
2? Preprosto je tako zelo posegel v naša življenja in 
še vedno tako močno vpliva na vsa področja našega 
delovanja, da se mu ne moremo - in tudi ne smemo 
- izogniti. Tudi na delovanju Inštituta LUTRA in se-
veda Vidrinega centra AQUALUTRA je pustil svoje 
sledi. Čeprav smo se vse sodelavke že zgodaj cepile, 
življenje teče drugače, bolj previdno, »na daleč« in 
zato veliko bolj digitalno kot prej. Obiskovalci so 
tudi letošnje poletje prihajali v Vidrin center, šte-
vilni brez mask in brez druge zaščite, necepljeni in 
netestirani - a radovedni. Ne, brez zaščite ne morete 
v razstavni prostor, smo se branili. Saj smo zdravi, 
je bil pogost odgovor. Če niste testirani, tega ne 
morete vedeti. Previdnost je potrebna zaradi vas - in 
tudi zaradi nas. Pika. To pa še ne pomeni, da so od-
šli praznih rok. Pogovarjali smo se kar na prostem, 
na terasi, na varni razdalji. Tudi razstavne pred-
mete in publikacije smo jim prinesli iz učilnice na 
prosto, namesto panojev pa uporabili plastificirane 
risbe. Večinoma so bili zelo zadovoljni in hvaležni, 

Razlaga in pogovor v teh koronskih časih lahko tečeta tudi na 
terasi Vidrinega centra, kot je to bilo februarja letos. Seveda, če 
so poslušalci dovolj radovedni, foto Marjana Hönigsfeld Adamič

Na koncertu narave: Petra Vrh Vrezec – biologinja, ornitolo-
ginja, koloraturna sopranistka ali kar slavček? Foto Marjana 
Hönigsfeld Adamič



21

NOVINE, številka 42Aqualutra

da smo se trudili z njimi. Seveda pa tudi pogovori 
o virusu niso izostali. Tako se je našim siceršnjim 
ozaveščevalnim in izobraževalnim nalogam o vidri, 
bobru in vodnih ekosistemih pridružil še kratek po-
duk o življenju virusov. Biologija je pač zelo široka 
veda o življenju.

Ena najpomembnejših dejavnosti biologije - in tudi 
našega projekta LIFE NATURAVIVA - je širjenje 
poznavanja biodiverzitete (pestrosti življenja) in 
razumevanje njenega pomena za življenje na pla-
netu. Zato pomenljiv naslov projekta: Biodiverziteta 
– umetnost življenja. Ko sem na svetovnem spletu 
iskala geslo »V tem smo vsi skupaj« (We are all in this 
together), s katerim je pred desetletjem Evropska 
komisija v svoji kampanji pozivala k združevanju 
moči v prizadevanjih za ohranjanje živih vrst in 
njihovega življenjskega okolja, sem dobila na tisoče 
zadetkov - vsi so vsebovali besedo koronavirus … To 
so življenjske teme, ki povezujejo in združujejo ves 
svet in v katerih smo zares »vsi skupaj«, vsi odvisni 
drug od drugega. Ne moremo biti več pasivni opa-
zovalci, ki se zapirajo v svoje vrtičke v prepričanju, 
da smo doma varni, tam zunaj pa bo že kako, in 
da posameznik pač ne more spremeniti sveta. Po-
samezniki z visoko zavestjo, ki se aktivno ravnajo 
po družbenem dogovoru, ga lahko. Toda politične 
volje za takšne odločitve manjka.
Eden najuglednejših naravovarstvenikov današnjega 
časa, Sir David Attenborough, ki ga poznamo po 
čudovitih dokumentarnih filmih o življenju na na-
šem planetu (pripravlja jih filmska ekipa BBC), je na 
podnebni konferenci COP26 v Glasgowu v svojem 
značilnem slogu nagovoril svetovne voditelje: »Ima-
mo znanje in imamo sredstva. Vemo, kako. Če bomo 
delovali skupaj, smo dovolj močni, da rešimo planet, 
ki smo ga prizadeli. Čas se je iztekel.« Toda konferen-

ca je bila popoln polom, dva tedna zapravljanja časa 
z neobvezujočimi obljubami, dva tedna »bla bla bla«, 
kot je konferenco označila mlada švedska okoljska 
aktivistka Greta Thunberg. V Amazoniji še vedno 
vsako minuto posekajo za 27 nogometnih igrišč trop-
skega gozda - gozda, od katerega je odvisno podnebje 
vsega planeta in kjer je dom milijonov vrst živih bitij! 
Do leta 2030, ko naj bi začela veljati zaveza o neiz-
sekavanju gozdov, ne bo več kaj sekati …

Biotska pestrost, RAZNOŽIVOST narave nam nudi 
več, kot si lahko predstavljamo: kisik v zraku, ki ga 
dihamo, čisto vodo, ki jo pijemo, hrano, ki jo pride-
lujemo, in še in še. V ekonomsko-tehničnem jeziku 
smo ponudbo narave poimenovali ekosistemske 
storitve. Poleg osnovnih, vsakdanjih, obsegajo tudi 
bolj prikrite, navidez ne tako nujno potrebne in že 
nekoliko poduhovljene: mir v gozdu, užitek ob po-
slušanju ptičjega petja, lepoto oblik in barv, pisane 
travnike, dišeče cvetove... A na koncu se vendarle 
izkaže, da potrebujemo tudi te … Epidemija COVID 
nam je - poleg vseh mogočih zdravstvenih težav, ki 
jih je prinesla - dodobra zagrenila tudi kulturno in 
družabno življenje. Kako smo ga pogrešali - in ga 
še! A ljudje smo se v tej stiski obrnili k naravi, jo na 
novo odkrili, hodili na sprehode in pohode, nena-
doma opazili pisane cestne robove, zaslišali petje 
kukavice, cikovta, kobilarja, šumenje slapa … Tudi 
to so ekosistemske storitve. Ne zavedamo pa se, 
da to ni brezplačna samopostrežba narave, ampak 
posojilo, »kredit«, ki ga bodo plačevali naši otroci, 
vnuki in še naslednje generacije.
Ker vse kaže, da besede ne prepričajo dovolj, da 
bi ljudje spremenili svoje poglede in ravnanja, smo 
se na Inštitutu LUTRA odločili, da bomo o BIO-
DIVERZITETI spregovorili v drugačnem jeziku, 

Vrtnarski strokovnjak (Nejc Jenko) pred mikrofonom: ker mu 
rože ne dajo odgovora, v Schubertovem Radovednežu sprašuje 
potoček, ali kaj ve o ljubezni, foto Marjana Hönigsfeld Adamič

Razstava o biodiverziteti na gradu Grad. S »koncertom na-
rave« smo 19. avgusta 2021 odprli kar dve razstavi projekta 
LIFE NATURAVIVA na gradu Grad: razstavo Biodiverziteta 
Slovenije v grajskem parku in Magično naravo, foto Marjana 
Hönigsfeld Adamič
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ki ga razumemo vsi: z glasbo. Dve biologinji, bi-
olog in agronom - vrtnar smo nekoliko skrenili s 
svojih poklicnih poti, da bi pri poslušalcih zbudili 
ljubezen do narave in zavest, da moramo za njeno 
ohranjanje sodelovati vsi, vsak po svojih močeh. Če 
se lahko mi prelevimo v glasbenike, lahko prav vsak 
prispeva nekaj. Vpregli smo torej svoje konjičke: 
biologinja in ustanoviteljica Inštituta LUTRA sem 
sedla za že skoraj pozabljen klavir, ornitologinja 
je prispevala svoj koloraturni sopran, biolog - raz-
iskovalec in kustos svoj bariton in agronom - vr-
tnar svoj mladostni tenor. Na svoj voz smo naložili 
varstvo narave, ohranjanje naših voda, gozdov in 
predvsem - biodiverziteto. Za pomoč smo poprosili 
še pianista - in koncert narave - MUSICA VIVA je 
bil pripravljen. 

Seveda ni šlo brez številnih vaj, saj ljubezen do 
glasbe ni dovolj. A vendarle - naš prvi koncert smo 
pripravili na Goričkem, na gradu Grad. Poslušalcev 
ni bilo prav veliko - epidemija je opravila svoje - a 

Po koncertu ob razstavi Magična narava (z leve proti desni): 
Petra Vrh Vrezec (biologinja in sopranistka), Nejc Jenko 
(agronom-vrtnar in tenorist), Marjana Hönigsfeld Adamič (po-
vezovalka koncerta), Franc Šlihthuber (župan), Stanka Dešnik 
(direktorica JZ KPG) in Maja Opalički Slabe (koordinatorka 
projekta LIFE NATURAVIVA), foto Tomaž Koltai

Stoletnica Gizela Bejek iz Lucove 21, foto Damjana Nemeš

tisti, ki so prišli, so bili navdušeni nad navdihom 
narave, ki ga je zagrešila pestrost in lepota narave: 
burila je domišljijo številnih umetnikov - slikarjev, 
da so jo upodobili, pesnikov in skladateljev, da so jo 
ubesedili v pesmi in prelili v glasbo. Bodo zanamci 
še lahko uživali v valovih velike reke, kakršno je 
poznal skladatelj Felix Mendelssohn Bartholdy, 
bodo še slišali šumenje »potočka moje sreče«, ki je 
navdihnil Schuberta, da mu je posvetil cikel pesmi 
Lepa mlinarica? Kaj pa slavec? Bo še našel gosto 
zelenje ob potoku, kjer bo lahko žgolel v toplih 
majskih nočeh? In postrv? Bo našla čiste zelene 
tolmune, kjer bo lahkotno kot puščica švigala za 
plenom - tako kot v Schubertovem znamenitem sa-
mospevu Postrv iz leta 1817?
Med poslušalci koncerta na Gradu smo v prvih vr-
stah presenečeni opazili župana občine Gornji Pe-
trovci in se ga iskreno razveselili. Bil je edini od vseh 
(vabljenih) goričkih županov, ki se je našemu vabilu 
odzval.
Našo turnejo koncertov smo nadaljevali mesec ka-
sneje na gradu Cmurek na Tratah, kamor je mojster 
Silič za ta namen pripeljal klavir kar iz Ljubljane. 
In še se bo nadaljevala, dokler ne bo zmanjkalo 
poslušalcev … in gradov. Obljubam epidemiologov, 
da bo koronavirus do pomladi popustil svoj prijem, 
lahko verjamemo. Prepričani smo, da smemo verjeti 
tudi obljubi našega župana, da boste imeli spomladi 
priložnost občutiti nekoliko grajskega duha in naše 
glasbe tudi v občinskem kulturnem domu. Mi smo 
pripravljeni. Kaj pa vi, pridete? Veseli vas bomo.

Marjana Hönigsfeld Adamič
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

09. julija 2021 je naša občanka, Gizela Bejek iz Luco-
ve 21, praznovala svoj 100. rojstni dan. Gizela Bejek 
se je rodila in vse svoje življenje živela na kmetiji v 
Lucovi. Poročila se je med drugo svetovno vojno, 
leta 1943. Rodila je tri otroke: Štefana, Zorico in 
Gizelo. Štefan živi v Portorožu, Gizela v Logatcu, 
Zorica pa v Lucovi, kjer živi tudi mama Gizela, za 
katero domači prav lepo skrbijo. Gizela ima tudi pet 
vnukov, sami fantje: Gregor, Peter, Tomaž, Marko in 
Tine. Sedaj pa še nestrpno čaka pravnuke, ki jih še 
nima. Otroci in vnuki so jo za njen 100. rojstni dan 

100 ČASTITLJIVIH LET GIZELE BEJEK IZ LUCOVE
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Obisk predstavnikov Občine Gornji Petrovci (od leve): 
podžupan, Ernest Kerčmar, župan, Franc Šlihthuber, slavljenka, 
Gizela Bejek in član občinskega sveta, Stanko Lepoša, foto 
Damjana Nemeš 

Gizela Bejek z njenimi otroki: Zorica, Štefan in Gizela

Gizela Bejek z vnuki: Gregor, Peter, Tomaž, Marko in Tine  

Župan, Franc Šlihthuber čestita Gizeli Bejek za njen 
100. rojstni dan

Gizela Bejek z domačimi, sorodniki in sosedi

presenetili z velikim praznovanjem vseh sorodnikov 
in prijateljev ter sosedov. Bila je zelo presenečena 
in ji kar ni šlo v račun, zakaj je ta dan toliko ljudi 
na dvorišču. Potem pa je bila zelo vesela in se prav 
z vsakim posebej tudi slikala za spomin. Ta dan je 
tudi prekrasno sončno vreme naredilo praznovanje 
veselo in prijetno. Gizelo Bejek so obiskali tudi: žu-
pan, Franc Šlihthuber, podžupan, Ernest Kerčmar 

in občinski svetnik iz Lucove, Stanko Lepoša in ji 
zaželeli še veliko zdravja in prijetnih dni med svojimi 
domačimi. Tudi uredniški odbor Novin želi Gizeli 
Bejek vse najboljše za njen stoti rojstni dan, veliko 
zdravja, prijetnih dni in, da bi dočakala pravnuke.

Sonja Kerčmar
Foto: Damjana Nemeš
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V ponedeljek dne, 16.08.2021 so se pred držav-
nim praznikom združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom odvijale različne slovesnosti. 
Predstavniki KODVOP-a smo se zbrali ob 16.00 
uri pri spominskem obeležju v Murski Soboti, kjer 
sta prisotne pozdravila župan MO Murska Sobota, 
Aleksander Jevšek in predsednik PDGM, Marjan 
Farič. Ob prisotnosti postrojenih praporščakov sta 
venec položila predsednik PVD SEVER za Pomur-
je, Drago Ribaš in predsednik PO ZVVS za Pomur-
je, Ivan Smodiš. Ob 17. 00 uri smo se zbrali še pred 
spominskim obeležjem pri cerkvi v Beltincih. 

DRŽAVNI PRAZNIK ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV Z 
MATIČNIM NARODOM 

Po pozdravnem nagovoru župana občine Beltinci, 
Marka Viraga in predsednika PDGM, Marjana Fa-
riča sta na obeležje položila venec: Drago Ribaš, 
predsednik PVD SEVER za Pomurje in Ivan Smo-
diš, predsednik PO ZVVS za Pomurje. Na prireditvi 
so bili prisotni tudi praporščaki KODVOP-a. Po tej 
svečanosti smo se še udeležili regijske slovesnosti, 
ki je potekala ob 19.00 na grajskem dvorišču, kjer 
je navzoče najprej pozdravil župan občine Beltinci, 
Marko Virag. Na slovesnosti so bili prisotni tudi: 
predsednik vlade republike Slovenije, Janez Janša, 
predsednik državnega zbora republike Slovenije, 
Igor Zorčič in poslanci. Ob postroju velikega števila 
praporščakov je bil slavnostni govornik predsednik 
republike Slovenije, Borut Pahor. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali nastopajoči iz občine Beltinci. 

Svečanost, ki je bila zelo dobro obiskana, se je za-
ključila s koncertom domače skupine Prašnati. V 
torek dne, 17.08.2021, na sam praznični dan, so se 
na mostu v Dokležovju srečali delegaciji O ZVVS 
Ljutomer, podžupan občine Veržej, Drago Legen 
ter delegacija O ZVVS Murska Sobota in župan 
občine Beltinci, Marko Virag, kjer smo na obeležje 
z obnovljeno ploščo položili venec.

Za OZVVS Murska Sobota zapisal Janez Kološa
Fotografije: Janez Kološa

Polaganje venca pri obeležju v Murski Soboti.

Polaganje venca pri obeležju v Beltincih.

Obeležje v Beltincih in Praporščak ZVVS Pomurje, Matjaž 
Perša OZVVS Murska Sobota, Milan Zorko 
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V petek dne, 25. junija, na praznični dan dneva dr-
žavnosti, je v organizaciji Občine Šalovci, O ZVVS 
Murska Sobota, GD Čepinci in ZTŠK Šalovci po-
tekal že tradicionalni 10. pohod ob meji. Zbiranje 
se je začelo pri stražnici (karavla) v Čepincih, kjer 
že dve leti domuje muzej Varuhi meje. Po skupin-
skem fotografiranju pri obeležju osamosvojitvene 
vojne 91, se je začel pohod. Pot je bila krožna, dol-
ga 7 km in nas je vodila po stari graničarski poti 
do stare budinske stražnice, do najsevernejše točke 
Slovenije in nazaj do muzeja Varuhi meje v Čepin-
cih. Po zaključku pohoda je bila krajša slovesnost, 
na kateri je bil prisoten tudi praporščak O ZVVS 

USPEŠNA IZVEDBA 10. JUBILEJNEGA POHODA OB MEJI  
POSVEČENEGA DNEVU  DRŽAVNOSTI V ČEPINCIH 

Murska Sobota, Milan Zorko. Slavnostni nagovor je 
imel župan občine Šalovci, Iztok Fartek. Vse zbra-
ne pa sta še pozdravila Ksenija Škrilec, nekdanja 
veleposlanica na Madžarskem in v Avstriji in Ivan 
Smodiš, predsednik O ZVVS Murska Sobota. V kul-
turnem programu so sodelovali učenci OŠ Šalovci. 
Po zaključku slovesnosti smo si pohodniki ogledali 
muzej, nato je sledila zelo okusna malica-pasulj. Na 
pohodu je bilo prisotnih čez 100 pohodnikov, med 
njimi dosti mladih.

Za O ZVVS Murska Sobota zapisal Janez Kološ
Fotografija: Janez Kološa

je pridružila še vodička, Tina Felicijan, ki nam je cel 
dan nudila strokovno in logistično vodenje po Vele-
nju, po programu, ki ga je pripravila Adna Lainšček 

Pohodniki pri Spominskem obeležju. 

V soboto dne, 04.09.2021 smo se veterani O ZVVS 
Murska Sobota v zgodnjih jutranjih urah odpravili 
proti Velenju, kjer smo izvedli celodnevno ekskurzi-
jo. Najprej smo obiskali Spominski center 1991, kjer 
so nas sprejeli Vinko Mihelak, kustus v muzeju Ve-
lenje, s strani OZVVS Velenja pa član predsedstva, 
Miran Ahtik in častni predsednik, Alojz Slavko Hu-
darin. Predstavili so nam delovanje muzeja in orisa-
li dogodke, ki so se dogajali v teh krajih leta 1991. 
Med predstavitvijo se nam je pridružila predsednica 
združenja borcev za vrednote NOB Velenje, Andreja 
Katič, ki je v pozdravnem nagovoru poudarila pomen 
domoljubja in spoštovanja pretekle in polpretekle zgo-
dovine. Po projekciji filma smo si še ogledali razsta-
vljene eksponate v muzeju. Po ogledu muzeja se nam 

STROKOVNA EKSKURZIJA O ZVVS MURSKA SOBOTA V VELENJE

Udeleženci strokovne ekskurzije pred odhodom v jamo .
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V ponedeljek dne, 21.06.2021 se je v Murski So-
boti začel teden državnosti, ki je trajal do petka, 
25.06.2021. Organizacijski odbor pod vodstvom 
Ladislava Lipiča, predsednika ZVVS je pripravil 
celo kopico različnih prireditev. V prispevku jih 
bom orisal le nekaj . 
V ponedeljek dne, 21.06.2021 je v središču Mur-
ske Sobote potekala otvoritev ulične razstave z 
naslovom OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE IN 
VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991 
V POMURJU. Prisotni so bili praporščaki iz celega 
Pomurja. Slavnostni nagovor je opravil predsednik 
ZVVS, Ladislav Lipič. Razstava že pridno kroži po 
Pomurju.
V torek dne, 22.06.2021 je bil izveden pohod učen-
cev in dijakov šol iz Murske Sobote. V pohodno 

iz Zavoda za turizem Šaleške doline. Pot smo nato 
nadaljevali do muzeja Premogovništva Slovenije, kjer 
smo doživeli podzemno pustolovščino. Nato je sledil 
sprehod skozi vrtičkarsko naselje Kunta - Kinte do 
Viste - parka z razgledom in mimo velenjske plaže do 
restavracije Bistro Bianca, kjer smo opravili kosilo. 
Po kosilu smo si v starem mestnem jedru ogledali še 
Hišo mineralov in pot nadaljevali do Topolšice, kjer 
smo si ogledali spominsko sobo nemške kapitulacije, 
ki prikazuje dogodke o zadnjih dnevih druge svetovne 
vojne na slovenskih tleh. Po kavici in pijači na terasi 
hotela Vesna smo se odpravili proti domu. 

za O ZVVS Murska Sobota zapisal Janez Kološa
Fotografije: Janez Kološa

Andreja Katič predsednica združenja borcev za vrednote NOB 
Velenje in Janez Kološa sekretar O ZVVS Murska Sobota.

Pohod učencev po Murski Soboti.

traso so bila vključena spominska obeležja, ki se na-
našajo na različna obdobja prekmurske zgodovine 
in nastajanje slovenske državnosti, s poudarkom na 
obeleževanju 30. obletnice samostojnosti Republike 
Slovenije. Sam pohod je vseboval 5. postankov ob 
obeležjih, kjer je bilo predstavljeno obeležje, učen-
ci - dijaki pa so prebrali tudi nekaj svojih del. Na 
pohodu je sodelovalo 9 šol s približno 250 udele-
ženci, ki so se na koncu pohoda priključili odkritju 
spominskega obeležja pri vojašnici Murska Sobo-
ta. Slavnostni nagovor je imel župan MO Murska 
Sobota, Aleksander Jevšek. Samo obeležje stoji na 
mestu dogodka iz leta 1991 - raketiranje letal JLA 
na blokado vojašnice. Obeležje sta svečano odkrila 
župan MO Murska Sobota, Aleksander Jevšek in 
predsednik skupščine Murska Sobota iz leta 1991, 
Andrej Gerenčer. Po odkritju sta v bližini zasadila 
še lipo. Po zaključku svečanosti so bili vsi udeležen-
ci povabljeni v vojašnico Murska Sobota na ogled 
vojaške tehnike in okusno vojaško malico. Zvečer je 
v Pokrajinski in študijski knjižnici potekala predsta-
vitev knjige TAJNA SKLADIŠČA TO 1990 - 1991 
V POMURJU IN OROŽJA NISMO ODDALI. 
Predstavitev je pripravila Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Pri 
predstavitvi sta sodelovala avtor knjige, Vlado Žgeč 
in Ljubo Dražnik. Dogodek je moderiral Marjan 
Šiftar. Udeležence sta pozdravila predsednik ZVVS, 
Ladislav Lipič in direktorica PIŠK, Klaudija Šek 
Škafar. Po predstavitvi knjig so udeleženci pogledali 
razstavo Osamosvojitev Slovenije 1991.

