
21. OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE GRAD

Čestitke ob občinskem prazniku!

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, KO SKUPAJ PRAZNUJEMO IN KADAR SI 
POMAGAMO – OSTANIMO UPANJA POLNI!
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SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!

Mesec avgust je za našo občino vedno bil posebej prazničen. Vsi smo bili v 
pričakovanju, da se srečamo na slavnostni seji občinskega sveta in se podru-
žimo ter se spomnimo vseh del, ki so pripomogla k razvoju naše občine in 
da za trenutek pozabimo na vse skrbi. Vendar tega že dve leti ne moremo 
doživeti. 

Letos mineva 30 let od kar je naša država Slovenija postala samostojna in 
neodvisna. Velika in smela je bila ta odločitev pred tridesetimi leti, da lahko 
danes živimo samostojno in neodvisno. Vendar ne pozabimo na vse tiste lju-
di, ki so za to dali svoja življenja. Ali so se uresničili vsi takratni načrti, ki naj 
bi vodili v lepšo prihodnost, pa bo presodil vsak sam. 
  
Leto 2020 je bila posebna prelomnica za vse nas. Epidemija Covid-19 nas je zaznamovala na vseh področjih živ-
ljenja in ustvarjanja. Posegla je v gospodarstvo in družabno življenje. Ljudje smo socialna bitja in rabimo sočlo-
veka ob sebi, rabimo družbo, rabimo dogodke, rabimo veselje, brez omejitev. Vsak dan je potrebno živeti v skladu 
z novimi priporočili, ki nas vodijo v zdrav jutri. Vendar bo potrebno s tem živeti v upanju, da bo to enkrat vseeno 
za nami. Tudi naši šolarji so se morali navaditi na nov način učenja. Sedaj so na zasluženih počitnicah in upam, 
da se bodo v jeseni polni elana vrnili v šolske klopi.

Sprejeti proračun se izvaja, vendar se bo glavnina del izvajala v drugi polovici leta. Zopet bo največ del na cestni 
infrastrukturi.

Iskrene čestitke in posebna zahvala je namenjena častnemu občanu in vsem občinskim nagrajencem, saj ste s 
svojim delom, zavzetostjo in vloženim trudom v razvoj naše občine prispevali k njeni prepoznavnosti. Priznanje 
sprejmite kot zahvalo za minulo delo in spodbudo za naprej.

Zahvala je namenjena tudi občinski svetnici in svetnikom, vsem zaposlenim v občinski upravi in v režijskem 
obratu ter vsem članom odborov in komisij, vaškim odborom in vsem, ki s svojim delom in časom ustvarjate 
podobo naše občine.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in ob 21. občin-
skem prazniku vam iskreno čestitam in želim, da vsi skupaj ustvarjamo lepšo prihodnost!

                            Cvetka Ficko, vaša županja
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DRAGI PRIJATELJI.

Ob Marijinem Vnebovzetju se nam ponuja možnost da doživimo bližino 
nebes. Še vedno se v neki meri pustimo nagovoriti sporočilu praznika – na 
koncu bo vse dobro. 
Pot do cilja pogosto vodi preko dilem. Obsojeni smo na to, da se suvereno 
odločamo. 
V letošnjem letu mora ves svet predelati dilemo glede cepljenja. Ob tehta-
nju oz. odločanju se pojavljata dve nasprotujoči si stvari -  zaupanje in strah. 
Vstopimo najprej v preteklost, slabih dve stoletji nazaj.
Pisalo se je leto 1826. Dušni pastirji po vseh župnijah so iz škofije dobivali 
naročilo, da morajo pridigovati o cepljenju zoper črne koze. Ljudje so imeli 
polno izgovorov zoper to novotarijo in marsikje jih je bilo treba s policijsko 
silo pripraviti do tega, da so matere nesle svoje otroke cepit. Anton Martin Slomšek je bil v tem času kaplan na 
Bizeljskem. Njegov nadrejeni, župnik Ludvik je ocenil, da bo pridiganje zoper ljudsko zmoto proti cepljenju pri-
neslo nove zamere do župnika. Zato je neljubo nalogo zaupal kaplanu Slomšku. Anton Martin je v svoji pridigi 
prikazal svojo lastno mater, kako se je bala za svoje otroke zaradi bolezni črnih koz in jih je dala cepiti. Ljudje mu 
te pridige niso zamerili. 
Glede cepljenja se duhovi delijo tudi danes. V enem izmed pogovorov je sodeloval tudi duhovnik, odločen braniti 
dobronamernost aktualnega zdravstva. Sogovorniki so mu zastavili dve vprašanju: 

Od kod taka trma, da se boš gotovo cepil? 
– Zato, ker zaupam, da zlo (še) ni zavladalo svetu. Ver-
jamem, da je v človeštvu še vedno volja do dobrega 
in rešitve, sploh če gre za take razsežnosti. Ne verja-
mem, da bi ljudje s pozicije moči (ki jo ima sedaj npr. 
farmacija) zlonamerno hoteli ljudem škodovati in jih 
uničiti. 
Kaj pa negotovost, nezadostna preizkušenost cepiv, 
negotova prihodnost glede reakcij?
-- Mar ni življenje ena sama negotovost? Kdo bi se ga 
lotil, če bi hotel imeti garancijo, da bo vse in vedno 
samo dobro. Zaupam Bogu in ljudem. 

Dva primera, vzeta iz življenja naj nas ob Marijinem 
največjem prazniku nagovorita, da bomo z zaupa-
njem gledali v prihodnost. 

Iskrena voščila vsem ob občinskem in tudi župnij-
skem prazniku.
Sv. Marija Vnebovzeta, prosi za nas.

Marko Magdič, župnik Župnije Grad 
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Priznanja Občine Grad za leto 2021 

DRAGA OBČANKA, DRAGI OBČAN OBČINE GRAD 

Vsako leto je avgust mesec, ko praznuje Občina Grad in z njo vsi njeni občani. 
Že drugo leto zapored so epidemiološke razmere praznovanje praznika 
potisnile v drugi plan. A občinski praznik, ki ga praznujemo s spominom na 
preteklost, oplemeniten z navdihom iz sedanjosti in usmerjen v priložnosti 
poln jutri, ostaja med nami, z nami in v nas.
S praznovanjem občinskega praznika, pa čeprav na daljavo, vam želimo spo-
ročiti, da vsak posameznik prispeva svoj delež v mozaik naše skupnosti. Zara-
di vas je tukaj občinska uprava, ki dela po svojih najboljših močeh, da so naše 
storitve učinkovite, vse bolj stremimo k temu, da jih izboljšamo in olajšamo 
dostopnost. Verjamemo, da smo skupaj močni v zagotavljanju najvišje kako-
vosti storitev za dobrobit celotne skupnosti.
Trenutne razmere namreč zahtevajo od nas več napora, energije in prilagajanj. Zato moramo kot skupnost držati 
skupaj in v sožitju stopati po poti solidarnosti, razumevanja in človečnosti, pa tudi vedrega in spodbudnega pog-
leda na svet. Naj nas olimpijska bakla, ki je k nam prispela prvega julija, združi v ognjevitem duhu in naj nam na 
temeljih športnih vrlin vlije novih moči za boljšo, priložnosti polno prihodnost.

To kar so si pred leti zadali je nastalo in nastaja, to kar smo si mi začrtali raste in vsi smo lahko ponosni na vse 
to, ker je naše. 
Ponosni smo na to, da lahko soustvarjamo skupaj z vami in da imamo kaj praznovati. Bodimo ponosni, da smo 
tu doma in ponosni na to, kar imamo in kar delamo in soustvarjamo. Predvsem pa se trudimo, da poleg materi-
alnega gradimo tudi skupnost, ponosnih in razumnih ljudi, takih, širokih v dejanjih in v ljubečih pogledih.   

Epidemiološka situacija, ki je ustavila družabno dogajanje s katerim smo vedno plemenitili kulturni, turistični in 
športni utrip, ne bo imela zadnje besede. 
Prepričana sem, da bo priložnosti za spletanje teh poti še mnogo. 