TEDEN DRŽAVNOSTI V MURSKI SOBOTI  
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V soboto dne, 28.08.2021 smo se veterani O ZVVS 
Murska Sobota zbrali v ŠRC Nemčavci, kjer smo izve-
dli že 17. veteranske športne igre O ZVVS Murska So-
bota. Uvodni, svečani del je bil posvečen 30. obletnici 
vojne za Slovenijo, kjer je predsednik O ZVVS Murska 
Sobota, Ivan Smodiš orisal dogodke izpred 30 let. Po-
dal je tudi obširno poročilo o delovanju in finančnem 
stanju O ZVVS Murska Sobota v letih 2019, 2020 in 
2021. Podeljene so bile bronaste plakete O ZVVS Mur-
ska Sobota za pomoč in delo v združenju. Prejemniki 
so bili: Peter Bac, Štefan Pintarič, Zlatko Paler, Franc 
Duh in Zdenka Fujs. Po uvodnem svečanem delu, kjer 
je sodelovalo 90 članov in gostov, je sledila izvedba že 
17. veteranskih športnih iger. Sodelovalo je 8 ekip, 1 
ekipa pa je sodelovala izven konkurence. Zmagovalec 
je postala ekipa Kuzma 1 pred Hodošem in Puconci 
1. Po panogah so bili zmagovalci naslednji: pikado 
- Arpad Sever, streljanje z zračno puško - Štefan Ška-

Predstavniki ZVVS, SEVER in ZSČ na predstavitvi tehničnega 
zbora v Murski Soboti 

Otvoritev spominskega obeležja vojašnica Murska Sobota

17. VETERANSKE ŠPORTNE IGRE OZVVS MURSKA SOBOTA – 
NEMČAVCI  

Ženska ekipa občine Gornji Petrovci in predsednik O ZVVS 
Murska Sobota, Ivan Smodiš

V sredo dne, 23.06.2021 so potekale še občinske 
slovesnosti v občinah Rogaševci in Beltinci, kjer je 
bil slavnostni govornik predsednik ZVVS, Ladislav 
Lipič.
V petek dne, 25.06.2021 je v Murski Soboti na plo-
ščadi pred banko in pošto potekal prikaz material-
no - tehničnih sredstev slovenske vojske, slovenske 
policije ter pripadnikov Civilne zaščite in gasilcev. V 
sklopu tega smo se predstavili tudi predstavniki ve-
teranskih (ZVVS, SEVER) in častniških organizacij 
Pomurja. Zvečer pa je bila na prenovljeni ploščadi 
na Slovenski ulici v Murski Soboti še regijska slo-

vesnost z naslovom DAN DRŽAVNOSTI - 30. let 
samostojne države. Slavnostni govornik je bil župan 
MO Murska Sobota, Aleksander Jevšek. Ob priso-
tnosti praporov veteranskih in domoljubnih organi-
zacij so v kulturnem programu nastopili: Prekmurska 
godba Bakovci z gosti, Murska Percussion Ensemble 
in vokalistka, Tjaša Cigut. Več o vseh aktivnostih je 
vidno na spletni strani www.murskasobota.zvvs.si  .

Za O ZVVS Murska Sobota zapisal Janez Kološa
Fotografije: Janez Kološa 
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per, met bombe - Bojan Metzkar  in rusko keglanje - 
Štefan Šantavec. Izvedbo srečanja so nam omogočili 
sponzorji: Saubermacher - Komunala, KS Nemčavci, 
Slovenska vojska - Vojašnica MS (materialno tehnič-
na sredstva). Za prehrano je poskrbela firma Frunca 
Street Food. Za dobro razpoloženje je poskrbel duo 
Nostalgija. Medijsko podporo so omogočili Murski 
Val in TV AS. 

Svečani uvodni del 17. veteranskih športni iger. Govor 
predsednika O ZVVS Murska Sobota, Ivana Smodiša

Razglasitev rezultatov ekipe 

17. veteranske športne igre O ZVVS Murska Sobota 
so se končale v poznih popoldanskih urah z razgla-
sitvijo rezultatov.

Za O ZVVS Murska Sobota zapisal Janez Kološa 
Fotografije: Janez Kološa

PVD Sever za Pomurje je dru-
štvo, v katerem smo zbrani 
udeleženci vojne za osamosvo-
jitev Republike Slovenije leta 
1991 z namenom, da ohranja-

mo spomin na dogodke v tistem 
času in širimo domoljubje.

Po odločitvi, da bo teritorialna obramba imela la-
stno veteransko organizacijo smo se v policiji ude-
leženci vojne za osamosvojitev Republike Slovenije 
odločili ustanoviti lastno veteransko organizacijo. 
Iniciativni odbor je organiziral ustanovni zbor, ki 
je bil dne, 22.03.1994 ob 18.00 uri v dvorani občine 
Murska Sobota. Dne, 16.01.1998 je bilo na ustanov-
ni skupščini v Sebeborcih ustanovljeno novo Poli-
cijsko veteransko društvo »SEVER« za Pomurje, s 
sedežem v Murski Soboti, na Ulici arhitekta Nova-
ka št.5. Naš cilj, naše poslanstvo in glavne dejavno-
sti so usmerjene v ohranjanje spomina na dogodke 
pred, med in po osamosvojitveni vojni leta 1991 
in širjenje danes zelo potrebnega in pomembnega 
domoljubja. Pri tem smo usmerjeni v vse kategorije 
ljudi v naši pokrajini, od otrok v osnovnih in sre-
dnjih šolah do najstarejših prebivalcev pokrajine in 

seveda tudi v pomoč veteranom, ki so je potrebni.
V letu 2021 so bile naše aktivnosti, ob upoštevanju 
pogojev NIJZ, usmerjene v obeležitev 30. obletnice 
osamosvojitve Republike Slovenije. Osrednja slo-
vesnost društva je bila tako 29.5.2021, na dvorišču 
centra vodnikov službenih psov Policijske Upra-
ve Murska Sobota na Petanjcih. Tam smo izvedli 
tudi pohod do obeležja osamosvojitveni vojni na 
Petanjcih, izvedli kolesarjenje med obeležji osamo-
svojitvene vojne in na slovesnosti podelili priznanja 
društva.
Skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in 
Zvezo slovenskih častnikov smo, s pomočjo občin, 
organizirali pohode do spominskih znamenj osa-
mosvojitvene vojne 1991 učencev osnovnih šol in 
srednjih šol pred državnim praznikom dnevom dr-
žavnosti in tam izvedli predavanja o dogodkih v Slo-
veniji, Pomurju in pri tem spominskem znamenju. 
Prav tako smo bili soorganizator tradicionalnega 
pohoda Radenci - Gornja Radgona. 
Izvedli smo odprti ribiški tekmovanji, balinanje in 
turnir v šahu v počastitev 30. obletnice osamosvoji-
tve Republike Slovenije. V dogovoru z župani občin 
v Pomurju in ravnatelji osnovnih in srednjih šol 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZA POMURJE
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smo in še bomo do konca leta izvedli otvoritev in 
predstavitev razstav Združenja Sever »Uporniki z 
razlogom«, ki govori o manevrski strukturi narodne 
zaščite in »Osamosvojitvena vojna v Sloveniji 1991«, 
ki govori o času od plebiscita 1990 do odhoda za-

dnjega vojaka iz Republike Slovenije 25.10.1991. 
Razstave smo organizirali v 32 krajih ali šolah, v ka-
terih smo izvedli predavanja o vsebini razstav. Skupaj 
z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo sloven-
skih častnikov smo izdelali v maju razstavo Osamo-
svojitvena vojna v Sloveniji - osamosvojitvena vojna v 
Pomurju, ki govori o času od 1.12.1989 - akciji Sever 
do 25.10.1991, odhoda zadnjega vojaka v Sloveniji in 
je prva, ki podrobno opisuje vojno v Pomurju.
V začetku leta je bila izdana knjiga – zbornik Prleki-
ja v soju osamosvojitvene vojne 1991 - Ljutomer, ki 
govori o času pred, med in takoj po osamosvojitveni 
vojni v Sloveniji 1991, s poudarkom na zajemanju 
spominov udeležencev vojne iz vrst organov za no-
tranje zadeve - milice, teritorialne obrambe, uprav-
nih organov takratne občine Ljutomer, občanov, 
civilne zaščite. Junija je bila izdana knjiga zbornik 
Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991, ki govo-
ri o času pred, med in takoj po osamosvojitveni vojni 
v Sloveniji 1991, s poudarkom na zajemanju spomi-
nov udeležencev vojne iz vrst organov za notranje 
zadeve - milice, teritorialne obrambe, upravnih or-
ganov takratne občine Lendava, občanov, civilne za-
ščite, medijev. Zdravstvenega osebja. Oktobra je bila 

izdana knjiga - zbornik z naslovom Dobrovniški 
orožniki, miličniki in policisti od leta 1918 do 2021, 
ki govori o organizaciji orožnikov, milice in policije 
in razvoju stroke ter njihovi udeležbi v osamosvo-
jitveni vojni. Vse tri knjige so bile predstavljene na 
okroglih mizah. Poteka pa zaključni del priprave 
knjige - zbornika Prlekija v soju osamosvojitvene 
vojne 1991 - Gornja Radgona.

Glede na razmere v državi glede pandemije vseeno 
upamo, da bomo lahko izvedli slovesnost ob spo-
minskem dnevu Združenja Sever 3.decembra. in 
prihod dedka Mraza - božička za otroke in vnuke 
naših članic in članov skupaj s policijskim sindi-
katom in IPA-a.

Gre za nekatere pomembnejše aktivnosti našega 
društva samega in aktivnosti, ki so bile izvedene 
skupaj z drugimi domoljubnimi in veteranskimi 
organizacijami v Pomurju in so združene v koor-
dinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij 
– KODVOP.

VETERANSKI POZDRAV!

PVD »SEVER za Pomurje«
Drago Ribaš

Predsednik društva

Dobitniki priznanj, 29.5.2021, foto Janez Vencelj

Predstavitev knjige,18.6.2021, obiskovalci, 
foto Lendava info.com

Prisotni na razstavi na OŠ Puconci, 06.10.2021, foto Igor Klarič

Začetek pohoda, 29.5.2021, foto Janez Vencelj
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TD Vrtanek je tudi letos delovalo v oteženih raz-
merah, ki jih je narekovala epidemija covid - 19 in 
številne prepovedi in omejitve, kot posledica le te. 
Tako smo organizirali občni zbor komaj v začetku 
meseca junija, ko se je lahko zbralo nekaj več ljudi 
v zaprtem prostoru. Še dobro, da je vaška dvorana 
v Gornjih Petrovcih velika in smo lahko zagotovili 
razdaljo med stoli. Pogostitve ob koncu občnega 

zbora nismo imeli, pripravili pa smo piknik, 19. 
junija pred vaško dvorano. Tako smo se morali v 
začetku leta odpovedati tako tradicionalnemu Pre-
šernovemu pohodu, kot praznovanju dneva žena. 

Velikonočno razstavo smo zato letos pripravili 
malo drugače in sicer smo izdelali velikonočne 
aranžmaje in jih razstavili na treh mestih v Gor-
njih Petrovcih: pod smreko pri osnovni šoli, pred 
vaško dvorano in pred barom »Gospoud srmak«. 
Tako so bile vidne vsem obiskovalcem lokalov v 
spodnjem delu Gornjih Petrovec in vsem voznikom 
skozi Gornje Petrovce. Nočni pohod z ogledom 
zvezdnih utrinkov je bil 12. avgusta. Tudi letos nas 
je poletje obdarilo s čudovitim zvezdnatim nebom, 
ki so ga osvetljevali številni utrinki. Prav prijetno 
je bilo ležati na ležalnikih in na travi na njivi pri 
vodohramu na Pindži, gledati in občudovati utrinke 

in kramljati s starimi znanci, s katerimi smo se za-
dnje leto bolj malo srečevali. Pozno ponoči ali bolje 
rečeno zgodaj zjutraj, nam je predsednica postregla 
še s klobasami in hrenovkami ter pecivom in pijačo 
tako, da nismo šli žejni in lačni spat. Žalosti nas 
le, da se, kljub večkratnim povabilom, tega lepega 
dogodka ne udeleži več naših občanov. Saj vemo, 
da lahko vsak gleda utrinke iz svojega dvorišča, a 
gledati v prijetni družbi, ob kramljanju, hecanju in 
modrovanju, pa je še prav posebej prijetno in vese-
lo. Vabimo vas, da se nam pridružite prihodnje leto.
Poletje je hitro minilo in se prevesilo v jesen. Ker so 
razmere bile še vedno prav čudne in je začel veljati 
še PCT, smo se odrekli »retašiadi» in »martinova-
nju«. Odpadel je tudi »Martinov pohod« ob 500 
letnici cerkve sv. Ane od vaške dvorane v Gornjih 
Petrovcih do cerkve sv. Ane, ki bi moral biti v sobo-
to, 13. novembra. Konec novembra smo, skupaj z 
Občino Gornji Petrovci, Evangeličansko cerkveno 
občino Gornji Petrovci in katoliškim župniščem, 
zopet organizirali prižiganje adventnih lučk na 
smreki pri Osnovni šoli Gornji Petrovci. Pripravili 
pa smo tudi adventno razstavo pod smreko in pri 
vaški dvorani in s tem malo pričarali bolj veselo 
adventno – božično vzdušje v naši vasi.

TD VRTANEK GORNJI PETROVCI V LETU 2021

Občni zbor TD Vrtanek, 05.06.2021

Članice TD Vrtanek na pikniku, 19.06.2021

Glavna kuharja na pikniku, Johan in Ernest
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Ob koncu leta lahko povemo, da smo z letom, glede 
na čudne razmere skozi celo leto, še kar zadovoljni. 
Upamo pa, da bo drugo leto boljše, saj pregovor 
pravi: Saj po novem letu boljše bo. In mi to verja-
memo.
Vsem želimo, da lepo preživite praznike, v novem 
letu pa vam želimo veliko zdravja in veselja v krogu 
svojih najdražjih in med prijatelji.

Sonja Kerčmar
Foto: Marjan Kuhar

Drage upokojenke, dragi upokojenci!
Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj v upanju, da ste 
zdravi in se dobro spopadate s temi ukrepi, ki so 
nam predpisani od NIJZ.
V letošnjem letu smo le malo lažje zadihali in pri-
čeli s čudovitimi dogodki. 09. julija 2021 je naša 
članica Gizela BEJEK praznovala svoj 100 rojstni 

Velikonočna razstava  pod smreko pri osnovni šoli

dan. Obiskali smo jo prav na ta dan na njenem 
domu, ji čestitali in izročili šopek rož in skromno 
darilo. Obenem smo ji izročili tudi priznanje za 20 
let članstva v DU.
Kot vam je znano smo letos, 11. avgusta 2021 uspeli 
izvesti naš Volilni zbor članov in tudi praznovanje 
20 - letnice našega društva, kar je bil dolg iz leta 
2020. 

Velikonočna razstava pred vaško dvorano v Gornjih Petrovcih

Gizela BEJEK – 100 letnica s hčerko Zorico Prisotni na volilnem zboru članov

Velikonočna razstava pred barom »Gospoud srmak«

DRUŠTVO UPOKOJENCEV OBČINE GORNJI PETROVCI
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Na volilnem zboru članov in obletnici društva se 
nas je zbralo le 175 članov. Izvolili smo staro novo 
vodstvo društva.
V okviru obletnice društva smo podelili tudi eno 
bisernoporočno listino in osem zlatoporočnih li-
stin za leto 2020 in pet za leto 2021 vsem tistim, 
ki so praznovali petdeset let skupnega življenja do 
zbora članov to je do 11. avgusta 2021 ter priznanja 
članom društva: dve za 30 in devetinštirideset za 
20 let članstva.

Naš pevski zbor

Člani društva na volilnem zboru

Marija in Janez Časar – bisernoporočenca Zlatoporočenci

Zorica in Karel Kovač - zlatoporočenca

Justina in Zoltan Kerčmar - zlatoporočenca

Dragica in Milan Prosič – zlatoporočenca

Društveno in družabno življenje
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Nagrajenci za 20 let članstva

Vsi prejemniki zahval

Evgen Panker – nagrajenec za 30 let članstva

Župan, Franc Šlihthuber, Marija Časar in Viljem Zrim

Cecilija Zelko, predsednica DU Črenšovci, Viljem Zrim, Ivanka 
Tompa, predsednica DU Odranci, predsednica DU Gornji 
Petrovci, Marija Časar

Ob tem lepem jubileju smo podelili priznanja tudi 
Občini Gornji Petrovci in pobratenima društvoma 
upokojencev Črenšovci in Odranci za dolgoletno 
sodelovanje.

Vsi aktivni člani predsedstva, poverjeniki, predsedniki odborov in komisij ter člani pevskega zbora in 
dramske skupine smo prejeli zahvale, teh je bilo devetindvajset. 

Društveno in družabno življenje
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Naši dolgoletni članici društva sta prejeli priznanja 
PPZDU Murska Sobota za dolgoletno članstvo.

Marija Kovač

Vijola Bertalanič in Marija Žiško

Vijola Bertalanič in Marija Časar

Sidonija Kovač

Vsi živeči zaslužni člani DU, ki so sodelovali pri 
ustanovitvi DU Občine Gornji Petrovci so prejeli 
priznanja PPZDU Murska Sobota. Teh je bilo šest, 
ostali so žal že pokojni.

Društvo upokojencev je ob praznovanju 20 - letni-
ce prejelo malo zlato plaketo ZDUS Ljubljana in 
bronasto plaketo občine Gornji Petrovci, ki nam je 
bila podeljena na občinskem prazniku.

Veliko naših članov se ni moglo udeležiti praznova-
nja zaradi neizpolnjevanja predpisov NIJZ, ali so 
bili bolni oziroma v domovih za ostarele. Vsem smo 
zlatoporočne listine in priznanja odnesli na dom 
oziroma v domove za starejše občane.

17. avgusta smo se odpravili na vožnjo z vlakom do 
Kopra, kjer smo se malo sprehodili in si ogledali 
obalo ter del mesta Koper. Vožnja do Kopra je bila 
namenjena druženju, saj smo bili tega že zelo po-
trebni. Bilo je enkratno.

Tudi letos nam je žal odpadel kostanjev piknik za-
radi predpisov NIJZ - ja. Upam, da nam bo vsem 
skupaj uspelo prebroditi to krizo in se bomo lahko 
družili po mili volji, kajti to vse skupaj nam preveč 
krati naša srečanja in druženja.

Društveno in družabno življenje
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Člani društva na izletu v Kopru.

V mesecu decembru bomo spet obiskali naše sta-
rejše, bolne in vse tiste ki so v domovih za starejše 
občane in v kolikor nam bo dovoljeno se tudi z 
njimi srečali in jim odnesli skromna darila z lepimi 
željami. 

Vsem skupaj želim vesele in mirne božične praznike, 
v prihajajočem letu 2022 pa veliko zdravja in oseb-

nega zadovoljstva in če bomo imeli to, bomo tudi 
srečni. Vidimo se v prihodnjem letu!
Vsem skupaj srečno 2022!

predsednica Društva upokojencev 
Občine Gornji Petrovci,

Marija ČASAR
Foto: Arhiv društva

Tudi letošnje leto je prepleteno s covid epidemijo, 
z nošenjem mask, z omejevanjem stikov, zato še 
veliko bolj kot kdaj prej velja ta pregovor neznanega 
avtorja: »Sreča se najprej razkrije v očeh, ker v njih 
najlepše sije njen smeh.« V času, ko zaradi mask ve-
likokrat ne vidimo obraza in nasmeha, so oči edine, 
ki nam povedo vse. Zato bodimo pozorni na iskrice 
v očeh, na solze, ki se nabirajo v kotičkih oči in na 
radovedne poglede, saj bomo tako ohranili pristen 
stik in človeškost tudi v teh neobičajnih časih. 

Vsa ta situacija tudi letos vpliva na delovanje dru-
štva in onemogoča normalno delovanje. Če smo se 
še v začetku leta veselili novih dogodkov, druženj 
in animacij - smo hitro videli, da bo tudi leto 2021 
omejeno in delovanje našega društva okrnjeno. Leto 
2021 je na žalost postalo le kopija leta 2020, kar za 
nas pomeni, da je šlo mimo še eno leto brez tradi-
cionalnih dogodkov za otroke, brez navihanih dru-
ženj, brez nepozabnih otroških zabav. Čeprav so bili 
vmes tedni in meseci, ko so se ukrepi sprostili, se za 
organizacijo dogodkov nismo odločili, predvsem iz 
razloga, ki smo ga omenili že lani - ker naši dogodki 
temeljijo na osebnem stiku, na objemu, na držanju 
za roke, na brezskrbni igri in na nasmejanih obra-
zih. In dokler je to omejeno z gibanjem, nošenjem 
mask, raznimi ukrepi in zapovedmi, bomo počakali 
in se vrnili z dogodki, kot smo jih vajeni iz let pred 
epidemijo. 
Kljub vsemu smo imeli priložnost izvesti nekaj po-
ročnih animacij, druženj za člane društva in se ude-
ležiti dobrodelnih akcij drugih društev. Bili smo zelo 

SREČA SE SKRIVA V OČEH

Društveno in družabno življenje
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aktivni na družabnih omrežjih, kjer smo celo leto 
objavljali različne vsebine za otroke - od ustvarjalnih 
delavnic, pravljičnih vsebin, gibalnih iger, idej za iz-
lete, itd. Z objavami na naši facebook in instagram 
strani želimo spodbuditi otroke in njihove družine, 
da so aktivni tudi v času, ko so druženja omejena, ko 
se zaprejo vrtci in šole ali ko so doma v karanteni. 
Glede na odzive, nam to tudi uspeva in s spletnimi 
objavami bomo nadaljevali še naprej. 

Ker so razni ukrepi povezani z epidemijo jeseni 
spet posegli v naša življenja, smo morali vse načr-
tovane dogodke za november in december odpove-
dati, bomo pa leto kljub vsemu zaključili s tradici-
onalnim obdarovanjem socialno šibkejših družin.  
Kot že lansko leto, smo zaradi okrnjenega delova-
nja društva, imeli člani veliko časa zase, za svoje 
bližnje, za družine. Tako se je v letošnjem letu naša 
»bumerang« družina povečala za tri nove člane, saj 
so mamice postale naše članice Sandra, Jasmina in 
Barbara in so se nam pridružili trije sončki: Zala, 
Svit in Olivia. Tudi ostali člani društva so aktivni 
na poklicnih, družinskih in osebnih področjih ter 
nabirajo ideje in moči za naslednje leto. 