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Grad, na kateri se bo poleg podelitev posebnih priznanj, naziv častne-
ga občana Občine Grad podelil nekdanjemu županu Občine Grad, g. Danielu Kalamarju, ki je s kar šestnajstlet-
nim županovanjem zaznamoval razvoj in siceršnji utrip naše občine.
Ob tej priložnosti izrekamo zahvalo in čestitke vsem prejemnikom občinskih priznanj, ki utelešate oboje pogum 
in predano delo, dajanje, razdajanje za skupnost, saj ste s svojim delom prispevali pomemben delež k razvoju 
naše občine. 
Hvala za življenjske poti, ki ste jih posvetili občini Grad ter njenim prebivalkam in prebivalcem.

Hvala pa vsakemu posamezniku, ki se je kjerkoli angažiral za skupnost ali človeka, posebno v tem času epidemi-
je. HVALA! Hvala vsem, ki se zavedate, da smo skupaj dolžni in odgovorni delati za našo občino.
 
Vsak posameznik je pomemben člen skupnosti, ki skupnost povezuje, kajti če smo dovolj povezani, potem je 
tudi družba kot celota močna. 

Vse najboljše drage nagrajenke in nagrajenci ter vse najboljše Občina Grad! 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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ČASTNI OBČAN OBČINE GRAD 

DANIEL KALAMAR   
Od Grada 

Prvi župan samostojne občine Grad, ki je v šestnajstih letih županovanja dal 
pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine Grad. 
Z idejami, spodbudami, predlogi in dejanji so bili uresničeni in zasnovani 
številni pomembni, infrastrukturni projekti po celotni občini.
Ob investicijskih projektih pa je bila njegova skrb usmerjena tudi v ohra-
njanje tradicije in nove ustvarjalnosti na področju kulture in turizma, za kar 
prejme naziv ČASTNI OBČAN OBČINE GRAD.

Daniel Kalamar ali Danilo, kot mu pravijo prijatelji in občani, se je rodil leta 
1959 v Rogašovcih, po nekaj letih pa s starši odšel živet v Martinje. Po poklicu 
diplomirani ekonomist je svojo poklicno pot začel v podjetjih Jeklotehna, področje zunanja trgovina, kjer je bil 
pristojen za tuje trge na Madžarskem in Pragi ter v podjetju IMP Panonija, kot vodja prodaje in komerciale. 
Leta 1996 je prišel s svojo družino živet h Gradu in takrat so začeli tudi z družinskim podjetjem ŽKG Grad d.o.o. 

Vse svoje življenje je vedno bil aktiven na različnih področjih, vedno je rad iskal nove izzive, se vključeval v razvoj-
ne projekte in tako izpeljal 35 različnih evropskih projektov.

Leta 1998 je bil s strani pomurskih intelektualcev povabljen k sodelovanju za prijavo prvega projekta za obnovo 
gradu Grad, ko je bila še skupna občina Grad – Kuzma, z namenom, da se razvoj tega našega območja pospeši, 
kar je kasneje tudi uspelo. Bil je predsednik nadzornega odbora za spremljanje projekta Razvoj skupnega krajin-
skega parka Goričko.
Bil je eden izmed pobudnikov ustanovitve Občine Grad ter njen prvi župan. Občino je vodil med leti 1999 in 2014. 
V tem obdobju je bila možnost črpanja evropskih sredstev dosti večja kot v današnjih časih. Seveda denar iz EU 
ni pritekal sam od sebe, temveč ga je bilo potrebno pridobiti s pravimi idejami in projekti. Med nje se nedvomno 
šteje projekt Doživljajski park Vulkanija. 
S skrbnim odnosom do ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot ter z razvojem turistom prijaznega okolja, se je 
omogočil nadaljnji razvoj občine.
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Obdobje njegovega županovanja je zaznamovala izredna investicijska naravnanost.
Tako je občina uspela pridobiti veliko sredstev in izvedla pomembne investicije na območju celotne občine, kot 
so npr. posodobitve cestne, vodovodne in ostale komunalne infrastrukture, izgradnja športnih igrišč, mrliških 
vežic, vrtca, obnova šole, kulturne dvorane, občinske stavbe, zdravstvene postaje, bencinsko črpalko s pralnico in 
še veliko drugih, za občane pomembnih pridobitev.
Kot pravi, je imeti svojo občino velika prednost. To se je izkazalo tudi v našem primeru.  Razvoj občine ni nikoli 
dokončana zgodba, saj se nenehno pojavljajo nove potrebe in ideje, ki jih je potrebno udejanjiti.

S svojim načinom vodenja je opozoril, da je del Slovenije, na katerem se razprostira občina Grad, kljub še nedav-
ni predpostavki o nerazvitosti, vredna dostojne in enakopravne obravnave. Tako je z odmevno prireditvijo Noč 
čarovnic poskrbel, da je bila Občina Grad postavljena na zemljevid prepoznavnosti.

Kljub problemom, brez katerih seveda nikjer ne gre, mu nikoli ni bilo žal, da se je odločil za županovanje. Skušal 
se je držati dejstva, da so problemi preprosto zato, da se jih rešuje.
Veseli ga, ko sliši od ljudi, ki prihajajo k nam in v en glas povedo in se čudijo, kako je pri nas lepo.

V času svojega županovanja je skušal delovati na način, da morajo vsi prebivalci čutiti občino v pozitivnem smis-
lu, ob zavedanju, da se vsemu in vsakemu ne da ustreči. Glede na to, da je bil izvoljen kar štirikrat, ugotavljamo, 
da so bili občani z njegovim delom zadovoljni. Seveda pa so veliki projekti tisti, ki so najbolj prepoznavni.
Po letu 2014 je svojo poklicno pot nadaljeval kot direktor javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. To funkcijo 
so mu zaupali ostali pomurski župani. Vodenje javnega podjetja mu je predstavljal nov izziv, saj je želel, glede na 
izkušnje, ki jih je pridobil, pomagati našemu širšemu prostoru. 

Ob delu se je tudi dodatno izobraževal in postal magister marketinga in prodaje. 

Vedno si rad vzame čas za potovanja, kjer spoznava način življenja tamkajšnjih prebivalcev, kulturo, zgodovi-
no, naravne lepote in tudi tako si je pridobil neprecenljive življenjske izkušnje. Najbolj ga navdušuje čudovita 
naravna lepota Latinske Amerike, saj še ni tako skomercializirana. Zadnje večje  potovanje je bila Kolumbija. V 
najlepšem spominu pa mu ostaja mesto Ohrid v Severni Makedoniji, kamor se vedno rad vrača. 
 
G. Kalamarju se zahvaljujemo za vse dobro, kar je naredil za Občino Grad.



Občina Grad7   

PLAKETA OBČINE GRAD 

ŠTEFANIJA BOHAR 
Iz Kruplivnika 

Za dosežke na področju literarnega, kulturnega in etnografskega ustvarjanja 
ter prispevek k ohranjanju kulturne dediščine Občine Grad, prejme Plaketo 
Občine Grad. 