Življenje poleg smeha in mavrice prinese vsake toliko 
tudi nekaj oblakov in solz - in to leto je članom društva 
prineslo tudi zlomljeno srce, saj smo se z veliko bole-
čino in žalostjo poslovili od našega nekdanjega člana 
Gorana. Goran je bil naš član v prvih letih nastanka 
društva in okrog njega je bilo vedno veselo. Na vsa-

kem dogodku in druženju je širil dobro voljo, zabaval 
člane in otroke ter nam polepšal vsak skupni trenutek. 
Goranu v spomin objavljamo fotografije s poletnega 
tabora 2013, ki smo ga z njegovo pomočjo organizirali 
v Križevcih, ko je dopoldan čas preživljal na taboru, 
kot izvrsten animator, popoldan pa v službi, kot zavzet 
medicinski brat. Skupaj smo prepevali himno »Vsak je, 
kar je, kam gre, ne ve, gre pa vsak po svoje ...« Hvaležni 
smo, da so se naše poti srečale in da smo skupaj srečo 
delili med otroke. Njegov nasmeh je vsakemu polepšal 
dan in nikoli ga ne bomo pozabili!
Leto 2021 je prineslo veliko odrekanj, sprememb 
in negotovosti, a v Društvu Bumerang Sreče smo 
vedno pozitivni in tudi v leto 2022 zremo z »nasme-
hom v očeh«. Verjamemo, da bomo v novem letu 
obkroženi z nasmejanimi otroki, da bomo slišali 
otroško kričanje in petje, da bomo skupaj plesali, se 
smejali, objemali in veselili. Verjamemo, da bomo 
že spomladi spet ustvarjali na velikonočni delav-
nici, da se bomo poleti zabavali na našem taboru, 
da bomo imeli nešteto druženj, stkali veliko novih 
prijateljstev in ustvarili nepozabne spomine. 

Društvo Bumerang Sreče
Foto: arhiv društva

Društveno in družabno življenje
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KUKEČ SKOZI LETO 2021

Lansko leto je bilo v znamenju epidemije covid - 19, 
zato nismo prirejali nobenih aktivnosti. Z letošnjim 
letom so se razmere nekoliko omilile in lahko smo 
naredili vsaj nekaj aktivnosti, ki smo si jih zadali. 

Začeli smo s čistilno akcijo v aprilu. Šele v avgu-
stu smo uspeli na krajši izlet v Turnišče. Tam smo 
si ogledali Ferencovo domačijo, muzej Planike, v 
Nedelici domačijo padlega borca Štefana Kovača 
in samostan sester Klaris. Po ogledih smo kosili v 
znani restavraciji Zvezda v Beltincih. Čas je tekel 
in že smo bili v drugi polovici avgusta. Bil je čas 
za druženje ob pečeni koruzi. Kljub oklevanju ali 
bomo priredile kakšen dogodek, smo se po dolgem 
času odločile, da priredimo razstavo jedi iz kvaše-
nega testa in fižola. Po razstavi in pojedini se je 

Članice Društva žena Kukeč

Jedi iz kvašenega testa

Vladimir Dervarič je pripravil razstavo jedi iz fižola

Razstava jedi iz kvašenega testa in jedi iz fižola

Kuharska umetnina Sandre Kuhar Pita malo drugače

Društveno in družabno življenje
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dobro še malo razgibati, zato smo pripravile še tečaj 
nordijske hoje. Za vso organizacijo se predsednica 
zahvaljuje vsem članicam in trem podpornim čla-
nom, ki so jim ta dan pomagali (Slavko, Jože K. in 
Jure). Leto smo zaključili s kostanjevim piknikom. 

Nina Cifer
Foto: arhiv društva

V muzeju Planike Pečenje koruze

V samostanu sester Klaris v Nedelici

Tudi v letošnjem letu, kljub omejitvam, smo bili 
člani našega društva kar precej aktivni. Prvomaj-
sko vožnjo s starodobniki smo prestavili na 22. 
maj. Na poti smo si ogledali etnološki muzej v 
Domanjševcih, zbirko si je vredno ogledati. Pot 
smo nadaljevali naprej do Dobrovnika, kjer smo 
si ogledali vinsko fontano in pot nadaljevali do 
Moravskih Toplic, kjer smo zaključili našo vo-
žnjo.

DRUŠTVO OLDTEIMER »ABRAHAM«

Prvomajska vožnja, 22.05.2021

Društveno in družabno življenje
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Mlatitev z ročno mlatilnico v Domanjševcih

Na sejmu v Gornji Radgoni

Prva svečka na adventnem vencu, ki so ga izdelale članice TD 
Vrtanek

Mrzlo, megleno, deževno, skratka neprijetno vre-
me pa tudi razmere, ki vladajo v teh časih covida, 
so botrovale, da se je tradicionalnega prižiganja 
adventnih lučk na smreki pri Osnovni šoli Gor-
nji Petrovci letos udeležilo le deset občanov. Tudi 
pogostitve in kulturnega programa nismo mogli 
imeti. Tako je teh nekaj najbolj zagretih občanov 
prisluhnilo mislim evangeličanske duhovnice, Jane 
Kerčmar, ki nas je prijazno pospremila v praznični 
adventni čas, župan, Franc Šlihthuber pa je prižgal 
lučke, ki bodo svetile vse do januarja 2022. Vselej, 

PRIŽIGANJE ADVENTNIH LUCK V GORNJIH PETROVCIH

V mesecu juniju pa se nas je nekaj zanesenjakov s 
starodobnimi traktorji odpravilo na vožnjo po Slove-
niji. Pot nas je vodila do Olimja, Krškega in nazaj čez 
Šentjur pri Celju in do zaključka v Gornjih Slavečih. 
Prevozili smo okrog 500 km. Na poti smo spoznali 
veliko lepot naše Slovenije in spoznali veliko novih 
prijateljev. Vsepovsod smo bili zelo dobro sprejeti.
10. julija smo organizirali že naše 14. tradicionalno 
srečanje starodobnih vozil in tehnike. Srečanja in 
razstave se je udeležilo veliko razstavljavcev iz Slo-
venije in tujine, veliko pa je bilo tudi obiskovalcev. 
Tako nam je prireditev uspela proti pričakovanju.

31. julija smo se na povabilo madžarske narodno-
stne skupnosti udeležili žetve in mlatitve na sta-
ri način, ki je potekala v Domanjševcih. Na sami 
prireditvi smo razstavili naše starodobne traktorje, 
parno lokomobilo, ki je poganjala mlatilnico, naši 
člani pa so prikazali mlatitev z ročno mlatilnico.
Na povabila drugih društev smo se udeležili raznih 
prireditev doma in v tujini. Tako smo tudi letos bili 
v našem društvu precej aktivni.

Vsem občankam in občanom iz naših občin, iz 
katere prihajajo naši člani, blagoslovljene božične 
praznike in srečno ter zdravo prihajajoče leto 2022.

14. tradicionalno srečanje starodobnih vozil in tehnike

Tajnik društva,
Aleksander Bencik

Foto: Aleksander Bencik

Društveno in družabno življenje
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ko se boste peljali mimo, se zamislite nad njihovo 
simboliko in preživite prijetne praznike v krogu 
svojih domačih in prijateljev.

Sonja Kerčmar
Foto: Jana Kerčmar Džuban

Lučke na smreki pri Osnovni šoli Gornji PetrovciEvangeličanska duhovnica, Jana Kerčmar in župan, Franc 
Šlihthuber

Spoštovane občanke, občani, gasilci, 
lepo pozdravljeni!
K pisanju teh vrstic so me najbolj spodbudile zdrahe 
v gasilskih vrstah v naši občini.
Gasilska zveza si prizadeva, da se čim bolj približa 
gasilskim društvom, predvsem sedaj, v času covid-19, 
si je prizadevala, da je omogočila vsem gasilskim 
društvom normalno delovanje.
Gasilci so gonilna sila v vsaki vasi, saj s svojim de-
lovanjem združujejo ljudi. Biti gasilec je nekaj zelo 
častnega in za družbo neizmerno dobrega. Preko 
članstva in delovanja v gasilskem društvu vsak posa-
meznik pokaže svojo srčnost, prijateljstvo in navse-
zadnje čut odgovornosti do drugih občanov.
V gasilskih vrstah se pozabi na vse zamere v okolici, 
kjer živijo, pozabi se na mnoga nesoglasj, saj ko ga-
silci stopijo skupaj, delujejo kot eno. Naj bo to v času 
požara ali druge nevšečnosti, gasilci so pokazatelji 
enotnosti, skupnega druženja in prijateljstva. V vsa-
kem primeru so odvisni eden od drugega.

DELOVANJE GASILCEV V OBČINI GORNJI PETROVCI

V gasilskem društvu se družijo ljudje različnih staro-
sti, moški, ženske, tudi otroci. Predvsem je pomemb-
no, da se z nalogami in odgovornostjo, ki jo imajo 
gasilci, seznanijo tudi otroci in mladostniki, ki bodo 
nekoč člani naših gasilskih društev.
Gasilci so tako lahko vzor, kako delovati enotno, saj 
je v današnjem času vedno več nesoglasij, zavisti in 
prepirov v vsakdanjem življenju.
Skupaj moramo stopiti korak nazaj in se zamisliti 
nad dogajanji v današnjih časih.
Pojavlja se tudi vse več naravnih nesreč, bolezni (co-
vid - 19), ki ogrožajo in negativno vplivajo na naš 
vsakdan.
Gasilska zveza si prizadeva pomagati gasilskim dru-
štvom z raznimi seminarji, izobraževanji ter pregledi 
društev.
Gasilska zveza je tudi dober pokazatelj organizirano-
sti, kakor tudi sodelovanja z drugimi društvi. 
V vsaki vasi je urejen tudi gasilski dom, ki služi ga-
silcem, kakor tudi vsem občanom za razne namene.

Društveno in družabno življenje
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Gasilci PGD Šulinci, foto Tanja Horvat

Ob bližajočih se praznikih želijo gasilke in gasilci 
PGD Šulinci vsem svojim stanovskim kolegom, 
kot tudi vaščanom naše vasi, vesele božične pra-
znike ter srečno in zdravo leto 2022.

Člani in članice PGD Šulinci

S približevanjem konca leta nastopi 
čas za pregled dogajanja v izteka-
jočem se letu 2021. Kljub čudnim 
časom nam je uspelo urediti kar 
nekaj stvari.
V začetku leta nam razmere niso 
dopuščale izvedbe rednih letnih 

občnih zborov. Tako da smo ga izvedli šele v mesecu 
avgustu. V mesecu maju smo vaščankam in vašča-
nom omogočili izvedbo tečaja, kjer so prikazali oži-
vljanje z defibrilatorjem. Smo eno redkih društev v 
okolici, ki nam je lani, skupaj z zavarovalnico Triglav, 
uspelo nabaviti defibrilator. Defibrilator je nameščen 
na vaško - gasilskem domu. V mesecu juniju smo 
uspešno opravili še pregled društva. Malo zatem nas 
je za vedno zapustil naš dolgoletni tajnik društva, 
Balek Ludvik. Družini pokojnika se zahvaljujemo 
za darovana sredstva. Covid situacija nam je, žal že 
drugo leto zapored, preprečila izvedbo občinskega 
gasilskega tekmovanja. Odpovedi občinskih in drugih 
gasilskih tekmovanj bodo pustile posledice v vseh 
društvih. Saj vsaka ura posvečena gasilskim vajam 

PGD ŠULINCI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NERADNOVCI 

pripomore k boljši operativni sposobnosti članov. 
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in leto-
šnja tema ob tem mesecu bi bila »Po potresu lahko 
tudi zagori«. Malo z zamudo se je tudi na nivoju GZ 
Gornji Petrovci pripravljala vaja, ki bi simulirala, da 
je po potresu prišlo do več požarov. Vendar se je 
vaja morala tik pred izvedbo prestaviti zaradi slabih 
epidemioloških razmer. 
Tudi v našem društvu gremo v korak s sodobno teh-
nologijo. Tako smo v vaško - gasilskem domu uredili 
dostop do interneta in televizije. Za ta namen smo 
kupili tudi projektor. Vsako leto nekaj sredstev na-
menimo tudi nabavi nove gasilske opreme. Pristopi-
li smo tudi k ureditvi dokumentacije za legalizacijo 
objektov, ki se trenutno nahaja v zaključni fazi. 

Ob iztekajočem se letu 2021 želimo PGD Neradnov-
ci vsem občankam in občanom občine Gornji Petrov-
ci predvsem zdravo in uspešnejše leto 2022. 

Tajnik PGD Neradnovci,
Simon Časar

Zato se moramo ob tej priložnosti zahvaliti g. župa-
nu, občinski upravi Gornji Petrovci, saj razen tega 
da gradijo gasilske domove, s svojimi delavci skrbijo 
za urejenost njihovih okolic.
Nad urejenostjo naše občine so navdušeni tudi obi-
skovalci. Kot domačini bodimo ponosni na to in zato 
poskrbimo, da bo tako tudi ostalo.

Gasilci iz naših vrst so tudi zelo uspešni na tekmova-
njih, zato jih je potrebno pohvaliti, kakor tudi samo 
gasilsko zvezo, ki skrbi za dobro kondicijo društev.
Na koncu bi se rad v imenu vseh zahvalil za delova-
nje in nesebično pomoč gasilcev.

Svetnik,
Habjanič Stanislav

Društveno in družabno življenje
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V 74. letu starosti 
je dne, 07.02.2021 
umrl naš dolgoletni 
član Prostovoljnega 
gasilskega društva 
Stanjevci, Ernest 
Hampo. Skupaj z 
ženo in družino je 
živel v Stanjevcih. 
Bil je zvest in do-
ber gasilec, ki je bil 
vedno pripravljen 
za vsako vaško - ga-
silsko delo. Bil je 
vsepovsod zraven 
pri zidarskih delih. 
Hvala mu za pomoč. Bil pa je tudi dober gasilec. Ni 
bilo sestanka ali dogodka, da ne bi sodeloval. Izpol-
njeval je vse naloge v gasilski organizaciji. Tako se 
mu gasilke in gasilci Stanjevec iskreno zahvaljujemo 
za njegovo odlično opravljeno delo. 
Tako kot na drugih pogrebih v času covida-19, tako 
smo se žal, tudi na njegovem pogrebu poslovili od 
njega brez gasilskega slovesa. Dostojno slovo od ga-
silskega tovariša smo opravili na praznik mrtvih, 1. 
novembra, s položitvijo ikebane in prižigom sveč. Ob 
dogodku je bila prisotna tudi družina Hampo. Naše 

V SPOMIN ERNESTU HAMPO (13. 01. 1947 - 07. 02. 2021)

slovo je bilo v imenu vseh gasilk in gasilcev PGD 
Stanjevci, vseh vaščank in vaščanov vasi Stanjevci. 
Zadnjega slovesa so se udeležili:
Danilo Bohar - predsednik, Franc Šlihthuber - častni 
predsednik, Drago Škerlak - blagajnik, član občinske-
ga sveta in vaški predsednik, Škerlak Damijan - pod-
predsednik, Janez Šlihthuber - poveljnik in Boštjan 
Šlihthuber - član. 
Počivaj v miru na stanjevskem pokopališču. V prosto-
voljnem gasilskem društvu te bomo ohranili v lepem 
in trajnem spominu. 

PGD Stanjevci
Foto: Boštjan Šlihthuber

Ernest Hampo

Društveno in družabno življenje
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»SLOVENSKA BAKLA NA POTI V TOKIO«

Občina Gornji Petrovci se je v sodelovanju z Olim-
pijskim komitejem Slovenije – združenje športnih 
zvez in Regijsko pisarno OKS - ZŠM Moravske To-
plice pridružila vseslovenski akciji »Slovenska bakla 
na poti v Tokio«, ki je potekala od 22.04.2021 do 
21.07.2021. V tem času se je po Sloveniji odvilo kar 
212 dogodkov v vseh občinah. Slovenska bakla je 
obiskala našo občino v sredo, 30.06.2021, ob 15.00 
uri na športnem igrišču v Križevcih, kjer je 45 te-
kačev iz raznih športnih klubov in osnovne šole iz 
naše občine simbolično poneslo olimpijsko baklo in 
zastave. Namen tega teka z baklo je bil povezovanje 
občine s športom in utrjevanje vezi med lokalnimi 
športnimi klubi ter OKS - ZŠZ, povezovanje mladih 
in rekreativnih športnikov z vrhunskim športom, 
širjenje olimpijskih vrednot, izražanje podpore slo-
venskim olimpijcem na poletnih igrah v Tokiu, ki 
so bile od 23.07.2021 do 08.08.2021 ter vsesplošna 
promocija zdravega in aktivnega življenjskega slo-
ga. Vzdušje na igrišču je bilo veselo in slavnostno. 
Takači, od najmlajših do najstarejših, so v skupinah 
po 5 tekačev, pretekli 500 metrov in si po poti me-
njavali baklo in zastave. Po končanem teku pa so 
se vsi slikali z baklo, saj jim bo ta dogodek ostal  še 
dolgo v spominu. Tekače so pozdravili: predstavnik 
OKS - ZŠM Moravske Toplice, Branko Recek, žu-
pan, Franc Šlihthuber, ravnatelj Osnovne šole, Jo-
hann Laco in predsednik odbora za šport, Stanislav 
Habjanič. Za dobro vzdušje na začetku teka pa je 
poskrbela folklorna skupina KUD Goričko. Po teku 
so se vsi okrepčali z dobrim bogračem, prejeli pa 
so tudi spominske zapestnice olimpijskega komiteja 
Slovenije. Ob koncu so vsi prisotni zaželeli našim 
olimpijcem vso srečo na olimpijskih igrah in veliko 
medalj, kar se je tudi uresničilo.

Moto teka: Imamo olimpijske sanje

Tekači so pripravljeni za tek

KUD Goričko

KUD Goričko
Prva skupina tekačev: Martina Horvat, Mateja Lepoša, Franc 
Šlihthuber in Johann Laco
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Sonja Kerčmar
Foto: arhiv občine

Vzpon na Donačko goro

Skupina fantov s Filipom Andrejčakom, ki članom NK Mura

Zadnja skupina tekačev z baklo

Kolikokrat v življenju smo se vprašali kako čas beži. 
Pogostokrat, skoraj vsak dan, vsak med nami. Me-
nim, da vsak med nami skoraj ne more verjeti, da 
je leto zopet pri koncu. Pri sebi, pri vsem okrog nas 
lahko naredimo bilanco življenja. Bilanco življenja v 
času epidemije je težko narediti. Nekateri smo vajeni 
vzponov in padcev, vajeni smo življenja s pomanjklji-
vostmi in prednostmi. Prednosti si lahko ustvarimo 
ne glede na čas in kraj, v katerem živimo. Čeprav so 
nekateri že drugo leto skoraj ujetniki svojih stano-
vanj, smo se eni prav trudili, da to ne bi bili. Mogoče 
se človek sploh ne zaveda, kako je lahko srečen, da 
živi v takšnem kraju, v takšni lepoti, ki nas obdaja. 
Priprite oči in videli boste, da je tu, kjer smo mi, naša 
občina, nekaj najlepšega, kar lahko vidite. Za vse te 
lepote in mir si je treba vzeti čas, brez nepotrebnega 
tarnanja, da je nekaj narobe. Vse dobro in slabo si 
človek ustvari sam. Ko v življenju prideš čisto na rob, 
šele takrat se zaveš, kaj pomeniš ti, vsi in vse okrog 
tebe. Ne smemo pozabiti, da ne glede na predpise in 
omejitve, ki nas preganjajo, se še vedno lahko druži-
mo s prijatelji in naravo. 
V pohodnem društvu Miroslav Viher Stanjevci je 
vedno zelo dobro poskrbljeno za druženje. Seveda 
ne smemo pozabiti na varnostne ukrepe in priporo-

PO DOLGEM IN PO ČEZ V LETU 2021

čila NIJZ. Te moramo dosledno upoštevati in izva-
jati. Takšni so pač časi in tega se navadiš. Pa kaj, če 
moraš nositi masko, pa kaj, če se moraš testirati, pa 
kaj, če se moraš cepiti. Varnost nikoli ni odveč, ni 
stoodstotna, tudi pri prečkanju ceste ne, kljub vsem 
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Počitek
zakonom in predpisom. Ljudje se morajo obnašati 
čim manj tvegano, le pogum naj zberejo.
Člani pohodnega društva Miroslav Viher Stanjevci 
smo ugotovili, da je naš najboljši prijatelj narava. 
Če nam zdravje, čas in volja dopuščata, se še vedno 
radi odpravimo na pohode, telovadbo in druženje.
V letu 2021 smo bili dejavni na že standardnih in 
na novih dejavnostih.
Med standardne dejavnosti v prvi vrsti spada te-
denski pohod, ki je dolg od 4 - 8 km, kolesarjenje, 
telovadba - rekreacija na igrišču. Tega se udeležuje 
le peščica pohodnikov, ki skrbijo za svoje zdravje 
in dobro delovanje društva. Od večjih aktivnosti v 
društvu bi omenila obisk šoder grabe v Kuštanov-
cih, velikonočni pohod (Stanjevci - Sv. Ana - Kri-
žarka - Otovci -Stanjevci), udeležba na čistilni akciji 
v aprilu v Stanjevcih, majski pohod, obisk skavtov 

Povezanost

Srečanje z dijaki in profesorji Gimnazije Kranj

Koledarsko leto 2021 se počasi izteka. To je obdobje, 
ko radi potegnemo črto, pogledamo preko celega 
leta in ugotavljamo, ali smo zastavljene cilje dosegli 
ali ne.
Vsakdanjik pri nas, kot tudi drugod po svetu, je še 
vedno krojila epidemija covida - 19, zato je naše de-

ŠPORTNO DRUŠTVO LUCOVA V LETU 2021

v Stanjevcih (dijaki gimnazije Kranj), izlet na Do-
načko goro, z vlakom v Koper, pohod v Otovce 
(pogostitev naših članov društva s strani otovskih 
pohodnikov), test hitre hoje v Stanjevcih (prisotni 
bolničarji in zdravnik), pohod na Lovrenška jezera 
na Rogli, kostanjev piknik, pohod na Tromejnik, 
Miklavžev pohod, pohod ob zaključku leta. Vsi 
pohodi in ostala rekreacija, ki je še v načrtu, pa je 
odvisna od »spremljevalca« COVID - 19.
Za vse, kar je bilo izpeljano v letu 2021, so poskrbe-
li člani društva, ki verjamejo v pozitivnost življenja. 
Pozitivnost vam lahko pomaga dvigniti energijo, 
polepša vam dan, leta. Smisel življenja ni le, da si ti 
srečen. Naj bo smisel življenja biti tudi koristen, od-
govoren, biti drugemu v oporo. Vaše misli v priho-
dnost, v letu 2022, naj bodo naravnane pozitivno. 
Vse kar pošljete v življenje drugih, se vrne v vaše. 
Svet naj bo zaradi vaših dobrih del boljši.
Za leto 2022 želim, da smo člani društva povezani, da 
se počutite dobro. Zagrabite možnost boljšega življe-
nja, v katero naj bo vključeno delovanje našega društva.
Želim vam vse dobro v prihajajočem letu, pazite 
nase, predvsem pa ostanite zdravi.
Srečno!        
                                                                                

Violeta Žujs Škerlak
Foto: arhiv društva

lovanje bilo v celoti podrejeno priporočilom NIJZ. 
Sedaj, ob koncu leta, pa moramo priznati, da smo 
z našim tekmovalnim delom v letu 2021 zelo zado-
voljni.
Po skoraj letu dni odmora smo v ligi MZKMN Go-
ričko v mesecu avgustu z veseljem pričakali začetek 
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nove tekmovalne sezone 2021/22. K igralskemu ka-
dru se nam je pridružil Luka Car. Kondicijska pri-
pravljenost po tako dolgi prekinitvi ni bila ravno na 
višku. Po eni ali dveh odigranih tekmah se je seveda 
stanje izboljšalo.