Štefka je preprost človek, izjemno dostopna, konstruktivna sogovornica, srčna 
oseba ter z izjemnim čutom za kulturno udejstvovanje in ustvarjanje. 
Gre za aktivno družbeno delovanje v korist razvoja in ugleda občine in ohra-
njanje ljudskega izročila. 
Njena angažiranost sega tudi na socialno področje in prinaša zgledna dejanja 
na področju prostovoljstva. Je človek z velikim srcem, ki ima posluh za stisko 
sočloveka ter veliko energije za kakršnokoli pomoč občankam in občanom. Tako veliko svojega časa posveča tudi 
pomoči potrebnim. 
Je aktivna članica DŽD Kruplivnik, že dolgoletna članica Župnijskega pastoralnega sveta Župnije Grad kot pred-
stavnica  za vas Kruplivnik, aktivna članica Župnijske Karitas Grad. Je članica Literarne sekcije Društva upokojencev 
Murska Sobota ter ljubiteljica in ustvarjalka ročnih del. Bila je 7 let članica Uredniškega odbora Informativnega 
glasila Občine Grad.
Štefka, ki si je svoje bivanje na zemlji osmislila z delom na kmetiji kot gospodinja s svojo družino, je bila vedno 
pripravljena pomagati, družbeno aktivna in odprta za številne tečaje, delavnice s področja literarnega, likovnega 
izobraževanja. Vedno je spoštovala kulturo, lepo besedo. Pravi, da se kultura začne že zjutraj, ko vstanemo. Udeleži-
la se je številnih strokovnih izpopolnjevanja na tem področju in pravi, da bi lahko še več ustvarila, a je vseeno vedno 
dala prednost domačim, družini.  
Je avtorica pristne domače besede, opisuje naše kraje, dogodke, kulturo goričkega človeka, boj za preživetje na 
gorički zemlji, skrb za ohranjanje običajev ob kmečkih opravilih in praznikih, ki izpričujejo tradicionalne vrednote 
našega podeželja v preteklosti. 
Leta 2018 je dobila ZLATO ZNAČKO ZA DOLGOLETNO AKTIVNOST NA PODROČJU LITERARNE DEJAVNOSTI, ki jo po-
deljuje JSKD RS (Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije).
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Štefka se udeležuje številnih literarnih natečajev, srečanj, bila že večkrat gostja prireditev »Teden ljubiteljske 
kulture«, Srečanje kmetic Pomurja…. 
Povabljena je na številne dogodke, ki se odvijajo v okviru Literatov v okoliških občinah in tudi širše po Sloveniji. RE-
GIJSKO SREČANJE LITERATOV (Maribor 2017) SENIORJEV ZA SV SLOVENIJO: Štefka Bohar (Iz beračeve torbe): »Kulti-
viran pesniški zapis z nekaj dotiki emocionalnih šablon. Njena besedila in pesmi so na vsebinskem področju, zaradi 
življenjske zrelosti in izkušenosti na vrhu slovenski sodobne literature.«
Prav tako se rada predstavi v sklopu šolskih prireditev v Osnovni šoli Grad, Krajinskega parka Goričko.  V teh letih je 
sodelovala in oblikovala številne prireditve v vasi in v sami občini. 
Njene pesmi so objavljene v številnih publikacijah.
Vsebinska raznolikost tekstov sega od osebno - izpovednih do socialno - kritičnih. 
Štefka je dovzetna, odprta in pripravljena za opazovanje družbe, ki nas obdaja. 
Izdala je: 
• pesniški prvenec ODSEV GORIČKIH BREGOV v letu 2006 ter 
• PRAVLJICO O GRAČKEM ZMAJU v letu 2018. 

Letos se je ob praznovanju 30. letnice samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije Občina Grad priključila 
projektu Slovenija kvačka, kjer bo Štefka kvačkala grb Občine Grad. 
Vso delo opravlja z veseljem v zavesti, da tako pomaga skupnosti za čim večjo prepoznavnost naše občine z 
namenom, da se ohrani kulturna dediščina našega kraja za mlade rodove. Pravi, da je v mladih letih iskala Boga, 
danes pa ji je življenje v Bogu osmišljeno. V življenju pa pridejo različne preizkušnje, ampak zadnja beseda ni 
tragedija. Rada bere duhovno literaturo, se ukvarja s svojimi vnuki in z njimi deli svoje talente.
 

SILVESTER DERVARIČ
Iz Kruplivnika

Za dolgoletno delo na področju razvoja gasilstva v Občini Grad, za vsestran-
sko aktivnost pri razvoju vasi Kruplivnik, prejme Plaketo Občine Grad. 

Danes je malo ljudi, ki prostovoljno, brez plačila za svoje delo, pomagajo v 
prid lokalne skupnosti, domačih društev in organizacij. Eden od teh članov 
je Silvester Dervarič. 
Po izobrazbi je ključavničar. Prve izkušnje v stroki si je pridobival v Ljubljani. 
Nato je svojo poklicno pot nadaljeval v tovarni kovinske opreme v Murski 
Soboti, kjer je zaposlen še danes.
Silvester je s svojim delom pripomogel k razvoju vasi, še več pa k razvoju ga-
silstva v občini in k razvoju samega gasilskega društva v domači vasi Kruplivnik. 
Imenovani je na področju gasilstva vsestranski, njegovo delo pa odlikujejo številni dosežki: 
• Od leta 1980 je član PGD Kruplivnik.
• Od leta 1984 je opravljal dolžnosti tajnika za PGD Kruplivnik. 
• Leta 1992 je opravil izpit za naziv nižji gasilski častnik.
• Leta 1994 mu je bil podeljen čin nižji gasilski častnik I. stopnje. 
• Leta 1999 je prejel gasilsko odlikovanje III. Stopnje. 
• Predsednik PGD Kruplivnik je že 8 let in tako opravlja upravno vodenje društva.
• Leta 1999 je bil tudi med ustanovnimi člani Gasilske zveze Občine Grad in potem 2 mandata predsednik. 

Trenutno je član upravnega odbora GZ Grad. 
• Je tudi prejemnik odlikovanja GZ Slovenije. 

Silvester se je vedno z vsem srcem zavzemal za razvoj gasilstva, za obnovo in vzdrževanje gasilskega doma ter za 
nabavo opreme. V sklopu svojega aktivnega delovanja v gasilskem društvu pa ni nikoli pozabil na ostala društva 
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v vasi. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč pri organizaciji gasilskih, športnih, 
kulturnih ter drugih dogodkih. 
Zavzema se za zavzeto medsebojno sodelovanje vaščanov in gasilskega društva 
pri različnih družbenih aktivnostih v vasi Kruplivnik.  Da mu delo v odborih ni od-
več dokazuje tudi s tem, da je prav tako član v vaškem odboru. 
Pri svojem delovanju v gasilski dejavnosti je v ospredje zmeraj postavljal društve-
no in skupno korist ter tako prispeval k prepoznavnosti lokalne skupnosti. Na-
mreč v času, ko je naše kraje zajemala občina Kuzma, je Silvester bil podpredse-
dnik Občinskega sveta Občine Kuzma in eden izmed članov iniciativnega odbora 
za ustanavljanje Občine Grad. 

Že 50 let svoje vaščane spremlja na zadnjem slovesu kot govorec na pogrebih. 

V svojem prostem času s svojimi vnuki rad hodi na nogometne tekme v domači 
vasi. Je prav tako navijač NK Grad in NŠ Mura.

DRAGO KUZMIČ
Iz Motovilec

Kot zahvalo za prizadevno delo v PGD Motovilci, DŠKT Lukaj Motovilci in pri 
razvoju vasi Motovilci ter spodbuda za nadaljnje aktivnosti, prejme Plaketo 
Občine Grad.
 
Drago Kuzmič, je zelo aktiven član in vaščan na različnih področjih družbene-
ga življenja. Prostovoljno, s pozitivno energijo in dobro voljo dela za dobrobit 
kraja in ljudi. 
Po izobrazbi je strojnik in ta poklic tudi vestno opravlja. Svojo poklicno pot je 
začel na srednji kovinarski šoli v Murski Soboti in se potem takoj zaposlil pri 
podjetju Liv v Svetem Juriju v Rogašovcih, kjer je delo opravljal 5 let, nato pa 
odšel na delo v sosedno Avstrijo. Drago je kljub skrbi za družino, težki zaposlitvi v sosednji državi, vedno bil s srcem 
pri svojih krajanih, s svojim pozitivnim odnosom je vedno rad priskočil na pomoč in prijel za kakršnokoli delo v vasi. 
Je aktiven član PGD Motovilci že od leta 1978 in je član v pravem pomenu besede. Je zelo aktiven, in sicer tako zelo, 
da se skoraj nič ne zgodi brez njega. Velikokrat mu je bil zaupan mandat v upravnem odboru društva.

Zaradi svoje nesebičnosti, požrtvovalnosti pri opravljanju gasilskega dela je prejel šte-
vilna priznanja, nagrade:
• dobitnik priznanja Gasilske Zveze III. stopnje leta 2005,
• priznanje II. stopnje 2015,
• državno priznanje »Gasilska plamenica« III. stopnje,
• prejel je značko za 40 let dela v gasilstvu ter 
• značko za 30 let operativnega dela.  