V jesenskem delu sezone smo odigrali 11 tekem, od 
katerih smo zmagali 9 krat, 1 krat smo igrali neod-
ločeno in izgubili 1 tekmo. Gol razlika naše ekipe je 
54:9, kar pomeni, da smo na 11 tekmah prejeli samo 
9 zadetkov, kar je manj kot 1 zadetek na vsako tek-
mo. Tako smo po dolgih 8 letih na koncu jesenskega 
dela ponovno postali jesenski prvaki. Ob takšnem 
uspehu se ob tej priliki želim posebej zahvaliti vsem 
našim igralcem, ki svoj prosti čas sobotnega popol-
dneva žrtvujejo za igranje nogometa v ŠD Lucova.
Omeniti moram, da smo bili na zadnji tekmi proti 

KMN Domanjševci zelo počaščeni, ko nas je obiskal 
predsednik Nogometne zveze Slovenije, Radenko 
Mijatović. Z veseljem je s sredine igrišča s prvim 
udarcem otvoril tekmo in ji tudi ves čas prisostvoval. 
Bili smo zelo veseli, ko se je ob koncu tekme tudi z 
nami družil.
Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer nam žal v letu 
2021 ni uspelo organizirati tradicionalnega turnirja 
v kartanju šnopsa, pa tudi nismo mogli postaviti pr-
vomajskega mlaja in zakuriti kresa.
Če bodo razmere dovoljevale, nameravamo v mesecu 
februarju 2022 izpeljali turnir v kartanju šnopsa, ka-
kor tudi tekom leta obeležiti 20 let delovanja našega 
društva.
Zahvaljujem se vsem igralcem, gledalcem, sponzor-
jem, simpatizerjem in vsem, ki nas spremljate, nas 
spodbujate in podpirate. Hvala vam.
Hvala tudi vsem, ki pomagate pri pripravi igrišča in 
okolice ter pri organizaciji domačih tekem. Hvale-
žni smo županu, občinskemu svetu ter delavkam in 
delavcem, ki skrbite za urejenost okolice in nas pri 
našem udejstvovanju kakorkoli podpirate.
Ob prihajajočih praznikih želimo vsem občankam in 
občanom blagoslovljene in mirne božične praznike, 
v letu 2022 pa veliko zdravja, sreče in zadovoljstva.

Predsednik ŠD Lucova
Silvester LEPOŠA
Foto: Tanja Horvat

Igralci ŠD Lucova z zvestimi navijači

Igralci ŠD Lucova

Na igrišču

Ženski nogomet na Goričkem se 
je že dobro uveljavil na slovenskem 
terenu. Trdo strokovno delo ter po-
zitivna energija sta ključ, da iz leto 
v leto napredujemo. Tiste nogome-
tašice, ki treninge izvajajo redno in 

KLUB ŽNK GORIČKO STANJEVCI »ZMAGOVALKE« POVEZUJE 
PUNCE IZ CELOTNEGA GORIČKEGA

se obenem redno udeležujejo tekem, napredujejo in 
so jedro ekipe ter vzgled mladim igralkam, ki še pri-
hajajo v svet športa. Otroci na Goričkem so prikraj-
šani marsikaterih obšolskih dejavnosti, ki jih imajo v 
večjih mestih, zato moramo vsaj vzdrževati obstoječe 
aktivnosti, ki pa zaradi zunanjih dejavnikov, lahko hi-
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tro izginejo. Tudi sedanja bolezen covid 19 nas posta-
vlja na nova izhodišča, na izzive za prihodnost, zato 
verjamemo v naše mlade nogometašice, da bodo 
svoje pozitivne lastnosti prenesle na svoje družine, 
prijatelje in doprinesle okolju na Goričkem ter ostale 
borbene kot so to na igrišču. Preveč je posploševa-
nja, nepoznavanja tega športa, napačnega mišljenja, 
da nogomet ni za punce. Če ste takega mišljenja, 
pridite na trening, spoznajte treninge nogometa, ki 
so danes na visokem pedagoškem nivoju, kjer uči-
mo s pomočjo nogometa uspešno premagovati pa-
sti, ki spremljajo vse naše otroke na poti odraščanja 
»monitorji, pomanjkanje samozavesti, debelost, slab 
življenjski stil, slabe prehranjevalne navade,….«. Za 
mene kot strokovnjaka je nogomet način življenja, da 
postanemo boljši ljudje v pravem pomenu besede in 
naložba za življenje. Trenira se 2 - 3 krat tedensko, 
za vikend pa so tekme, to skupaj znese ca. 95 - 100 
treningov letno in ca. 20 - 22 tekem. 

Javnost zelo počasi spreminja svoje mnenje o tem 
športu, mediji in nekateri »strokovnjaki« pa tudi ne 
pomagajo nogometašicam, da bi se ta šport med 
ženskami lahko hitreje razvijal. Kljub temu pa se 
naklonjenost ženskemu nogometu zadnje čase po-
večuje in zagotovo bo v prihodnjih letih pri nas in 
v svetu samo še bolje. Slovenska ženska nogometna 
reprezentanca je na Fifini lestvici zasedla 50 mesto 
na svetu, med evropskimi državami pa 28. mesto, kar 
pomeni, da smo na pravi poti in lahko kmalu priča-
kujemo, da se bo ženska nogometna reprezentanca 
uvrstila na evropsko ali tudi na svetovno prvenstvo, 
kar bi bil velik preskok v ženskem nogometu in v 
naših glavah. Verjamem v to, da se lahko v nasle-
dnjih letih pričakuje tudi igranje kakšne Goričanke 
za slovensko izbrano vrsto, saj imajo določene igral-
ke izredne sposobnosti, zato moramo vsaki punci 
omogočiti, da uresniči svoje sanje.
Kapetanka ŽNK Goričko, Zoja Sukič ja zapisala: 
»Na začetku bi se zahvalila svojim staršem, da so 
prisluhnili naši želji, da bi punce igrale nogomet na 
Goričkem. Pot, ki smo jo skupaj prehodili, je nepo-
zabna. Na začetku smo se igralke morale marsikaj 

na novo naučiti. Nogomet nam je dal vztrajnost, 
samozavest, sodelovanje, spoznavanje, da zmoremo 
napredovati kljub začetnim velikim porazom, ki za 
nas niso bili porazi, ampak motivacija za napredek, 
ki ga iz leta v leto kažemo. V nogometu smo spo-
znale, kako je naše telo dragoceno, skupaj z našo 
dobro mentalno pripravo za naše odlične uspehe 
tudi v šoli, kar se bo po koncu naših nogometnih 
karier prenašalo kot šport v zdrav življenjski slog 
naprej na naše potomce. Biti kapetanka je velika 
odgovornost, saj moram prevzemati odločitve za 
ekipo, ki mi vedno 100% stoji ob strani in mi zaupa 
ter verjame v mene, kot jaz v moje soigralke. Igralke 
smo odlične prijateljice, preživimo skoraj vsak drugi 
dan skupaj na treningih, tekmah ter dosti potujemo.
Že naslednje leto nas čaka igranje v 1. slovenski 
ženski nogometni ligi DU15, kjer bomo začele igra-
ti na velikem nogometnem igrišču z velikimi goli. 
Verjamemo v naš strokovni tim, da bomo odlično 
pripravljene in da se bomo prikazale v dobri luči 
ter zastopale Goričko po celotni Sloveniji, kar je 
naš cilj, kateremu sledimo v okviru naših zmožnosti
Zelo me veseli, da tudi dečki lahko trenirajo v 
našem klubu in igrajo v ekipi, ko igramo z dečki 
v okviru MNZ MS: U7, U11. in nam pomagajo 
zmagovati. V klubu spodbujamo gibanje, druženje, 
vztrajnost in sodelovanje. To so štiri vrline, ki so 
v današnjem svetu zelo pomembne, saj je veliko 
ljudi, ki se preprosto ne gibljejo, ampak dan pre-
živijo za elektronskimi napravicami ali pa druže-
nje, na primer ljudje se sploh v sodobnem času ne 
družimo več kot včasih, kvečjemu na družabnih 
omrežjih, ampak dajanje komentarjev ne pomeni 
druženje. Tudi vztrajnost je zelo pomembna, saj 
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ljudje enostavno prehitro odnehamo in pa seveda 
sodelovanje, ki ga je iz leta v leto manj, vsi želijo 
samo sami priti daleč in spodkopati druge, name-
sto, da bi se z njimi združili. Da pa ne bomo toliko 
govorili o sodobnih problemih, saj to ni naš na-
men, bom povedala več o našem klubu, ki tekmuje 
v MNZ Murska Sobota (Medobčinska nogometna 
zveza Murska Sobota) dečki U7 in U11 in v NZS 
(NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE) za deklice 
DU13. Naši sotekmovalci v DU13 so DNK TRBO-
VLJE, ŽNK RADLJE, ŽNK LJUBLJANA, ŽNK 
ŠENTJUR, ŽNK POSAVJE, ŽNK POMURJE 
BELTINCI. Rada bi spodbudila predvsem starše, 
ki svojim hčerkam onemogočijo igranje nogometa 
v svojem okolju, da naj pridejo na en trening in 
bodo videli, da poleg nogometa razvijamo še druge 
prvine kot so: druženje, sodelovanje, zabava, zdravi 
življenjski slog, spoznavanje novih prijateljic, ...«.
Naš klubski cilj je, da omogočamo vsem deklicam, 
ki imajo željo po nogometu, da imajo enake mo-
žnosti kot dečki. Največje veselje nam je delati z 
igralkami, saj na treninge in tekme vedno pridejo z 
nasmeškom in polno dobre volje. 
Verjamemo v to, da mora biti projekt ŽNK GORIČ-

KO projekt vseh goričkih občin, saj le tako bomo 
pokazali, da tudi punce dobijo možnost vključitve v 
vrhunski nogometni svet. Že sedaj nekatere Goričan-
ke trkajo na vrata Slovenske ženske reprezentanc,….
Zahvaljujemo se vsem, ki nam stojite ob strani, 
sponzorjem, staršem, Občini Gornji Petrovci in 
KMN Stanjevci za podporo in pomoč ter verjame-
mo, da bomo naše sodelovanje se povečali. 
Igralke in igralci ŽNK GORIČKO so naslednji:
Nina Časar, Nina Bedič, Zoja Sukič, Nena Časar, 
Zara Sukič, Anemari Lutar, Zeb Sukič, Živa Ribaš, 
Saša Felkar, Mojca Horvat, Lana Ficko, Katja Vu-
kosavljević, Živa Zelko, Maks Vukosavljević, Maja 
Lačen, Katarina Lačen. Večina igralk je iz Občine 
Gornji Petrovci, nekatere igralke / igralec so iz Ob-
čine Šalovci in Grad.
Za vpis v našem klubu nas lahko kontaktirate preko 
e-maila: znk.goricko@gmail.com ali nas pokličete 
na telefon (041/675-117 – Bojan).

Športni pozdrav,
Bojan Sukič,

Športni direktor, trener
Foto: arhiv društva

Občasno nam še vedno zagode virus, 
da ne moremo izvesti zadanih ciljev. 
Epidemiološke razmere se v spomla-
danskem času še niso izboljšale, zato 
je bila tekmovalna sezona 2020/21 
v malem nogometu odpovedana. 

Izboljšanje razmer v poletnem času pa nam je omo-
gočalo začetek izvedbe sezone 2021/22 v ligi malega 
nogometa MZKMN Goričko. Jesenski del prvenstva 
smo uspeli izvesti do konca. Po igranih 11 kolih za-
sedemo, za naše razmere, skromno 7 mesto. Zato si 
moramo v zimskem premoru dvigniti pripravljenost, 
da bomo prikazali boljšo igro v nadaljevanju. Dosegli 
smo pet zmag, en remi in tudi pet porazov. Žal letos 
ni bilo zaključnega in občinskega turnirja. 
Športno društvo Neradnovci se tudi udeležuje do-
godkov, ki jih organizira občina. Tako sta se dva 
člana iz našega športnega društva udeležila teka z 
olimpijsko baklo v Križevcih. Ta dogodek jima  bo 
ostal v lepem spominu. Pred pričetkom prvenstva 
smo se odpravili na »teambilding«. V Radencih smo 
se preizkusili na footgolfu. To je bilo za vse nas 

ŠPORTNO DRUŠTVO NERADNOVCI

čisto nova izkušnja, saj te športne panoge nismo 
dobro poznali. Zelo verjetno bomo to še ponovili. 
Nato smo se odpravili še v Slovenjo vas na karting. 
Na »teambilding« smo imeli tudi srečo z vreme-
nom, saj nas je spremljalo sonce. 
V zimskem času bomo pripravljenost skušali izboljša-
ti v telovadnici, če bodo to razmere dopuščale. Prav 
tako bomo organizirali kakšna družabna srečanja.

Športno društvo Neradnovci želi vsem občankam 
in občanom občine Gornji Petrovci uspešno, zdravo 
in produktivno leto 2022.

Športno društvo Neradnovci

Člani ŠD Neradnovci
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Sprejem učencev 9. razreda OŠ Gornji Petrovci pri županu 
v kulturnem domu Občine Gornji Petrovci v Stanjevcih, 
14.06.2021 (od leve): Urška Marčič, razredničarka, Danaj 
Kaštrun, Leon Sukič, Matej Sukič, Žiga Kovač, Veronika 
Balek, Luka Nemec, Tija Vrban, Žak Jošar, Kristina Bohar, 
Filip Šlihthuber, Franc Šlihthuber, župan, Lea Rituper, Lana 
Kerčmar, Johann Laco, ravnatelj

Tudi letos je občina organizirala sprejem učenk in 
učencev 9. razreda Osnovne šole Gornji Petrovci, ki 
so v letu 2021 zaključili osnovno izobraževanje, pri žu-
panu, Francu Šlihthubru. Srečanje je bilo 14.06.2021 v 
kulturnem domu Občine Gornji Petrovci v Stanjevcih. 
Trinajst učenk in učencev sta spremljala ravnatelj, Jo-
hann Laco in razredničarka, Urška Marčič. 

Da res je, težava nastaja, ko se ukrepi menjajo tako 
rekoč čez noč. Na začetku leta smo želeli vzpostavi-
ti normalno delovanje. Tako, kot v vseh pomurskih 
klubih, se tudi v našem klubu pojavljajo težave s po-
manjkanjem igralcev in trenerskega kadra. Zaradi 
ukrepov ni veselega družabnega življenja in ljudje 
se držijo bolj zase. 
Ko smo nekako vzpostavili delo z nižjimi selekci-
jami, je prišlo sporočilo določenih trenerjev, da za-
radi služb in drugih obveznosti ne morejo prevzeti 
delo trenerja. Ostali smo, tako rekoč čez noč, brez 
treh trenerjev nižjih selekcij. To smo poskušali na-
doknaditi z novim trenerjem, ki pa je tudi dobil 
službo in je odšel drugam. Spet ukrepi in težko je 
zagotavljati pogoje brez rizika oz. jih je težko pre-
vzeti. Tako v jesenskem delu nismo mogli izvajati 
aktivnosti s selekcijami U - 7, U - 9, U - 13. Komaj 
smo vzpostavili selekcijo U - 15 z NK Puconci in 
U - 17 z ekipo Križevec. Tudi tukaj, v obeh ekipah, 
se čuti pomanjkanje igralcev. S članskim moštvom 
pa smo tekmovali v pomurski ligi. Pred prvenstvom, 

SPREJEM UČENCEV 9. RAZREDA OŠ GORNJI PETROVCI PRI 
ŽUPANU OBČINE GORNJI PETROVCI, V KULTURNEM DOMU 

OBČINE GORNJI PETROVCI V STANJEVCIH, 14.06.2021

ŠD NK KRIŽEVCI

NOGOMET V 2021 ŽAL NEGOTOV ZARADI COVID - 19

v jeseni 2021, smo izgubili nekaj igralcev, ki so bili 
zelo pomembni. Tako s pomanjkanjem igralcev in 
zamenjavo trenerja skušamo storiti nemogoče. Po 
končanem jesenskem delu prvenstva s članskim mo-
štvom v pomurski ligi, smo zasedli 14. mesto. Ob 
tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem staršem in jih 
prosil za razumevanje. Zahvalil bi se vsem sponzor-
jem, občinskemu svetu Občine Gornji Petrovci in 
vsem sodelavcem v klubu. 
Vsem staršem in igralcem nižjih selekcij in drugim 
ekipam sporočam, da bomo v letu 2022 stopili 
skupaj, uredili zadeve za normalno in boljše delo 
in upam, da nam bo pri tem pomagal tudi boljši 
zdravstveni položaj – COVID NE. 
Tako bo spet v ospredje stopilo vzdušje in družab-
nost. Lepe božične praznike in dosti športnih uspe-
hov v letu 2022. 

Za ŠD NK Križevci
Franc Šlihthuber, predsednik 

Učenke in učenci 9. razreda letnika 2020/2021

Šport in rekreacija / Šola
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Župan je čestital vsem učenkam in učencem za 
uspešno šolanje na osnovni šoli in jim zaželel uspe-
šno nadaljnje šolanje na srednjih šolah, ki so si jih 
izbrali in tudi naprej na fakultetah, če se bodo odlo-
čili za šolanje naprej. Zahvalil se je tudi ravnatelju 
na uspešnem sodelovanju z občino, z željo, da se 
dobro sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnje. Ker 
po navodilih NIJZ pogostitev ni bila dovoljena, je 

vsak učenec, poleg knjižnega darila, prejel še čoko-
lado za posladek. Sledilo je skupno fotografiranje 
pred kulturnim domom in klepet z županom.

 Sonja Kerčmar
Foto: arhiv občine

Šole v naravi, ki je trajala od 21. do 24. junija 2021 
na Debelem rtiču, so se udeležili vsi učenci 4., 5. in 
6. razreda, skupaj 40 učencev. Spremljali so jih trije 
razredniki: Kristijan Marinič, Bojana Keršič Ružič 
in Drago Gašpar. Nastanjeni smo bili v depandansi 
Bor v 3, 4 in 6 posteljnih sobah.
V ponedeljek zjutraj smo se polni pričakovanj zbrali 
na avtobusni postaji pri šoli, se poslovili od staršev 
in se odpeljali novim dogodivščinam nasproti. Vo-
žnja z avtobusom je hitro minila in prispeli smo 
v Postojno, kjer smo si ogledali Postojnsko jamo 
in mladičke človeške ribice. Za učence je bila še 
posebej zanimiva vožnja z jamskim vlakom, večina 
učencev je bila tudi prvič v Postojnski jami.

Po ogledu jame smo se odpeljali do našega cilja in 
se nastanili v sobah. Ko smo se razpakirali in ure-
dili, smo odšli na bazen, kjer smo preverili znanje 
plavanja in se razdelili v štiri skupine.
Učenje plavanja so izvajali štirje plavalni učitelji pla-
valne šole Matjaž Markič Go Swim: Dušan, Matjaž, 
Tajda in Ajda. Plavanje smo izvajali v torek, sredo in 
četrtek dopoldan. Vsi učenci so napredovali s svo-

ŠOLA V NARAVI 2021

jim znanjem plavanja in dosegli odlične rezultate. 
Po končnem preverjanju je 18 učencev usvojilo bro-
nastega delfina, 22 učencev pa srebrnega delfina.
V šoli v naravi smo izvedli veliko različnih dejav-
nosti:
- večerni pohod v Resslov gaj,
- ogled mediteranskega parka in zeliščnega vrta,
- aktivnost morska obala na dlani,
- panoramska vožnja z ladjo,
- ogled urbanega ribnika z akvaponiko,
- izdelava tehniškega izdelka s školjkami in ka-

menčki,
- različne športne igre (košarka, odbojka, nogo-

met, badminton …),
- pisanje razglednic,
- reševanje dnevnika.

Urnik je bil natrpan, prostega časa zelo malo. Učen-
ci so se navajali na samostojnost, sami so morali 
poskrbeti za svoje stvari, in tudi da bo soba urejena 
in pospravljena. Dnevi šole v naravi so minili zelo 
hitro in preživeli smo jih čudovito. Doživeli smo ve-
liko novega, zanimivega in poučnega. Učenci šolo v 
naravi vedno z veseljem pričakujejo in se je veselijo.

Vodja šole v naravi:                                                                                                                       
Bojana Keršič Ružič

Učenci v Postojnski jami

Učenci na Debelem rtiču
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Na naši šoli že vrsto let deluje turistični podmladek, 
ki se srečuje v okviru turističnega krožka. Vsako 
leto učenci sodelujejo v projektu Turizmu pomaga 
lastna glava, ki ga razpisuje Turistična zveza Slove-
nije. V šolskem letu 2020 - 2021 sta Turistična zveza 
Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z 
regijskimi turističnimi zvezami in pod pokrovitelj-
stvom Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo razpisala že 35. državni festival Turizmu 
pomaga lastna glava. Z razpisano temo »Moj kraj, 
moj chef« so tako osnovnošolsko mladino vključili 
v vseslovenski projekt Slovenija - Evropska gastro-
nomska regija 2021. 

V večletnem odkrivanju turističnih potencialov do-
mače pokrajine smo že iskali zanimive zgodbe, ko-
lesarske poti, spoznavali bogato kulturno dediščino 
naših babic ter iskali možnosti zelenega turizma, se 
preizkusili v organizaciji tabora in prireditve.
Letos smo se odločili, da znanja in pridobljene iz-
kušnje uporabimo ter se podamo na odkrivanje ku-
linaričnih zakladov domače pokrajine. Le ta nam 
je postala »chef« in pri oblikovanju turističnega 
produkta smo izhajali prav iz nje. V sodelovanju z 
gospo Alenko Čede, ki skupaj z možem vodi Pose-
stvo Mala Rosa, je nastal tradicionalen kulinarični 
obrok GÜJŽINA POD SENIKOM. V njem odsevata 
preteklost in bogata kulinarična tradicija Goričkega.  
Navdih za güjžino so nam bile recepture naših ba-
bic, katerim smo dodali nekaj novega ter se odločili, 
da jih ponudimo v sodobnejši obliki. Turisti, ki bi 
se potepali po Goričkem, bi se tako na svoji poti 
okrepčali v obliki malice oz. güjžine. Kulinarično 
potovanje in razvajanje brbončic bi se odvijalo pod 
okriljem lepega, prijaznega, domačega ambienta, 

TURISTIČNI PODMLADEK NA OŠ GORNJI PETROVCI

pod starim senikom na posestvu Mala Rosa. Gost 
bi se tu udobno namestil, se spočil, se pustil kuli-
narično razvajati in od tod bi imel tudi prekrasen 
pogled na okoliške goričke griče. 

Tradicionalnemu obroku smo dodali tudi zgod-
bo, katere rdeča nit je preplet lokalnih sestavin z 
zdravilnimi in blagodejnimi učinki na telo in duha 
ter treh barv. V jedeh se tako prepletajo rumena, 
ki predstavlja rumeno, pšenično polje značilno 
za prekmursko pokrajino, zelena, ki ponazarja 
čarobnost in razigranost, z gozdom obdarjenega 
Goričkega in oranžna, ki pooseblja toplo prekmur-
sko dušo.
Güjžina bi se predstavila in ponudila gostom v obli-
ki degustacijskega dogodka pod senikom. Gostje bi 
v treh hodih odkrivali skrivnosti lokalnega kulina-
ričnega obroka. Goste bi tako ob prihodu pričakal 
topel ali hladen sadno - zeliščni napitek iz zelišč in 
sadja, pridelanega na posestvu, ki pa bi bil gostom 
na voljo ves čas »güjžine«. Nato bi gostom postregli 
svež kruh z bučnimi semeni in zeliščnim namazom 
ter jogurt z makom, orehi in pečenimi jabolki z 
medom. V drugem hodu bi sledila zelenjavna pita s 
krhkim makovim testom na solatni posteljici ter ze-
liščnim prelivom in sesekljanimi bučnimi semeni. V 
tretjem bi gostje pokušali domače mavrične makove 
rezance ter se posladkali z zapečenimi palačinkami 
z makom. Čisto za konec pa bi goste razvajali z 
makovo potico. 
Zaradi epidemije se je letošnja turistična tržnica od-
vijala preko spleta. Turistično tržnico smo prestavili 
pod senik na posestvu Mala Rosa, kjer so učenke 
predstavile tradicionalni kulinarični obrok. 

Učenke turističnega krožka

Güjžina pod senikom
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Učenke turističnega krožka, Pia, Nina, Lea, Ane-
ja, Iva in Kiara so skupaj z mentoricama uspešno 
predstavile turistično nalogo ter se uvrstile med 
najboljše slovenske šole ter za svoje delo prejele 
zlato priznanje. 

Veseli smo, da nam je uspelo predstaviti našo Gü-
jžino pod senikom v obliki dogodka, ki je potekal 
v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A- Slo-
venija-Madžarska.

Urška Marčič in Bojana Keršič Ružič

Projekt Ekošola se na šoli izvaja že osemnajsto leto. 
Je mednarodno uveljavljen program
okoljske vzgoje in izobraževanja. Cilji projekta so:  
• spodbujanje in ozaveščanje o trajnostnem ra-

zvoju,
• razvijati pozitiven odnos do okolja
• zbiranje različnih vrst odpadkov in ozaveščanje 

o pomenu zmanjševanja odpadkov
• sodelovanje z lokalno skupnostjo, starši in zu-

nanjimi sodelavci.

V šolskem letu 2020/2021 smo v okviru projekta 
Ekošola uspešno izpeljali pet projektov in
sicer: 
• Ekobranje za ekoživljenje 
• Podnebne spremembe 
• Obeležitev svetovnega dneva mleka
• Mlekastično! Izberem domače
• Odpadkom dajemo novo življenje.

EKOŠOLA

Tudi v tem šolskem letu smo povezovali različne 
vsebine (prehrana, zdravje, čisto okolje, gibanje) 
in izvedli različne aktivnosti kot npr. tradicionalni 
slovenski zajtrk, izdelovanje plakatov, s katerimi 
smo opozorili na pomen hoje, gibanja, na zdrav 
način prehranjevanja. 
Učenci so v času razrednih ur, rekreacije in OPB 
izvajali »minute« za čisto okolje in v okolici šole 
pobrali odpadlo vejevje, odpadke in tako poskrbe-
li, da je bila okolica šole vedno urejena. V okviru 
tehniškega dne so učenci odkrivali, kako lahko iz 
odpadne plastike naredijo zelo zanimive, a tudi upo-
rabne stvari. Cvetlilni lonči iz odpadne plastike so 
popestrili ograje šolskih igrišč. 
Učenke, Nina Bedič, Pia Lepoša, Zoja Sukič in 
Anja Čahuk, so sodelovale v Kvizu o naravi 
in človeku, ki ga organizira Krajinski park Goričko. 
Letošnja tema kviza je bila Natura 2000.
Učenke so spoznavale živalske in rastlinske vrste 
Goričkega, ki so del območja Nature 2000. 
Z učenci 4. razreda se je v okviru OPB obeležil 
mednarodni dan gozdov. Učenci so najprej 
prebrali knjigo Fižol na robu gozda, nato pa ob 
pomoči hišnika posadili drevesce.  

Kljub temu, da je velik del šolskega leta potekal na 
daljavo, nam je uspelo izpeljati načrtovane 
dejavnosti in tako ohraniti zeleno zastavo.

Urška Marčič, koordinatorica Ekošola

Vazice iz plastikeOkrašena ograja in saditev drevesca

Šola
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V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola odločila, 
da ponudi krožek male sive celice. S prijavljenimi 
učenci 7., 8. in 9. razreda smo se s pomočjo lanskih 
testov in igre Male sive celice pripravljali na spletno 
predtekmovanje. Učenci so v začetku septembra 
2020 tekmovali preko spleta. Kot presenečenje se je 
ekipa v sestavi Sara Nemec (takrat 6. razred), Timo 
Kuronja (takrat 8. razred) in Lea Rituper (takrat 9. 
razred) uvrstila kot 7. ekipa na ustni del tekmova-
nja. Na OŠ Križevci so se omenjeni učenci pomerili 
na ustnem delu proti drugo uvrščeni ekipi OŠ Bel-
tinci. Z znanjem in nekaj sreče so jih premagali ter 
se tako uvrstili v 1. krog televizijskega dela oddaje 
Male sive celice. Sledilo je zaprtje šol, ampak ekipa 
Male sive celice je snemala oddaje. Z ekipo sem se 
v začetku januarja 2021 udeležila snemanja oddaje 
v Ljubljani na RTV Slovenija. V 1. krogu se je naša 
šola pomerila proti ekipi OŠ Stična – POŠ Zagra-
dec in jih na koncu prav tako z odličnim znanjem in 

nekaj sreče premagala z rezultatom 41:40. Učenci 
so se uvrstili v naslednji krog. Sledila je vrnitev v 
šole in tako se nam je pojavila možnost treniranja 
možganskega labirinta. Meseca marca smo se po-
novno udeležili snemanja 2. kroga proti ekipi iz 
OŠ Otočec. Žal smo bili slabši, ampak nikoli ne 
bomo pozabili možganskega labirinta, kjer je Lea 
s hitrostjo upoštevala hitrostna navodila Tima, na 

ODDAJA MALE SIVE CELICE IN IGRA HITRI LONČKI V LETU 2021

koncu pa je Sara izstrelila najdaljšo možno besedo.
V šolskem letu 2021/2022 se je naša šola ponovno 
prijavila na tekmovanje oddaje Male sive celice. Z 
uvedbo nove igre Hitri lončki se je zanimanje za 
omenjeni krožek še povečalo. Učence sem razdelila 

v tri ekipe; dve ekipi za tekmovanje v Malih sivih 
celicah in eno ekipo za igro Hitri lončki. Sledilo je 
spletno tekmovanje, kjer se je ekipa OŠ Gornji Pe-
trovci v sestavi Filip in Oliver Andrejčak ter Matic 
Novak uvrstila na ustni del. Tekmovanje je potekalo 
na OŠ Beltinci, učenci so tekmovali proti OŠ Or-
mož. Žal se jim ni uspelo uvrstiti v televizijski del.
Ekipa za igro Hitri lončki je bila v sestavi učenk 7. 
razreda, in sicer Iva Gorenji, Aneja Bedič in Kiara 
Šeruga. Učenke so igro zagrabile in vadile do one-
moglosti (še med odmori). Za uvrstitev v televizijski 
del smo morali posneti videoposnetek, kjer je vsaka 
tekmovalka sestavila lončke po sistemu 3-6-3. Učen-
kam je uspelo in so se uvrstile v televizijski del. 
Konec meseca septembra sem se z učenkami ude-
ležila snemanja. Sledilo je spoznavanje ekip, vaja 
ter snemanje. V »vroči« tekmi so učenke uspele in 
tako premagala ekipo OŠ Poljane. Naša šola bo v 
televizijskem delu oddaje MSC šele v soboto, 5. 
februarja 2022. V mesecu januarju naslednjega leta 
pa še sledi snemanje drugega kola. Držimo pesti!

Martina Horvat

Lea Rituper, Sara Nemec in Timo Kuronja

Igra Hitri lončki

Izlet v Ljubljano

Male sive celice

Šola
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Vrtec je za otroka pomemben življenjski prostor, kjer 
se dogajajo zanimive, razburljive in pravljične stvari. 
V predšolskem obdobju je otrok še posebej dojemljiv 
- pridobiva prve izkušnje, oblikuje se njegovo spre-
jemanje sveta, v njegov čustveni svet vstopajo nova 
doživetja in razmisleki. V tem obdobju se razvije veči-
na njegovih potencialov, zato je pomembno, kakšno 
okolje mu ponujamo in koliko spodbud je deležen. 
Vrtec Jurček pri Osnovni šoli Gornji Petrovci otro-
kom nudi spodbudno, varno, raziskovalno okolje, 
v katerem otroci preko igre in gibanja prihajajo do 
novih spoznanj ter lastnih izkušenj, ob tem pa se po-
čutijo varne in sprejete. Zavedamo se, da je potrebno 
poskrbeti za dobro počutje otrok, zaposlenih in star-
šev. Izhodišče vseh dejavnosti je OTROK s svojimi 
potrebami, načinom doživljanja in spoznavanja sveta 
ter izkustvenega učenja.
Že drugo šolsko leto v naša življenja in delo prinaša 
veliko sprememb in potreb po prilagoditvi zaradi 
pojava koronavirusa. Zgoraj omenjena temeljna na-
loga, naša vloga v odnosu do otroka, družine je več-
krat postavljena pred preizkušnjo. Na preizkušnji 
je celo šolstvo. Zdravje je postalo najbolj pogosto 
omenjena vrednota. Nekaj časa je vrtec bil zaprt 
in nudil le nujno varstvo otrok. Po vrnitvi v vrtec 
je bila naša naloga zagotavljanje varnega in čustve-
no toplega okolja otrokom. Vsi varnostni ukrepi so 
močno vplivali na življenje in dejavnosti v oddelku/
vrtcu. Druženje in sodelovanje med oddelki, ki smo 
jih vzpostavili pred epidemijo, ni bilo več mogoče. 
Nekoč odprta vrata med sosednjim oddelkom so se 
zaprla, igra je potekala v matični igralnici. Prav tako 

VRTEC JURČEK PRI OŠ GORNJI PETROVCI

so se na novo vzpostavile dejavnosti na vrtčevskem 
igrišču, druženje otrok je potekalo izključno na rav-
ni matičnega oddelka, brez uporabe igral. 
Koronavirus nam je sicer prekrižal veliko načrtov, 
izvedbo različnih obveznosti, projektov in dogod-
kov, ki smo jih načrtovali za otroke in starše. Ne 
glede na nastalo situacijo pa se trudimo, da ostaja-
mo v vrtcu optimistični in polni upanja, da bomo 
v prihodnosti spet vrtec, ki povezuje vse otroke v 
vrtcu, zaposlene in starše.
Da dobite vpogled v življenje in delo našega vrtca 
prilagamo nekaj utrinkov skozi nastale fotografije. 

Šola
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V šolskem letu 2021/2022 je ena izmed predno-
stnih nalog naše šole obeležitev 60. obletnice stavbe 
OŠ Gornji Petrovci (slovesna otvoritev nove šole je 
bila v nedeljo dne, 5. novembra leta 1961, dasiravno 
šola še ni bila popolnoma gotova). 

Ob tej priložnosti učenci prinašajo v šolo različne 
materialne vire, opravljajo intervjuje s svojimi star-
ši, starimi straši - nekdanjimi učenci naše šole in 
tako raziskujejo ter spoznavajo dogajanje na šoli 
minulih 60 let. Izmed številnih zapisov štiri obja-
vljamo tudi v občinskem glasilu, dodajamo pa še 
fotografije razstave, ki nastaja ob tej priložnosti.
Zaradi strogih ukrepov, ki smo jih dolžni izvajati, žal 

60 LET STAVBE OŠ GORNJI PETROVCI

ne bomo mogli organizirati načrtovane slovesnosti, 
bomo pa ob tej priložnosti izdali zbornik in posneli 
ter objavili dokumentarni film. Želimo si namreč, 
da bi se vse, tako nekdanje, kot sedanje generacije 
učencev naše šole zavedale, kako pomembna je OŠ 
Gornji Petrovci za našo skupnost. 
Šola namreč ni samo zgradba, pač pa je tudi skupnost, 

Šola

Osnovna šola leta 1965, foto arhiv OŠ

Osnovna šola Gornji Petrovci danes, foto Tanja Horvat

Razstava ob 60. Obletnici OŠ Gornji Petrovci, foto arhiv OŠ

v okviru katere vedno nove generacije učencev, skupaj 
z delavci šole, usvajajo znanja in ustvarjajo številne 
nepozabne spomine. Želimo si, da bi obojega, tako 
znanja, kot lepih spominov, ostalo čim več.

Ravnatelj, Johann Laco

Gizela Špilak se je rodila leta 1949 v Stanjevcih, 
majhni vasici na Goričkem, kjer je prva 4 leta 
obiskovala osnovno šolo, na kateri je poučeval 
in tam tudi bival vsem dokaj poznan Miroslav 
Martin Viher. Žal se je šola zaprla, saj so učenci 

BABICA, VIJ STE TÜJ MELI ŠAULO NA DALJAVO?

začeli obiskovati šolo v Gornjih Petrovcih. Za več 
informacij o selitvi učencev, načinu poučevanja 
in ostalih malenkostih, o katerih se nam morda 
še sanja ne, bo najbrž najbolje, da povprašamo 
Gizelo samo.
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Naš ka babica, za začejtek mi povej, što vas je kaj 
včil ete v Stanjovske šauli?
- Kak što? Mij smo samo enoga školnika meli za 
vse. Viher nas je včiu glasbo, gor si je džau na ramo 
lipau en takši bejli raubček pa nan je igro na violino, 
mij smo pa popejvali. Pri športne vzgoji smo se šlij 
med dvejma ognjoma, tak smo se šlij na trave, ka tü 
nej bilau igrišča, lovijli smo se, strejlat smo odile z 
zračno, tau nas je pa sin včiu od Vihera, Pa še nikše 
tekmovanje  je bilau, ka smo šlij strejlat.

Pa te van je nej tak božno šlo, a? 
- A vraga nej. Kakšne kazni smo meli. Grüjške dr-
žali pa etak (pokaže odprto dlan), placke da smo 
daubili z boton. Liki nej tau, kda si se naprej nagno, 
ka si kaj ščeu prepijsati, je prišo tak fajn naraje pa si 
daubo po plejčaj. Ali pa te je z boton drego, Te pa 
ka tau nej zadoste bilau, si še doma od oče daubo.

Ka pa na Petrauvske šauli so tüj kaj bile?
- Nej gli, ge se samo enoga spomnem.

Ka pa klejčala si nej?
- Nej. Edijno doma sva z Zolivon inauk na drve 
klejčala, ka sva se kartala pa sva se te nika zbila.

Ah. Ka pa inauk, ka si gučala, ka so vas notre zaprle 
nige?
- A tau je bilau že v Petrauvcaj, ka nejsmo znali 
Zdravljice, pa nas je tovarišica not zaprla, te pa po-
zabila na nas, tak ka je te nas čistilka vö pistijla.

Ti si ojdla v Stanjevce 4 lejta, pa v Petrauvce 4?
- Ja. Edijno v štrton razrejde smo ojdli se v Petrauv-
ce k cerkvi par mejscov, liki znaš, tau se je vse nika 
vkűp podejralo pa te smo šlij nazaj v Stanjevce, ka 
smo končale tisto šolsko leto. No, te pejti razrejd 
san pa šla v Petrauvce, Stanjevce so pa tak ali tak 
doj zaprle.

Tak približno se kaj spomniš, kak je kaj šaula vö 
vijdla?
- Ah, ka se pa te ge tau spomnen več. V Petrovcaj 
naprej je lekar biu asfalt ali pa šauder, ka so nikši 
taborniki bilij, ka so spali v šauli pa vse. Eti v Sta-
njevcaj pa je biu samo en prostor pa klopij. Ovak je 
meu Viher še stanovanjske prostore, samo tan smo 
šolarge nej odile. Pa te etan kak je tej trajnk pa kak 
je Milika, tan so skre oneja bilij šakrejti na štrbunk. 
Po dvorišči pa trava.

Ste meli kakša igrišča?
- Ka še nej? Ja na travi smo se špilali. Edijno te sle-
de je bilau pri cerkvi nika. Te v Petrauvcaj je bilau 
eno. Pejsek se meni vijdi ka je biu te tan zgoraj. Te 
je nej bilau tau vse kak zaj vij mate, za košarko pa 
fuzbal al ka mate še tan gor pa ge so igrala. Mij tau 
nika nejsmo meli, pa smo tüj šaulo končali.

Ka pa si mejla obüto, za po šauli mijslen?
- V Stanjovcaj eti smo ojdli v cipelaj pa največ ba-
tašaj, ka tü biu takši pod z nikšen čarnin vö nama-
zane. Ovak san pa ge mejla takše ene, ka mi je delo 
šujšter, ka so me tak tijščale, ka san jih nej mogla 
nosite. V Petrauvcaj pa je parket biu, pa smo odili 
v copataj za po kuči nosite.

Ka si pa mejla kaj oblečeno?
- Ka san pa te mejla. Nikše cote, ka je Ljubljanska 
ta ličijla pa te meni dala. Pa včase, kak san domau 
prišla, san mogla cote doj ličite pa stare gor za 
doma vlačiti. Samo nejsan kak ti bijla -sakši den 
drüjge cote pa etak pa ovak. Cejli keden san isto 
nosila, včasih mogauče dvauje načišno. Pa mejla 
san še nikše cipale, visko pejto so mele, ka strina je 
tüj malo nogau mejla, pa jih je te nej ta ličijla. Meni 
jih je dala, pa san šla z njimi v šaulo, san komaj ta 
prišla, vej domau san te že tak šla, ka san jih v rokaj 
nesla pa po kamenje san bausa šla.

V kon si pa zvejzke nosila?
- Lederna taška je bijla, ka jo je strijc Ljubljanski ta 
lüčo, takša mejka. Samo tisto je že vse hin bilau, ka 
kak san knjige nesla, san tak pod paždžon mejla, 
ka na srejdi je lüjknja bijla, pa bi ovak se ta zatepla. 
Vej taške mi oča nej  küjpo.

Kak si se pa navadila na drüjgo šaulo?
- Kak? Ja nika, dukša paut mi je bijla, pozijme snejg 
do kaulen. Mogla san se navaditi, ka bi te drüjgo. 
Pa nan je inači bilau, ka smo v Stanjovcaj meli 
prviva dva razrejda vgojno, oviva dva pa sledi, po-
paudnejve, tau v Petrauvcaj je bilau čista nika inači.

Kama ste pa plašče obejšali?
- Ah, eti nevejn, če smo koma obejšali. Tü smo meli 
kakše obešalnik, tau že, liki ovak kak vij zaj mate 
omarice pa nikše tej, tau mij nika nejsmo meli, edij-
no v Petrauvcaj lekar smo že meli takšo za cipele, 
ka doj deješ pa za plašč pa mogauče kakšo aubo, 
zvüjna tan ge smo not odili.
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Ka pa nasplošno, način poučevanja, se ti je bole vidlo 
ete pri nas ale v Petrauvcaj?
- V Petrauvcaj si se segli več nafčo kak pa ete v 
Stanjevcaj, ka tü je biu znaš somo en školnik, ka je 
vse včiu, tan je že biu za saki pedmet skoro drüjge 
školnik. Zvonca je tüj nej bilau. Školnik je z rokami 
ploskno parkrat rejdoma, pa te smo znali.

Keri školnik al pa školnikojca ti je biu najbole tak 
vrejdi?
- Stari Viher, nenščino je fčijo, nas je nafčo pa vse. 
Ge san njeme pri stauli sidejla pa ocejne not pijsala.

Kak pa si mejla malico pa kosilo?
- Kosila nej bilau. Liki za malico tisto mlejko smo 
daubili že ete v Stanjevcaj, pa nikši ameriški sir, 
žute, pa marmelado pa žemle, ka smo eta gor mogli 
ojti kak je bijla gostilna, znaš, tan pauleg Furkovih. 
Te so pa tak dijšale žemle, smo doj nesle, dva sva 
nesla, pa saki je eno po paute vkrej zeu, te paje 
falijlo. Pa pravo Viher: »Naš razred ga je pojo« . 

V šaulo si ojdla po cestaj kak so gnes ali so bilej 
kakše drüjge potij tüde?
- Po gaušči, ge bi te šla. Po cestaj bi somo dugo 
ojdle, ovak so mlajše nej püjstile. Ka inauk san šla 
po cestej pa se Viher za meno z biciklinon pripelo 
pa san krejgana bijla.

Ka ste pa kaj naštimavale?
- Ah, ge san tau nika nej.
Gli ge tebi tau vrvlen. Ajde, ka čüjen …
- Dobro … inauk je edijno biu ov Jožek al ka je, 
sin od ravnatela, od Vihera mijslen mlajši sin ka je 

biu, je z meuf v šaulo odo pa je on mejo mentolove 
cigarejtline, ka smo tan pri brüjtove kadijle, pa nas 
je Zdravko zaodo, te seje pa krejgo.

Pa ka un za vami odo ali kak te?
- Ja, mijmo je šau. Pa tau nej tü nika, ojdli so škol-
niki po mitingaj pa veselicaj. Če so nas vidli, smo 
tüj krejgani bilij, pa leko si ukor daubo, ka nej je kaj 
meu šolar oditi vinej zvečer, ge pa te. 

Z dedijon sta vküp ojdla v šaulo,  ka se ti je že te 
povido geli?
- A, ka sva pa ojdla v Stanjovcaj nika, ka je un odo 
v Mačkovce te. Pa nej se mi je vido, te či bi mi što 
pravo, ka mo ga kdaj mejla, bi njeme pravla, ka tej 
je nauri.

Tvojo generacijo je zaznamüvo en neprijeten dogo-
dek, bi lejko malo opijsala še tau?
- Tau ka nas je sošolka zapistijla, mijsliš? Ja, nej smo 
meli zaključek nej valete, nika tau. Te smo nej šlij v 
šaulo en den, ka smo bilij na pogrejbe. Dikline smo 
bilej v bejlon. Njeno klaup, tan ge je sidejla, smo s 
čarnin prton preklili, pa vaza z raužami je bijla gor, 
pa odprejta knjiga.

Po ton, kak se mi tau vse fajn doj zgučala, vijden, ka 
van dosadno nej je bilau pa ka ste srečanj prek raču-
nalnika tüj nej meli al pa kakšoga dela na daljavo :)
- Nej, haha, tau pa rejsan nej smo meli … Smo se 
pa segli mele liapu, pa nan je naša šaula ostala v 
lejpon spomine.

Tia Špilak, 8. razred

Osnovna šola Gornji Petrovci, ki jo tudi sama pridno 
obiskujem, praznuje 60 let, kar se meni zdi zelo veliko. 
Ker je šestdeset let velika številka, ima šola dolgo zgo-
dovino. Nato pa sem pomislila na mojo mamo in ba-
bico, ki sta mi večkrat pripovedovali, kako je izgledala 
šola v času, ko sta jo obiskovali, kakšne vragolije so 
ušpičili in tudi o tem, kako strogi so bili včasih učitelji 
v primerjavi z današnjimi. Odločila sem se zapisati 
zgodbi babice in mame. 
Za začetek vas bom popeljala v čas, ko je še moja 
babica, Nada Temlin hodila v šolo. Povedala mi je, da 
je bila celo prva generacija učencev na osnovni šoli v 
Gornjih Petrovcih in to me je zelo navdušilo, saj me je 

PO SLEDEH SPOMINA MOJE BABICE IN MAME

zelo zanimalo, kako je izgledala šola čisto na začetku. 
Postavila sem ji veliko vprašanj, na veliko večino mi je 
vedela odgovoriti, nekaterih stvari pa se ni spomnila, 
saj je od njenih osnovnošolskih let minilo veliko let. 
Za začetek me je zanimal izgled šole. Babica mi 
je povedala, da sta tam, kjer so zdaj učilnice za 
prvi, drugi in tretji razred, včasih delala zdravnik 
in zobozdravnik, babica je tja hodila na zdravniške 
in zobozdravstvene preglede. Najbolj pa me je zani-
malo, kakšni so bili učitelji in kako so se razumeli 
v razredu. Moja babica mi je povedala: »Učitelji so 
bili zelo strogi in če nismo naredili naloge ali pa 
smo bili poredni, smo si morali iti ven odrezat šibo 
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in jo prinesti v razred, tam smo s šibo dobili po pr-
stih. Nekateri fantje pa so bili iznajdljivi in so šibo, 
preden so jo prinesli v razred, malce prerezali, da se 
je šiba razpolovila, ko jih je učitelj udaril po prstih. 
Tudi ravnatelj je bil zelo strog in če nisi bil priden, 
ti je rad primazal kako za uho. No, v razredu smo 
se dobro razumeli in skupaj smo nagajali učiteljem, 
čeprav smo bili zaradi takih vragolij pošteno kazno-
vani in smo za kazen morali ostati v šoli, doma pa 
je zaradi poznega prihoda spet šiba pela. Prav tako 
pa so starši hodili na sestanke in tam izvedeli za 
naše vragolije.« Babica mi je povedala tudi to, da so 
v šoli dobili samo malico; to me je presenetilo, če 
samo pomislim na to, kako lačna sem jaz, ko čakam 
na kosilo po napornem šolskem dnevu, oni pa so 
dobili samo malico. Spomnila se je, da so običajno 
za malico jedli enolončnice, kruh, jabolka in pili 
čaj, kavo ter mleko. Zanimalo me jo tudi, ali so ime-
li hišnika in, kje so imeli včasih telovadnico, če so 
jo sploh imeli. Odgovorila mi je: »Hišnika sploh ni 
bilo, za okolico pa smo morali poskrbeti mi otroci, 
grabljali smo in pometali. Telovadnico smo imeli in 
če se prav spominjam, je bila telovadnica včasih na 
tem mestu kjer imate zdaj jedilnico.« Zanimivo, mi 
pometamo in grabljamo samo kadar imamo čistilno 
akcijo, pa še takrat naš trd trud pokvari veter. Za 
konec pa sem jo povprašala o šolskih potrebšči-
nah, redovalnici, predmetih, spričevalu in o načinu 
ocenjevanja. Pove mi: »Naše šolske potrebščine so 
bile večinoma lesene, to so bile: lesena peresnica, 
leseno ravnilo in geotrikotnik, radirka in nalivnik. 
Redovalnico smo imeli zapisano v posebnem zele-
nem zvezku, katerega smo morali pustiti v šoli, v 
ta zvezek smo pisali tudi pisna ocenjevanja. Ustno 
smo tudi morali odgovarjati za oceno. Spričevalo 
pa se je v tistem času imenovalo izkaz. V šoli smo 
imeli naslednje predmete: glasbo, risanje, zgodovi-
no, zemljepis, nemščino, slovenščino in matemati-
ko, hodila pa sem tudi k pevskemu zboru, s katerim 
smo nastopali za praznike. Povedati pa moram, da 
je v tistem času veliko učencev zaostalo ali po do-
mače buknilo razred.«
Ker je tudi moja mam, Suzana Temlin obiskovala to 
osnovno šolo, sem tudi njo intervjuvala. Mama mi 
je povedala naslednje: »V osnovno šolo sem hodila 
peš. Tako sem dnevno, s polno torbo knjig na hrbtu, 
prehodila minimalno 6 km. Zaradi tega sem bila 
zelo športno aktivna, na šoli sem beležila najbolj-
še rezultate v teku in hodila na razna tekmovanja 
izven šole. Učitelji so bili zelo strogi, učenci smo 

se jih kar bali. Skoraj ni bilo šale, vsi so bili bolj 
resni in ogromno smo se morali učiti. Naše knjige 
so bile enolične, monotone, brez barvnega tiska, 
delovnih zvezkov skoraj nismo poznali, le pri nem-
ščini. Ogromno smo morali pisati z roko. Ni bilo 
ne računalnika ne telefona. Če si imel Jolly barvice, 
si spadal med bolj premožne učence. Šolsko torbo 
sem imela vsa leta isto. V šoli smo imeli le malico. 
Ko smo za malico dobili na primer jogurt, smo se 
tepli, kdo ga bo dobil. Včasih so kuharice po 12. 
uri nastavile pladenj kruha, ki smo ga z veseljem 
vse pozobali, komaj smo čakali na to. Kar se tiče 
kosila, sem ga zadnji dve leti imela, ker mi ga je de-
dek plačeval. Večina otrok kosila ni imela, ker si ga 
ni bilo mogoče privoščiti glede na socialni položaj 
družin. Jaz sem hodila k dodatnemu pouku in na 
državna tekmovanja, zato sem zelo dolgo ostajala 
v šoli in sem rabila hrano. Se pa spomnim, da smo 
kot učenci sami obdelovali šolski vrt, iz katerega 
so nam potem v šoli kuhali. Bilo je zelo lepo, am-
pak skromno. Imeli smo kar tri športne učitelje, ki 
so bili pravi telovadci, zato smo tudi mi bili zelo 
spretni. Bilo pa nam je kar precej hladno, saj se 
je s kurjavo varčevalo, okna so bila že dotrajana. 
Imeli smo zelo strogega ravnatelja. Tudi učiteljica 
nemščine, ga. Čeh, je bila zelo stroga, moram pa 
jo zelo pohvaliti, da nas je zelo veliko naučila in da 
nemščino obvladam v nulo. Se pa spomnim učite-
ljice, pri kateri so morali naši dečki držati hruške 
s prsti in so na ta način bili tepeni. Nihče nas ni 
pazil med odmorom, bilo je polno izgredov. Dečki 
so se radi tepli, tudi dekleta smo jim vmes dale 
batine. Imeli smo pa lepo knjižnico. Na šoli smo 
imeli zobozdravnika, ki pa sploh ni bil prijazen. 
Vsi smo se ga bali. Je pa bilo super, da nas je skoraj 
vsak dan obiskal sladoledar, ki je prodajal kepice 
sladoleda kar iz prtljažnika avta in na teden sem si 
enkrat kakšno kepico privoščila. Moram pohvaliti 
vse učitelje tedanjega časa, pa začnem od začet-
ka po razredih: Amalija Lang, Olga Časar, Šarika 
Kučan, Šarika Gubič, potem pa višja stopnja: Ber-
nadrda Đekovski, Johann Laco, Branko Sapač (bil 
je tudi ravnatelj, ki je žal tragično preminil), bil pa 
je super učitelj, Danica Čeh, Drago Gašpar, Danica 
Rems, Aleksander Ružič, Irena Horvat, Lukrecija 
Marič, Sandi Červek, Mateja Horvat …upam, da 
sem jih omenila vse. 
Bila sem ena najboljših učenk in hvaležna sem jim 
za pridobljeno znanje. Za konec bi rada povedala, 
da sem ponosna, da sem lahko obiskovala to šolo. 
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Kar pa sem pogrešala, pa je bilo nadaljnje usmer-
janje v šolo. Ker še vedno spadamo v bolj zaostalo 
območje, želim, da se otrokom pred vstopom v sre-
dnjo šolo bolj prisluhne, naj se nikogar ne podce-
njuje. Jaz sem imela res vse zaključeno pet, uspešno 
sem končala študij, želim pa povedati to, da petice 
niso merilo. Učenci morajo biti motivirani, morajo 
verjeti vase, rabijo energijo učiteljev in veliko spod-

budo, ker nismo vsi v vsem dobri, se pa znamo 
dobro dopolnjevati in v današnjem svetu manjka 
sodelovanja in odkritosti. Učenec si mora upati in 
izbrati vedno več glede izobraževanja. Tako, želim 
vam čim več lepih, nepozabnih trenutkov, prežive-
tih na OŠ Gornji Petrovci.«

Zoja Sukič, 9. razred

Kraj, kjer se lahko lovimo, kričimo in razgrajamo.
Po odmoru si učilnice predajamo.

No, smo si jih včasih.
Zelene table in kreda v zraku,
pogače imajo okus po maku.

Ko se vsega naučiš, veliko znaš,
prva poved te pesmi bila je laž.

Kosilo ni tako, da bi te kap,
vendar vsi pogrešamo kečap.

Matematika, slovenščina in šport so osnovni predmeti,
pri slovnici so najbolj zabavni medmeti.

Devet let obiskujemo to šolo,
tisti s slabimi ocenami imajo včasih smolo.

Letos je zgradba šole 60 let stara.
Veliko učencev zelo gara,

da bi ta obeležitev kljub čudnim razmeram nepozabna bila.

Oliver Andrejčak

OŠ GORNJI PETROVCI - 60 LET

Šola naša
že stoji,

celih šestdeset let,
s polno radosti.

Menjali so se učenci,
učitelji, sošolci in ravnatelji,

a vedno, čisto vedno,
ostali so prijatelji.

S časom šola
spreminjala se je,

na boljše, na slabše,
skoraj čisto vse.

PESEM OB 60. OBLETNICI OŠ GORNJI PETROVCI

Šola vedno
bila polna je veselja,

sreče, znanja,
pa tudi hrepenenja.

Sedaj, ko pa korona
na vrata potrka,

šola dolgo
bila je zaprta.

Navadili smo se na zoom,
mehurčke in na maske,

komaj, komaj,
smo ostali brez praske.

Ko šola počasi
spet vrača se na stare tirnice,

mi poskušamo ostati
mirni le.

V šestdeset letih
tehnologija se je spremenila,

kurjava, e-table,
pa tudi mladina.

Za konec pa šoli želim -
vse najboljše,

za naslednjih deset, dvajset,
še šestdeset let.

Matic Novak, 8. razred
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KUD GORIČKO V LETU 2021

Epidemija covid in »življenje s covidom« so močno 
zaznamovali delovanje KUD Goričko tudi v leto-
šnjem letu. Tako nam je uspelo izvesti občni zbor 
društva komaj v začetku meseca julija, ki smo ga 
združili s piknikom v vinogradu našega člana, Ale-
ksandra Kerčmarja, za kar se mu iskreno zahvalju-
jemo. Tudi letos nas hoteli iz Moravskih Toplic niso 
vabili, da nastopamo turistom, smo pa nastopali na 
drugih prireditvah po Sloveniji in na Hrvaškem. 

Tako smo 19. junija plesali v Ljubljani na tržnici, na 
prireditvi Doživimo v Pomurju, v organizaciji TV 
AS iz Murske Sobote. 30. junija smo sodelovali v 
kulturnem programu na prireditvi Občine Gornji 
Petrovci: Olimpijska bakla na poti v Tokio, ki je bila 
v Križevcih. V začetku julija smo bili povabljeni na 
Brdo pri Kranju na dogodek Moja Evropa, moja 
bodočnost, kjer sta bila gosta tudi naša evropska 
poslanca, Ljudmila Novak in Franc Bogovič.

Konec julija smo nastopali na poletnem druženju 
v Markovcih pri Peterlougu, ki ga je organizirala 

Občina Šalovci. Zelo smo bili veseli, ko so nas po-
vabili na snemanje reklame za trgovsko podjetje 
LIDL, ki se je potem vrtela na televiziji od meseca 
oktobra dalje. 

V juliju smo obiskali še Višnjo goro, kjer smo na-
stopali na rojstnodnevni zabavi naše rojakinje iz 
Prekmurja ter na vsakoletni prireditvi »Žetev v Do-
manjševcih«. V avgustu nas je studio AS povabil 
na nastop v Varaždin, kjer smo v sklopu projekta 
MURA – RABA –TOUR zastopali Prekmurje in 
Slovenijo. 

Nastop v Ljubljani na prireditvi Doživimo v Pomurju, 19.06.2021

Nastop na Brdu pri Kranju: Moja Evropa, moja bodočnost, 
02.07.2021

Na snemanju za reklamo Lidl, 28.07.2021

Nastop V Varaždinu, 14.08.2021

V Varaždinu, 14.08.2021
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V Varaždinu, 14.08.2021

Nastop na Višnji gori, 30.07.2021

Nastop na svečani seji v kulturnem domu v Stanjevcih, 
18.08.2021

Nastopali smo tudi v kulturnem programu na sve-
čani seji občinskega sveta Občine Gornji Petrovci 
v Stanjevcih. Še prav posebna izkušnja pa je bila 
snemanje za eno izmed resničnostnih oddaj Kme-
tija, kjer smo pripravili »veselico« in se pozabavali 
s tekmovalci na Kmetiji. 

Tako je minilo še eno leto, ko smo morali relativno 
»počivati«. Seveda, nismo zadovoljni s prisilnim 
počitkom, toda na to sami ne moremo vplivati. Si 
pa močno želimo in upamo, da bo leto 2022 bolj 
aktivno in veselo, kot letošnje leto.
Vsem vam želimo tudi veliko zdravja v novem letu, 
veliko prijetnih druženj, ne samo znotraj družine, 
ampak tudi s prijatelji in na kakšni prireditvi, kjer 
vas bomo lahko spet zabavali.

KUD GORIČKO
Sonja Kerčmar

Foto: arhiv društva

V soboto, 21. avgusta 2021, je bila predstavitev knjige 
Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane.
Ob 500 - letnici cerkve svete Ane v Boreči, ki je 
bila zgrajena leta 1521, je Ciril Kozar pripravil mo-
nografijo z naslovom Boreča, vas pod zavetjem sv. 
Ane. Knjigo so ob množični udeležbi predstavili 
v soboto, 21. avgusta, v gasilskem domu v Boreči. 
Prireditev je potekala v okviru občinskega praznika, 
zato je zbrane pozdravil tudi župan Občine Gornji 
Petrovci Franc Šlihthuber. Izrazil je veselje ob izidu 
knjige in poudaril, da je za ohranjanje in obnovo 
kulturnih spomenikov tudi v Boreči vsa leta skrbela 
tudi občina. Pozdravne besede je izrekel tudi žu-
pnik župnije Gornji Petrovci, Dejan Horvat.

BOREČA – VAS POD ZAVETJEM SV. ANE

Avtor knjige, Ciril Kozar in voditelj ter založnik, Srečko 
Kalamar
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Ob bogatem kulturnem programu je knjigo predsta-
vil avtor Ciril Kozar in nakazal pestro vsebino, saj 
knjiga na 176 straneh velikega formata poleg bese-
dila prinaša obilo arhivskih in sodobnih fotografij, 
ki prikazujejo cerkev sv. Ane in vse drugo, kar je 
značilno za vas Borečo. In za Borečo je značilno 
predvsem to, da v vasi že stoletja v zglednem so-
žitju živijo katoličani in evangeličani. To sožitje je 
razvidno tudi z naslovnice, ko je na prvi strani slika 
cerkve sv. Ane, na zadnji strani pa evangeličanski 
zvonik. Hvaležnost za knjižno predstavitev vasi je 
izrazila tudi rojakinja evangeličanska duhovnica, Si-
mona Prosič Filip. Poleg omenjenega knjiga prinaša 
dokumentarno gradivo o rojaku Jožefu Ficku, ki je 
v prvi polovici 19. stoletja kot katoliški duhovnik 
deloval med gradiščanskimi Hrvati in zanje napisal 
več knjig, obenem pa ustanovil fundacijo, ki je po-
magala pri šolanju njegovim sorodnikom in drugim 
prebivalcem Boreče. V knjigi je predstavljen tudi 
božji služabni, Alojzij Kozar, ki je pri cerkvi sv. Ane 
leta 1936 daroval novo mašo, gradnjo te cerkve pa 
je opisal v romanu Licenciat Janez. Predstavitev je 
vodil Srečko Kalamar kot zastopnik podjetja GOR-
-STOR d.o.o., ki je knjigo tudi založilo. 
Boreča – vas pod zavetjem sv. Ane

Knjiga o Boreči je druga v nizu predstavitev gorič-
kih krajev. Prva, Martinje, vas pod Srebrnim bre-
gom, je izšla leta 2017.

Pozdravni nagovor župana, Franca Šlihthubra

Ciril Kozar in župan, Franc Šlihthuber

Udeleženci predstavitve knjige v gasilskem domu v Boreči, 
foto Metod Kozar

Bratje Kozar iz Martinja: Metod, Danilo, Ciril in Lojze

Predstavitev knjige Cirila Kozarja: Boreča pod zavetjem sv. 
Ane, v gasilskem domu v Boreči, 24.08.2021

Knjiga Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane je drago-
cena z zgodovinskega in ekumenskega vidika, obe-
nem pa utrjuje samozavest prebivalcev, da bodo 
na tem ozemlju še raje vztrajali in skrbeli za svetlo 
prihodnost.

Lojze Kozar ml.
Foto: Tanja Horvat

Kultura in turizem
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»Napiši o trnini,« je rekla Klaudija.
»Ja, o tisti na bregi, kot je dejal Ernest,« sem sprejel 
namig. Potem pa so se predme postavile dileme. Je 
bil Ernest Ružič bolj novinar, bolj pisatelj ali bolj 
pesnik? Morda je bilo v njem tudi kaj filozofa!?
To vsekakor, saj ima vsak človek svojo filozofijo, ki 
ga žene skozi potovanje v času. Tudi sam je zapisal:
» … živeti z življenjem in to zavreči bi bilo neodgo-
vorno … in hkrati krivično do spomina …«
Da, v njegovem zadnjem proznem delu, v knjigi, ki je 
ostala nedokončana in ji je sapo vdihnila Klaudija, se 
njegovi spomini raztezajo v različnih odtenkih pisane 
besede od leta 1966 do 2020. Prav nerazpoznavno 
je, kje vse je bil, s kom je govoril in za koga je delal, 
vendar je jasno predvsem to, da je nenehno delal. 
Njegova novinarska vnema in naročeno delo sta se-
gali zelo široko, vendar je razločno, da ga je skrb 
za ohranitev slovenske identitete v zamejstvu zelo 
zaznamovala. Temu je posvetil srž svojega delova-
nja, in kot je zapisal, je v »trnini« namenjen osrednji 
poudarek »o Slovencih na Madžarskem, ne samo v 
Porabju, ampak povsod, kjer na Madžarskem živijo.«
Ko prebiram »trnino«, se mi oko zaustavi na naslovu 
»Kaj bi me vprašali, nimam interesa, da povem za ra-
dio«. Berem tako, da zaradi radovednosti preskakujem 
vrstice: Ernest je hotel narediti intervju z legendarnim 
gornjeseniškim župnikom Jánošem Küharjem, a ga je 
ta zavrnil. Šele ko sem znova prebral ves njegov po-
govor z župnikom, sem spoznal bistvo tega pogovora. 
Žal ne samo pogovora, temveč tudi bistvo bistva. Žive 
so in živijo te ostre Küharjeve trske: »… vendar za zdaj 
slabo kaže, da bi dobili v te kraje primernega župnika, 
ki bi ga zanimale moje knjige. Naša in celo še vaša 
komunistična oblast nam grenita življenje … kajti, kar 
bom povedal, nama ne bodo objavili. … Če bom živel, 
čez deset, petnajst let morda … kajti spremembe so v 
rahli oddaljenosti sicer že kažejo, pri nas še ne.« 
Za tem je Ernest zapisal: »… se je z leti pokazalo, da je 
imel župnik, Jánoš Kühar še kako prav.« Kajti: »… ško-
fija v Szombathelyju prebivalcem Gornjega Senika in 
okoličanom po Küharjevi smrti kar nekaj let ni zago-
tovila župnika z znanjem obeh jezikov. Ko je vendarle 
prišel s študija v Ljubljani in v Rimu Sakalovčan, Feri 
Merkli in začel uspešno delovati, ga je szombathelyski 
škof prestavil v faro blizu župnijskega glavnega mesta. 
… Niso pa imeli in še nimajo na Gornjem Seniku stal-
nega župnika z znanjem obeh jezikov.«

TRNINA

Berem in dogodki njegovega dela se kopičijo v 
nerazpoznavno goro. Prostor se zožuje v mikro-
elemente in potem zopet postane preobsežen za 
spomin smrtnika. Neverjetna paleta ljudi, ki jih po-
znamo oziroma smo jih poznali, ker so medtem, ko 
je Ernest prepletal zgodbe svojega dela, že odšli. 
Izstopa novinarska skrbnost avtentičnega zapisa ne-
štetih stikov in dogodkov, vendar zmeraj z dobro 
mero ostre presoje, kjer je vseeno poskušal loviti 
ravnotežje, saj je od svojega novinarskega početja 
živel, potoval … po Madžarski, Hrvaški, Srbiji, Av-
striji, Italiji, Sloveniji … in zapisoval to, kar danes 
lahko beremo; to, čemur lahko rečemo, da je njego-
va »trnina« njegova življenjska zgodba.
In o čem sem sploh tukaj pisal? Ja, o trnini, trdem in 
žilavem lesnem grmu. Res je bi Erni »trnina.« Tam 
ob njegovi domačiji je sključen in slok deval svoje 
negotove korake. Pogovor z njim mi je zmeraj pustil 
sled in nikdar nisem imel občutka, da mi je vse tisto, 
kar mi je hotel povedati, zares povedal, ali pa mi je 
povedal še več od tega. Ko sem bral njegovo zadnje 
delo, Na bregi trnina, sem šele dopolnjeval najine 
nedokončane pogovore, ki bodo vseeno ostali nedo-
končani. Pogled se mi zaustavi na fotografiji njegove 
kmečke domačije. Dobro jo poznam od malih nog 
… ko smo skupaj odraščali, bosopetili … in zrasli iz 
trde goričke zemlje, potujoč v neskončnost. 

Aleksander Ružič

Naslovnica knjige Trnina avtorja Ernesta Ružiča

Kultura in turizem
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V Srebrni hiši (nekdanja Camplinova hiša) v Marti-
nju je bil 13. 10. 2021 simpozij ob 50 - letnici Stopinj. 
Katoliški koledar, oz. zbornik Stopinje, ki je zelo pri-
ljubljen med ljudmi, praznuje letos 50 let. Ob tej pri-
ložnosti je škofija Murska Sobota pripravila simpozij, 
na katerem so razni predavatelji osvetlili pomen in 
petdesetletno zgodovino tega zbornika. Simpozij se 
je odvijal v prenovljenem delu nekdanje Camplinove 
hiše, kjer je bil urejen večji prostor, namenjen tudi ta-
kim srečanjem. Celotna hiša je tako povsem na novo 
obnovljena (manjka le še nekaj opreme) in čaka, da 
bo spet zaživela, tokrat na drugačen način.  Simpo-
zija se je udeležil tudi župan Občine Gornji Petrovci, 
Franc Šlihthuber, ki si ves čas prizadeva, da je okoli-
ca tudi tukaj vedno lepo urejena. Ob tej priložnosti je 
bila postavljena tudi razstava, kjer je bilo na desetih 
panojih prikazano mnogo zanimivosti iz zgodovine 
in vsebine Stopinj. Po pozdravnem nagovoru seda-
njega glavnega urednika Stopinj in avtorja razstave, 
Lojzeta Kozarja ml., je škof, dr. Peter Štumpf bla-
goslovil obnovljen del Srebrne hiše in priložnostno 
razstavo. V svojem nagovoru je poudaril velik pomen 
Stopinj za Prekmurje in soboško Škofijo in napove-
dal, da bo v nedeljo, 17. oktobra, pri sv. maši v Od-
rancih, ob 50 - letnici Stopinj, temu zborniku podelil 
najvišje škofijsko priznanje - odličje sv. Metoda. Po-
tem so sledili predavatelji, ki so osvetlili razne vidike 
zbornika Stopinje. Prvi je spregovoril Lojze Kozar, 

ki je orisal Stopinje v prostoru in času. Župnik iz 
Bogojine, dr. Stanislav Zver je predstavil urednike. 
Poleg uredniškega odbora, ki se je z leti večkrat me-
njal, je največje breme nosil glavni urednik. Urednik 
prve številke leta 1972 je bil Jožef Smej, ki je bil v 
tej vlogi še leta 1973. On je dal zborniku tudi ime 

50 LET STOPINJ

in je aktivno ter ustvarjalno sodeloval pri njem vse 
do jubilejne 50. številke. Od leta 1974, vse do svoje 
smrti leta 1999, je bil glavni urednik Stopinj Lojze 
Kozar, od leta 2000 naprej pa je glavni urednik Lojze 
Kozar ml. Naslednjo predstavitev je podala Klavdija 
Dominko, ki je predstavila sodelavce Stopinj. Teh je 
bilo v dolgih petdesetih letih zelo dosti, večinoma iz 
Prekmurja. Nekaj avtorjev je bilo tudi iz zamejstva, 
tudi iz Porabja. Koledarski del in naslovnice je pred-
stavil p. Benedikt Emberšič, verske prispevke Robert 
Brest. V Stopinjah je tudi veliko zgodovinskih pri-
spevkov. Te je predstavil Branko Kerman. Po krajši 
pavzi je Nino Gumilar predstavil leposlovje, ki je tudi 
lepo zastopano v vsaki številki Stopinj. Franc Zorec 
se simpozija ni mogel udeležiti, a je poslal pregled 
rubrike »Tvoje in moje Stopinje«, ki govori o življe-
nju naših župnij. O ostalih vsebinah, ki jih najdemo 
v Stopinjah (ekumenizem, knjige, mladi in drugo), 
je spregovoril Zoran Car. Lojze Kozar je v drugi 
predstavitvi orisal še odzive v tiskanih medijih, ki so 
večinoma pozitivno poročali o katoliškem zborniku. 
Na koncu pa smo udeleženci simpozija lahko slišali o 
tem, kako so Stopinje vsako leto razveseljevale naše 
ljudi po celem svetu. O tej temi je razpravljala Nina 
Horvat. Predavatelji so predstavili veliko aspektov, 
razmišljanj in mnogo zanimivih podatkov, ki bodo 
predstavljeni v knjižni obliki, ki bo izšla ob naslednji 
številki Stopinj. Stopinje so petdeset let bogatile naše 
ljudi in so v naši zavesti in prostoru pustile neizbri-
san pečat in so tako dragocene ne samo z verskega, 
ampak tudi z zgodovinskega vidika.
Razstava, ki je bila v Martinju žal samo krajši čas, 
bo potovala po župnijah, da bo tako predstavljena 
čim večjemu število vseh tistih, ki so jih radi brali, 
vsem, ki so jim Stopinje kazale pot, po kateri smo 
hodili in tudi smer, v katero naj bi šli naprej.

Ciril Kozar
Foto: Ciril Kozar

Udeleženci simpozija

Razstava 50 let Stopinj

Kultura in turizem
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V letošnjem letu mineva 50 let od pričetka izhajanja 
Evangeličanskega lista, mesečnika evangeličanske 
cerkve AV v Republiki Sloveniji. Prva številka je izšla 
novembra leta 1971 in od takrat neprekinjeno me-
sečno izhaja. Njegov predhodnik, Düševni list, je kot 
prekmurski evangeličanski mesečnik izhajal med leti 
1922 in 1941. Čez natanko tri desetletja pa je meseč-
nik začel znova izhajati, tokrat pod novim naslovom 
Evangeličanski list. Ob tem velja velika zahvala vsem, 
ki so si prizadevali, da so mesečnik »obudili« in si v 
vseh teh letih prizadevali za njegovo redno izhajanje in 
prav tako hvala vsem bralcem, ki so in ste ga sprejeli, 
ga sprejemate, se veselite prihoda vsake nove številke. 
V teh 50 letih se je seveda list spreminjal po obliki, 
obsegu, a poslanstvo lista je v vseh petih desetletjih 
usmerjeno v prispevek k povezanosti in rasti v krščan-
skem življenju, da člane evangeličanske cerkve in splo-
šno slovensko javnost, tudi Slovence v zamejstvu in 
tujini, v verskem in versko - kulturnem duhu seznanja 
z aktualnim dogajanjem iz življenja v tej Cerkvi in 
njenih cerkvenih občinah, njeno versko in kulturno 
dediščino, tako doma in v tujini, poroča o dogodkih 
iz življenja v drugih Cerkvah v ekumenskem duhu. 
Izhaja v slovenskem knjižnem jeziku, občasno pa se 
objavljajo tudi članki v madžarskem jeziku, namenjeni 
madžarski narodni skupnosti. Skozi vseh 50 let lahko 
spremljamo strokovne članke in poročila z domačih 
in mednarodnih srečanj, duhovna razmišljanja, misli, 
molitve in pesnitve, spominske in podobne zapise, bi-
blična vodila, razna obvestila in naznanila. Posebna 
pozornost pa je bila vseskozi in je tudi sedaj namenje-
na mladim bralcem.
Evangeličanski list je začel izhajati na štirih straneh, 
sčasoma je postajal vsebinsko bogatejši. Danes izhaja 
na 16 straneh, izide pa kakšna številka tudi v obsegu 
20 strani. Od leta 2003 izhaja povsem v barvnem ti-
sku, so se pa že prej začeli pojavljati posamezni barvni 
odtenki. Do leta 2002 je izhajal v časopisnem for-
matu, zatem pa začel izhajati v revijalnem, sprva v 
nekoliko večjem formatu, z letom 2003 pa v formatu 

50 LET EVANGELIČANSKEGA LISTA

A4, kakor izhaja še danes. Prvi glavni in odgovorni 
urednik je bil bodonski duhovnik, Ludvik Jošar, ki 
je v maju 1974 postal glavni urednik, odgovorni pa 
moravski duhovnik, Gustav Skalič. Januarja  2003 je 
glavni in odgovorni urednik postal hodoški duhovnik, 
Vili Kerčmar. V aprilu 2017 ga je nasledil moravski 
duhovnik in častni škof, Geza Erniša. Zaradi bolezni 
ga je v letu 2021 nasledila Klaudija Sedar. Med avtorji 
prispevkov so bili vseskozi evangeličanski duhovniki 
in duhovnice pa tudi zunanji sodelavci, vrsto let sta 
svoje prispevke v listu delili Frida Kovač in dr. Cvet-
ka Hedžet - Tóth ter drugi. Da je list stopil v 50. leto 
izdajanja, gre zasluga in zahvala prizadevanju vseh 
urednikov in piscev, ki so mesečno skrbeli, da je list 
dosegel vse svoje naročnike in splošno javnost. Da 
raste naprej in prihaja na še več naslovov ter med bral-
ce pa je vsekakor želja sedanjega uredništva. Ob 50. 
obletnici je skupaj z redno novembrsko številko izšla 
priloga ob zlatem jubileju, ki so jo brezplačno preje-
li vsi naročniki, v njej pa je podanih nekaj utrinkov 
iz dosedanjega življenja Evangeličanskega lista. Ob 
koncu pa še kratko povabilo, če še niste naročniki 
Evangeličanskega lista, pa bi to želeli postati, lahko to 
sporočite na elektronski naslov: info@zpt.si

Klaudija Sedar

Evangeličanski list, november 1971 (levo), priloga ob 
zlatem jubileju mesečnika evangeličanske cerkve AV v 
Republiki Sloveniji (desno)

Kultura in turizem

Živobarvna gorička jesen počasi drsi v hladne zim-
ske dni. V čas, ko se naš življenjski ritem upočasni, 
ko je dan krajši in nam ob zgodnjih večerih, ob to-
plem zavetju ognjišča, naše misli seštevajo dogodke 

ČAROBNO LETO NA POSESTVU MALA ROSA

letošnjega leta, ki se počasi izteka.  Sončni vikendi 
so zaznamovali mesec oktober, prvi novembrski po-
nedeljek pa smo vrata našega senika za letos zaprli. 
Mraz je na našem bregu in vlaga leze v kosti, zato 
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sedenje na odprtem ni več prijetno. 
Letos je bilo pod našim senikom zelo pestro. 
Kljub času, ki ga je zaznamovala pandemija, smo 
na našem posestvu delali s polno paro. V času po-
polnega zaprtja države smo se v mesecu januarju 
in februarju preselili na splet. Nosilci dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji smo imeli na voljo veliko sple-
tnih seminarjev in izobraževanj preko zoom-a. Zelo 
rada nabiram nova znanja in lahko smo izbirali med 
odličnimi temami. 
Z učenci OŠ Gornji Petrovci, ki so vključeni v tu-
ristični krožek, smo spomladi raziskovali bogato 
kulinarično tradicijo Goričkega, le-to sestavili v 
odlično gujžino, katero smo kot turistični produkt 
predstavili pod našim senikom. Za predstavljeni 
projekt so učenci dobili zlato priznanje. Trenutki, 
ko smo skupaj ustvarjali, so nepozabni in dragocen 
spomin zapisan v mojem srcu. 
Naše posestvo in predvsem hiša, ki nosi bogato 
zgodovino, je bilo vključeno v projekt »Poti pode-
želskih hiš«, katerega namen je vzpostavitev novega 
turističnega produkta. 
Projekt smo oktobra uspešno zaključili prav pod 
našim senikom. Obiskali so nas partnerji pri projek-
tu in povabljeni novinarji, katerim smo predstavili 
naše skupno delo. 
Topli dnevi in rahljanje ukrepov je v našo deželo 
prineslo nov optimizem in veselje. Pod našim seni-
kom smo pripravili kar nekaj tematskih dogodkov 
: Gorička gujžina pod senikom, kjer smo okušali 
dobrote pripravljene izključno iz lokalnih sestavin, 
Ples pod kozolcem, kjer smo se učili prvih salsa 
korakov, Okus vrtnice, kjer smo okušali naše jedilne 
vrtnice v domačih dobrotah…
 

Spomladi in jeseni smo gostili skupine, ki so razi-
skovale Goričko in se na poti ustavile tudi pri nas. 
Pripravljali smo jim pokušine domačih napitkov, 
prigrizkov iz domačih in lokalnih sestavin, vonja-
li zelišča in dišeče jedilne vrtnice ter jim čarobno 
Goričko predstavljali v vsej svoji lepoti. 
Letos je bilo Prekmurje in Goričko ena od top desti-
nacij za preživljanje krajših dopustniških dni sloven-
skih turistov. Na krajšo osvežitev pod naš senik so 
prihajali turisti, ki so počitnikovali vse do Lendave, 
Moravskih toplic, Prlekije, Ptuja, Radencev, Gornje 
Radgone…. 
Pogosto se srečam z vprašanjem, kakšno je bilo na-
jino letošnje leto. Moj odgovor je preprost. Čarob-
no, kot je čarobno najino ljubo Goričko, katerega 
del čarobnosti doprinesete tudi vi, dragi Goričanci. 
Vesela sva vsakega gosta, ki se za trenutek usta-
vi pri nama, pod najinim senikom. A vendar, ko 
ugledava znani obraz soseda, sovaščana, sokraja-
na, domačega človeka, ko zadoni nama tako ljuba 
prekmurščina, in ko prostor pod senikom napolni 
topla prekmurska duša, nama srce zaigra od sreče. 
To so najini posebni trenutki, za katere sva vam 
neizmerno hvaležna. Hvaležna, da ste naju sprejeli 
medse in da se med vami počutiva DOMA. Hvala! 
Kar hitro bo v našo deželo ponovno prišla zelena 
pomlad. Polna veselja, nove energije in radosti. Ob 
Gregorjevem, ko se bodo ponovno ženili ptički, ko 
bo sonce že dovolj visoko in bodo sončni žarki že 
prijetno greli naš breg, bomo vrata senika ponovno 
odprli. Toplo vabljeni, da ponovno preživimo sku-
paj prijetne trenutke. 
Do takrat pa želiva vsem skupaj »Ostanite zdravi«!!! 

Žarko in Alenka
Foto: Alenka Čede

Kultura in turizem
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ČISTILNA AKCIJA 2021 V OBČINI GORNJI PETROVCI

Čistilne akcije po vaseh naše občine so bile letos 
17. aprila. Čeprav ni bilo veliko udeležencev, se je 
vsaka vas po svojih močeh potrudila, da je očistila 
svojo okolico. S tem seveda ne mislimo, da smo 
očistili vse smeti po občini. Veliko je še skritega po 
gozdovih in vsak dan neosveščeni občani in potniki 
skozi občino odmetavajo smeti po gozdovih, jarkih 
in mimo zabojnikov na ekoloških otokih. 

Kljub nenehnim opozorilom, kljub osveščanju 
občanov, se ekološka zavest prepočasi spreminja. 
Upajmo na boljše v prihodnosti. Zato pa iskrena 
hvala vsem občankam in občanom, ki se vztrajno 
udeležujejo čistilnih akcij in tudi vsakodnevno či-
stijo svojo okolico in s tem pripomorejo k urejeno-

Čistilna akcija v Gornjih Petrovcih

Zbrane smeti v Gornjih Petrovcih

Spoznanje, ki ga doživljamo v sedanjih časih pri 
vožnji skozi našo občino, da je vedno več odpad-
kov, ki ležijo v obcestnih jarkih, bankinah in drugih 
zelenih površinah v občini, ni prijetno.
Nikakor si ne predstavljam, da se to dogaja v seda-
njem času, da imamo še toliko neodgovornih ljudi, 
ki mečejo pločevinke skozi okno svojega avtomo-
bila. 
Kljub zelo lepo urejenim vaškim središčim z eko-
loškimi otoki, v katerih so zabojniki za razne vrste 
odpadkov, pa se še vedno pojavlja, da najdemo v na-
ravi veliko odvržene pločevine, plastike in drugega 

VARSTVO OKOLJA

odpadnega materiala. S tem se kaže kultura in skrb 
oz. ne skrb posameznikov za svojo okolico. S takimi 
nepremišljenimi dejanji zastrupljajo posamezniki 
sebe in druge okoli sebe, za naslednje generacije pa 
jim je tako in tako vseeno, v kakšnem okolju bodo 
živeli. Zavedati se moramo, da sta tako plastika 
kakor pločevinke nerazgradljiva, kar pomeni, da bo 
ostala in onesnaževala okolje še nekaj generacij.
Prav tako bi se še rad dotaknil drugih popotnikov, 
ki pridejo v velikem številu v jesenskem času nabirat 
gobe in druge jesenske sadeže. S sabo prinesejo 
malice in pijačo, po končanem sprehodu po naših 

sti naše občine. Vse ostale pa pozivamo in prosi-
mo, naj začnejo bolj skrbeti za naravo in koristijo 
številne zabojnike, ki so postavljeni na ekoloških 
otokih po občini za odlaganje smeti. Narava jim 
bo hvaležna, mi pa prav tako.

Sonja Kerčmar
Foto: arhiv občine
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gozdovih pa enostavno embalažo odvržejo po goz-
dovih ali obcestnih jarkih. Kljub temu, da so na 
tujem ozemlju in jim domačini pustijo nabiranje 
vseh gozdnih plodov v jesenskem času v njihovih 
gozdovih, pa se enostavno ne potrdijo, da bi gozd 
zapustili brez odvržene embalaže. V zadnjem času 
je najti po gozdovih veliko odvržene alu folije, s 
katero imajo ovite sendviče. Ti ljudje si verjetno 
mislijo, da bo že nekdo počistil za njimi. Kot sem 
omenil, imamo urejene ekološke otoke v središčih 
vasi in ti služijo za zbiranje odpadkov, zato bi pro-
sil vse, ki imajo s sabo pločevinke, plastenke ali 
druge smeti, da le te odvržejo v za to namenjene 
zabojnike.
S takimi dejanji, ko bomo odvrgli odpadke v zato 
nameščene zabojnike, bomo pripomogli k čistejši 
naravi, prav tako pa boste zadovoljni zapuščali našo 
občino, s čisto vestjo, da niste onesnažili okolja. 
Zavedati se moramo, da za nami prihaja še mnogo 
generacij, ki bi rade živele s svojimi otroki v zdravi 
okolici, predvsem pa v čistem okolju.
Z majhnimi dejanji, kot so odvržene pločevinke, 
plastika in druge smeti v zato pripravljene zabojni-

Ekološki otok v Gornjih Petrovcih

delo občini tako, da pustimo za sabo čisto.
Vsem, ki pa že sedaj skrbite za čisto okolje in skrbi-
te, da tega ne obremenjujemo preveč, pa se vam, v 
imenu odbora za varstvo okolja,najlepše zahvaljujem.

Odbor za varstvo okolja občine Gornji Petrovci,
Habjanič Stanko

POŠKODOVANJE OBČINSKIH IN VAŠKIH CEST S STRANI 
IZVAJALCEV KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Dne, 24.11.2021 je bil sklican sestanek s strani od-
bora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno 
infrastrukturo Občine Gornji Petrovci, v vaško ga-
silskem domu Peskovci, na temo obravnave teko-
če problematike poškodb na občinskih in vaških 
cestah ter ostali prometni infrastrukturi s strani 
izvajalcev kmetijske dejavnosti. Na sestanek so 
bili povabljeni vsi vaški predsedniki, predstavnik 
policijske postaje Gornji Petrovci, Franc Krančič, 
medobčinski inšpektor, Damir Jošar, župan, Rok 
Šiftar, Aleksander Abraham in Goran Škaper.
Ker se ugotavlja, da je v zadnjem času vedno več 
poškodovanih občinskih in vaških cest ter mostov, je 
bilo nujno, da se sestanemo in skušamo poiskati reši-
tve, ki bodo pomagale pri večji urejenosti in varnosti. 
Pri razpravi so sodelovali vsi prisotni in ugotovili, da 
se problem pojavlja v vseh vaseh. To predstavlja velik 
strošek za občino, tako fizični, kot finančni, pri sami 
sanaciji takih poškodb. Mnenja smo, da se naj posku-
ša, preko občinskega informatorja in preko glasila, 
opozoriti vse, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
da naj bi bili bolj skrbni in pozorni na ceste in obce-

stne jarke ter mostove. Prosimo vse lastnike vedno 
večjih traktorjev in vedno večjo traktorsko mehani-
zacijo, da ne zasipavajo obcestne jarke in ne puščajo 
večje kupe zemlje na cestišču. To predstavlja s strani 
prometne varnosti, veliko težavo, saj lahko ob slabem 
vremenu pride do zdrsov ali drugih nesreč.
Mnenja smo, da boste v prihodnje upoštevali naša 
opozorila, in da bomo vsi skupaj, brez kakršnih koli 
represivnih ukrepov, našli rešitve, ki bodo pripomo-
gle k lepši urejenosti in varnosti. Za vsa takšna de-
janja so predvidene visoke denarne kazni, kar pa si 
mi ne želimo, smo pa mnenja, da posameznike, ki ne 
bodo upoštevali dobronamernih opozoril, prijavimo 
ustreznim organov, ki jih bodo sankcionirali. 
Še enkrat naprošamo vse, da poskušate za sabo pu-
stiti čim majn poškodovanih cest, saj bo tako lažje za 
občane, kakor tudi za samo občino, ki ne bo potre-
bovala vsako jesen znova popravljati ceste in drugo 
infrastrukturo.

Predsednik odbora
Stanko Habjanič

ke ali koše, ki jih ni malo po celi občini, boš poka-
zal, da ti ni vseeno za okolje, čistočo in spoznanje, 
da puščaš zdravo okolico za naslednje generacijo, 
to pa te lahko samo osreči in obogati.
Naša občina se trudi za lepo urejenost v vseh vaseh 
in okoljih, zato se potrudimo tudi mi in olajšajmo 
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Navodila pred nordijsko hojo

Udeleženci nordijske hoje na Kukeču, 26.08.2021

Krvodajalci KORK Gornji Petrovci, 13.09.2021

Krvodajalci MK Gronska strejla, 01.06.2021

Center za krepitev zdravja je v letu 2021 organi-
ziral tri delavnice v naši občini. 
Prva delavnica je bila 17.06.2021 v kulturnem 
domu Občine Gornji, na kateri je Tadeja Puhek 
najprej predavala o prehrani otrok, nato pa je 
Mitja Dišič izvedel predavanje o nordijski hoji. 
Druga delavnica nordijske hoje z Mitjo Dišičem 
je bila 26.08.2021 na Kukeču. 
Tretja delavnica je bil test hoje 23.09.2021 zo-
pet v kulturnem domu Občine Gornji Petrovci v 
Stanjevcih. Vse delavnice so bile dobro obiskane 
in upamo, da jih bomo lahko organizirali tudi v 
prihodnjem letu.

ZDRAVJE JE TUDI TVOJA PRAVICA! 
POSKRBIMO, DA BOMO ČIM DLJE ZDRAVI!

Sonja Kerčmar
Foto: arhiv občine

Epidemija Covid - 19 je letos slabo vplivala tudi 
na krvodajalske akcije, vsaj v začetku leta. KORK 
Ženavlje je organizirala akcijo 18.01.2021, a sta se 
darovanja krvi udeležila le dva občana. Tudi pogo-
stitve ni bilo. KORK Gornji Petrovci pa je organi-
zirala dve akciji in sicer prvo 01.02.2021 in drugo 
13.09.2021. Pogostitev krvodajalcev je bila le sep-
tembra v gostilni Horvat Zlatice. 
Tudi člani MK Gronska strejla so se letos v kar veli-
kem številu udeležili akcije 01.06.2021. Tudi oni se, 
zaradi takratnih razmer, niso slikali z zdravstvenim 
osebjem kot prejšnja leta. Veliko krvodajalcev pa se 
je odzvalo individualnim povabilom transfuzijskega 
oddelka in darovalo kri. Vsem se iskreno zahvaljuje-
mo za podarjeno kri in upamo, da bodo prihodnje 
leto razmere ponovno dopuščale, da se v večjem 
številu udeležite naših tradicionalnih krvodajalskih 
akcij in skupnih pogostitev.

Sonja Kerčmar
Foto: arhiv občine

DELAVNICE CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA V OBČINI GORNJI 
PETROVCI V LETU 2021

KRVODAJALCI V LETU 2021

Zdravje
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COVID - 19

Ne potrebuješ biti strokovnjak, da ugotoviš, da ob-
staja, da je okrog tebe, v tvoji neposredni bližini, 
da ti je vzel veliko normalnega življenja, ki si ga 
živel pred njim. Čakaš, ali si ti jutri na vrsti ali tvoj 
sorodnik ali sosed ali prijatelj.
Pojdimo se cepit, da zaščitimo sebe in druge okrog 
nas, bližnje sorodnike, prijatelje in sosede.
Pojdimo se cepit, da omogočimo kvalitetno zdra-
vljenje tistim, ki ga potrebujejo za druge bolezni, da 
dobijo kvalitetno zdravstveno oskrbo.
Pojdimo se cepit, da razbremenimo zdravstveno 
osebje, da sprostimo mesta za tiste, ki nujno potre-
bujejo njihovo pomoč.
Pojdimo se cepit, da razbremenimo sebe, da pride-
mo v normalne tirnice vsakdanjega življenja kot je 
bilo pred covidom.
Pojdimo se cepit, da ne bomo jutri trepetali za 
svojci, bližnjimi prijatelji ali sosedi in za tistimi, ki 
imajo še druge bolezni, za katerimi lahko umrejo. 

Bodimo odgovorni občani in se pojdimo cepit, za-
upajmo stroki, ki se bori za mnoga življenja.
Cepimo se in dokažimo sebi in okolici, da znamo 
stopiti skupaj, ne glede na različne poglede in s tem 
pokažimo solidarnost do drugih, kot to pokažemo 
nič kolikokrat ob večjih nesrečah ali pa pri raznih 
drugih akcijah. Tu se je že velikokrat pokazala slo-
venska solidarnost in zato jo pokažimo tudi sedaj in 
se cepimo. Zelo se borimo za podnebne spremem-
be, ki ogrožajo našo zemljo in življenja, prav je, 
da se tudi zdaj borimo proti covidu, ki ravno tako 
ogroža naša življenja, z razliko, da za njega imamo 
cepivo, ki lahko pomaga. Zaupajmo zdravstveni 
stroki, ki nam nesebično pomaga.
Ne pusti se čakat, imej miren spanec in to le s tem, 
da se greš cepit!
Ostanite zdravi v novem letu. Pričakajte ga zdravi 
in nasmejani, zato se cepite.

Svetnik, Stanko Habjanič

Zdravje / Nasveti

POLICIJA SVETUJE!

ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA – SPREMEMBE IN 
NOVOSTI

Zakon o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju 
tudi ZPrCP) določa prometna pravila za udeležen-
ce prometa, kot tudi pooblastila in sankcije, ki jih 
pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi. V to-
kratnem članku smo za vas pripravili najpomemb-
nejše spremembe, ki so v veljavo stopile 11. 8. 2021.
Uporaba zaščitne kolesarske čelade
Zakon o pravilih cestnega prometa spreminja upo-
rabo zaščitne kolesarske čelade. Po novem zakonu, 
med vožnjo, vozniki in potniki lahkih motornih vo-
zil (rolke, skiroji, E-skiroji,…) potrebujejo čelado 
in sicer vse do dopolnjenega 18. leta starosti. Za 
kolesarje to velja že sedaj (34. člen).
Uporaba mobilnega telefona med vožnjo
Raziskave so pokazale, da uporaba mobilnega te-
lefona slabo vpliva na voznika med vožnjo. Ker se 
število uporabnikov veča, zavedanje o posledicah 
uporabe mobilnega telefona med vožnjo pa manj-
ša, se je zvišala globa in število kazenskih točk za 
dotični prekršek. Nova globa znaša 250 EUR in 
3 kazenske točke. 

Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozni-
škega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka 
motorna vozila), pa se je kazen za neupravičeno 
uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med 
vožnjo zvišala na 120 EUR (35. člen).
Najvišje dovoljene hitrosti
Do večjih sprememb je prišlo pri hitrostih vozil, 
tako v naselju, izven naselja, kakor tudi na avtocesti. 

Boštjan Vučko, komandir PP Gornji Petrovci in Franc 
Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci
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DRAG PRIJATELJI IN BRALCI NAŠIH NOVIN, LEPO 
POZDRAVLJENI!

Drag prijatelji in bralci naših Novin, 
lepo pozdravljeni!
Spet je leto naokrog in pred sabo imate letošnji izvod 
Novin. Sedaj, v teh časih, ko je sodobna tehnologija 
tako napredovala, vam težko napišem kakšen izviren 

recept. Če ste koliko – toliko vešči novih tehnologij, 
vam z enim klikom ni težko priti do dobrih in pred-
vsem razločno napisanih, pa tudi pokazanih recep-
tov pa naj bodo to o kuhanju, pečenju, vrtnarjenju, 
ali o vseh drugih temah, ki vas zanimajo. 

Nasveti

Spremembe so predvsem pri višinah kazni oz. glob 
in izreku kazenskih točk za določene hitrosti (46., 
47. in 48. člen). 
Prevoz oseb
Razširjen in spremenjen je 88. člen ZPrCP o prevozu 
oseb. Doslej je bil zadrževalni sistem (otroški sedež) 
obvezen za vse otroke manjše od 150 centimetrov. 
Nova uveljavitev določa, da se otroci večji od 140 
centimetrov in težji od 36 kilogramov morajo za-
varovati z varnostnim pasom za odrasle (88. člen).
Lahka motorna vozila
Vozniki lahkih motornih vozil, kamor sodijo tudi 
skiroji in rolke na električni pogon, morajo skladno 
z novelo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski ste-
zi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin 
ni ali niso prevozne, lahko vozijo ob desnem robu 
smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja 
dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov 
na uro. Obvezna je tudi zaščitna čelada, do 18. leta 
(97a. člen).
PIROTEHNIKA V PRAZNIČNIH DNEH
Bliža se čas božičnih in novoletnih praznikov. Da 
bi prazniki minili prijetno in varno, predvsem pa 
brez nepotrebnih poškodb, tiste, ki se pirotehnič-
nim sredstvom preprosto ne morejo odreči, poziva-
mo k uvidevni, predvsem pa pravilni in varni rabi 
pirotehnike. Nepremišljena, neprevidna in objestna 
uporaba pirotehničnih izdelkov namreč lahko pov-
zroči telesne poškodbe, vznemirja ljudi in živali, 
onesnažuje okolje ter povzroča materialno škodo.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, ka-
terih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. 
decembra do 1. januarja. Prepovedana je predela-
va, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter 
preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugota-
vljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni pre-
povedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehnič-
nih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z 
dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni 
na črnem trgu. 

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je pro-
blem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in 
vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne 
posledice.
PREMOŽENJSKA KRIMINALITETA
Ljudski rek pravi:«Od vseh nesreč najlažje prenaša-
mo tujo«. Vendar pazite: tudi vam se lahko zgodi, 
morda so nepridipravi za svojo žrtev izbrali ravno 
vas. Popazite na soseščino in soseščina bo popazi-
la na vas. Tako na območju Slovenije, kot tudi na 
območju Pomurja, narašča število vlomov, ki so iz-
vedeni na dobro pripravljen način. Svetujemo vam:

- večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite 
doma,

- ne odpirajte vrat neznancem,
- zapirajte in zaklepajte vhodna vrata,
- pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetlja-

vo, zelo priporočljiva je senzorska luč,
- vrata opremite s ključavnico z varovalom ali 

varnostno verigo in kukalom,   
- namestite domofon ali videofon.

V najhujšem primeru oz. primeru ropa ali vloma, 
lahko tudi sami pomagate k uspešni izsleditvi storil-
ca oz. storilcev, predvsem če takoj pokličete Policijo 
in si dobro zapomnite ali zapišete osebni opis su-
mljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne 
značilnosti obraza, hoje, govora in drugo), registr-
sko številko, barvo, znamko in tip vozila, ter smer 
odhoda oz. pobega. Do prihoda policije ničesar 
ne premikajte in pospravljajte, da ne boste uničili 
koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju 
storilca.      

Policisti policijske postaje Gornji Petrovci vam, spo-
štovane občanke in občani občine Gornji Petrovci, 
želimo vesele božične praznike ter zdravo in varno 
v letu 2022!  

POLICISTI PP GORNJI PETROVCI
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Včasih smo si vse recepte pisali na roke. V tovarni 
je šel recept od stroja do stroja, od osebe do osebe 
in tako je prepotoval celo tovarno. Tista, ki je bila 
najbolj vešča pečenja, je pecivo prinesla na posku-
šanje. In informacije o navodilih v receptu so šle od 
sodelavke do sodelavke brez wifija… Nismo imele 
problema, če wifi ni deloval, saj je bil svinčnik in 
papir vedno pri roki.
Še iz tistih časov vam bom posredovala dva pre-
prosta recepta .

Skutina pita
Krhko testo: 50 dag moke,20 dag sladkorja v prahu, 
8 rumenjakov, 34 dag margarine,1 pecilni prašek, 
1 vanilin sladkor.
Priprava: iz sestavin zamesimo testo, ki naj nekaj 
časa počiva. Nato ga razdelimo na dva dela. Polo-
vico ga razvaljamo in damo v namaščen pekač. Z 
vilico ga nekoliko prebodemo in posipamo z 10 dag 
mletih orehov, nato jih malo poškropimo z rumom. 
Na orehe damo naslednji nadev: 1 kg pretlačene 
skute, 20 dag kristalnega sladkorja, 4 jedilne žlice 

pšeničnega zdroba, sok polovice limone, limoni-
no lupino in sneg 8 beljakov. Če se vam zdi nadev 
preredek, dodajte kakšno žlico zdroba (odvisno od 
skute).
Drugo polovico testa razvaljamo in narežemo na 
trake, ki jih položimo na skuto v obliki mreže.
Pečemo pri 190 stopinj približno 40 – 45 minut, do 
zlato pečenega. Recept je za velik električni pekač.

Jabolčne kremne rezine
Testo: 3 rumenjake in 3 dl sladkorja spenimo. Do-
damo 1 dl olja, 1,5 dcl mleka, 1 vanilin. V posebni 
skledi zmešamo 3 cl moke in 1 pecilni prašek. Pre-
sejemo in dodamo k rumenjakovi masi.
3 beljake stepemo v trd sneg in jih narahlo vmeša-
mo k pripravljeni masi. Vlijemo v pekač in spečemo 
ter pustimo, da se biskvit v pekaču ohladi.
Nadev: 1 kg očiščenih in na krhlje narezanih ja-
bolk skuhamo v 8 dl vode, ki smo ji dodali 40 dag 
sladkorja. Ko se jabolka zmehčajo, jih poberemo 
iz soka in sesekljamo v kašo. V sok zakuhamo 3 
vanilijeve pudinge in ohladimo. Jabolčno kašo zme-
šamo z ohlajenim pudingom in enakomerno nama-
žemo po biskvitu v pekaču. Stepemo pol litra alpske 
smetane in jo namažemo na jabolčni nadev. Zgoraj 
naribamo čokolado. Recept je za velik pekač.
Sedaj mi preostane samo še, da vam zaželim uspe-
šno peko.

V prihajajočem letu vam želim predvsem zdravja, 
miru in osebnega zadovoljstva. Da bi se vam leto 2022 
začelo po vaših pričakovanjih in končalo prav tako.

Brigita Andrejek

POSLANSTVO IN AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA

Člani Društva smo aktivni na celotnem območju 
Pomurja, pa tudi širše. Naše poslanstvo je, da bi 
vsak primerno poskrbel za svoje živali, zato veliko 
delamo na preventivi in ozaveščanju (veseli smo 
vsakega povabila na šole ali v vrtce). Hkrati pa 
opažamo, da je veliko živali, ki potrebujejo našo 
pomoč tukaj in zdaj. Tako smo vsak dan na terenu 
po 6-7 ur in pomagamo socialno šibkejšim pri skrbi 
za njihove živali. Gre predvsem za prevoze do vete-
rinarjev in pomoč skrbnikom, ki ne zmorejo sami 
kriti veterinarskih stroškov, predvsem sterilizacij/

kastracij. V večini primerov pomagamo tudi pri lo-
vljenju mačk, ker niso toliko udomačene, da bi se 
pustile prijeti. V ta namen imamo določene pasti 
(živolovke) kamor se mačka ujame, se ne poškodu-
je, ter odpelje k veterinarju. 
Veliko je zapuščenih mačk, ki so po smrti skrbnikov 
ali po njihovem odhodu v dom za ostarele, ostale 
same. Večkrat kdo tudi zavrže mačke (mladiče), ki 
so potem prepuščene na milost in nemilost okolice. 
Te mačke se potem sterilizirajo oz. kastrirajo in se 
vrnejo v njihovo okolje. Mi pa v mnogih takih pri-

Nasveti
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merih pomagamo s hranjenjem, v nekaterih prime-
rih jih hranijo naši člani, v ostalih pa oskrbujemo 
s hrano, ki jo mesečno dostavljamo na lokacije in 
jih hranijo ljudje, ki živijo v okolici. 
Tudi v Občini Gornji Petrovci smo bili letos (kot 
tudi prejšnja leta) aktivni. Že tri leta skrbimo, da 
imajo hrano muce, ki so v Križevcih ostale same 
pri hiši (hranijo jih sosedje). Pomagali smo pri 
veterinarski oskrbi mladih muc, ki se nam zdaj 
javljajo zadovoljne in igrive. Skrbnici večjega psa 
pomagamo s prevozom na striženje. Pomagali smo 
pri sterilizaciji in kastraciji muc, kjer skrbniki sami 
niso zmogli. Občani pa ste znotraj Akcije steriliza-
cij in kastracij, ki jo organiziramo, sami poskrbeli 
za 24 živali. 
Društvo je neprofitna organizacija, delujemo pred-
vsem iz donacij, ki jih dobimo. Ker imamo status 
ministrstva, da delujemo v javnem interesu, smo 
upravičeni do dela dohodnine - država se v splošno 
korist odpove 1% dohodnine, ki jo lahko posma-

zenik nameni izbrani ogranizaciji. Če ne izberete 
nikogar, ostane ta denar državi. Za vas ni čisto no-
bene razlike, nam in živalim v Pomurju pa predsta-
vlja ves svet. Spodnji obrazec izpolnite in pošljite 
na naš naslov: Društvo za zaščito živali Pomurja, 
Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota. 
Izšel pa je tudi naš koledar, ki ga krasi 12 živalic, ki 
smo jim v tem letu pomagali. Z nakupom podpirate 
naše delo, da lahko pomagamo še naprej. 

Nasveti
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Vesna Varga Smodiš in Dejan Smodiš,
04. 09. 2021

Maja in Marko Kraševec, 
26. 06. 2021

 Danica Kumin in 
Viljem Godina,
20. 11. 2021

Eva in Mitja Novak,
24. 07. 2021

V letu 2021 smo imeli v Občini Gornji Petrovci 
4 poroke.
Poročili so se:
• Maja Kelemen in Marko Kraševec

• Eva Vida in Mitja Novak

• Vesna Varga in Dejan Smodiš

• Danica Kumin in Viljem Godina

Mladoporočencem iskreno čestitamo in jim želi-
mo veliko sreče in ljubezni v skupnem življenju!

POROKE V LETU 2021

V Občini Gornji Petrovci se je v letu 2021 rodilo skupaj 

15 otrok – 10 deklic: Ema, Maša, Zala, Vita, Alia, Mia, Zala, Ela, Ula, Iza in 

5 dečkov: Luka, Žak, Enej, Svit, Nal.

Občina Gornji Petrovci iskreno čestita vsem staršem in jim želi lepo starševstvo, 

njihovemu malčku pa igrivo in brezskrbno otroštvo. 

Vsakemu novorojenčku je občina Gornji Petrovci 

podarila darilni bon za nakup otroške opreme v vrednosti 1.000,00 EUR.

NOVOROJENČKI V LETU 2021
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M a r j a n aM a r j a n a            
            Frizerski salon
                                                       

Veter v laseh, na obrazu nasmeh.
Bodimo moderni, atraktivni;

 lepi za vsak dan ob vsakem trenutku.

ŽE 10 LET Z VAMI IN ZA VAS  
Marjana ČASAR s.p.

Gornji Petrovci 40 G, 9203 Petrovci  

Vse informacije in naročila sprejemamo na:
Telefon: 02/55-61-700, GSM: 041-478-363  

Delovni čas:    
- v ponedeljek, nedeljo in ob praznikih zaprto 
 - TOREK : 08.00 - 17.00
 - SREDA :      09.00 - 18.00 
 - ČETRTEK :   08.00 - 14.00
 - PETEK  :    09.00 - 18.00
 - SOBOTA :    07.00 - 14.00

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER SREČNO, ZDRAVO IN 

USPEŠNO LETO 2022

 

 

Vesele božične praznike 
 ter srečno, zdravo in zadovoljno  

novo leto 2022  
vam želi  

Slovenska demokratska stranka 
Za uspešno, pravično in svobodno Slovenijo! 

 



DRAGI LJUBITELJI KRIŽANK!
Pravilno rešeno geslo križanke št. 42 napišite na dopisnico ter nam pošljite do 30. januarja 2022 na naslov: Občina Gornji Petrovci, 
Gornji Petrovci 31 a, 9203 Petrovci, s pripisom «Nagradna križanka št. 42«.
Pri žrebanju bomo upoštevali samo dopisnice s pravilnim geslom. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli knjižne nagrade.

POROČILO ŽREBANJA NAGRADNE OSMEROSMERKE IZ NOVIN ŠT. 41
Dne, 02.02.2021 je komisija v sestavi: Biserka Kuronja, Sabina Abraham in Sonja Kerčmar izvedla žrebanje prispelih dopisnic za 
nagradno osmerosmerko iz NOVIN št. 41. Prejeli smo 7 pravilno izpolnjenih dopisnic. Izžrebali smo tri nagrajenke, ki so prejele 
knjižne nagrade iz arhiva občine. Nagrajenke so bile: Cilika Vukanič, Majda Kučan in Cvetka Berke. Vsem nagrajenkam še enkrat 
iskrene čestitke!