Je aktivni član Društva za šport, kulturo in turizem »Lukaj« Motovilci že od samega 
začetka delovanja društva. Njegovo požrtvovalno delo se kaže tudi v omenjenem dru-
štvu. Deluje vestno in povezovalno. Za svoje delo v društvu je bil ravno tako večkrat po-
hvaljen. Drago Kuzmič se dela ne izogiba niti v sami vaški skupnosti vasi Motovilci. Opra-
vlja različna dela za dobrobit društev, vasi, izogiba se konfliktnim situacijam in je zelo 
pozitivno naravnan za nadaljnje delo v vasi ali pa za katerokoli društvo. Vse dela z vese-
ljem in nobena naloga mu ni pretežka. Na njega se lahko obrne vsak, ki potrebuje pomoč.
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DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA

Za prispevek k razvoju turizma v Občini Grad, prejme 
Plaketo Občine Grad. 

Doživljajski park Vulkanija je izobraževalno motivacij-
ski center, ki na doživljajski način predstavi vulkansko 
delovanje in geologijo Goričkega. Investitor Občina 
Grad je projekt izvedla v treh fazah in park zgradila s 
pomočjo evropskih sredstev ter ga dala v upravljanje 
Zavodu za upravljanje kulturne dediščine Grad. 

S projektom je želela pridobiti večnamenski center, 
kjer bodo obiskovalci lahko spoznali delovanje vulka-
nov in geološko zgodovino na tem območju ter ostan-
kov delovanja vulkanov, ki so vidni v kamnolomu bazaltnega tufa, slatinskih vrelcih in sedimentih. Že v prvi fazi 
je tako bil izgrajen center z dvorano za predstavitve, 3D dvorano, informacijsko pisarno in sanitarijami. V nada-
ljevalni fazi pa je bil dograjen doživljajski rov, dvigalo, nabavljena oprema za izobraževanje in izdelane vse avdio 
video predstavitve za predstavitev in spoznavanje goričkega vulkana. V letu 2014 se je nadaljevala izgradnja 3. 
faze, ki je bila prekinjena zaradi požara. Sanacija in izgradnja 3. faze se je nadaljevala v letu 2015. S prenovo in 
izgradnjo 3. faze je Vulkanija pridobila še eno dvorano, prostor za hologram, dodaten rov in izboljšavo vročega 
dela rova, predelavo stare dvorane, premikajočo ploščad s sedeži (Olijev podzemni vlak) in dodaten 3D film.
31. avgusta 2013 je Doživljajski park Vulkanija prvič odprl svoja vrata za vse obiskovalce. 2. oktobra 2015 pa je bil 
Doživljajski park Vulkanija razširjen, prenovljen in ponovno odprt.

Doživljajski park Vulkanija obiskovalcem približa moč vulkanov in vulkanske pojave ter jih popelje na milijone 
let dolgo pot po zanimivi geološki zgodovini ozemlja današnjega Goričkega.
S sodobnimi interaktivnimi vsebinami izobražuje mlade in stare v sliki, besedi, igri in filmu. Na poučen in zaba-
ven način vzbuja v njih radovednost, čustva in domišljijo ter razlaga naravne geološke pojave. V doživljajskem 
parku Vulkanija obiskovalci začutijo in spoznajo geologijo, vulkanizem in številne druge geološke zanimivosti 
Goričkega na prav poseben način, ki je edinstven v bližnji in daljni okolici.

Obiskovalce že pred vhodom pozdravi krtek Oli, ki 
je maskota parka in lik, s katerim se poistovetijo 
predvsem otroci. 
Doživljajski park Vulkanija je od prvega odprtja 
leta 2013 pa do konca leta 2020 obiskalo skoraj 
180.000 obiskovalcev.

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad je v 
letu 2016 v znak dobrega in uspešnega dela na 21. 
srečanju turističnih delavcev Pomurja prejel pri-
znanje za profesionalno delo na področju turizma. 
Vulkanija je postala druga najpomembnejša turi-
stična točka v Pomurju.

Vulkanija tako širi prepoznavnost turističnih da-
nosti v naši občini ter jih promovira širši javnosti.
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TEKMOVALNA EKIPA ČLANI A 
PGD MOTOVILCI 

Tekmovalna ekipa ČLANI A PGD Motovilci za izkaza-
no prizadevnost na področju gasilstva v občini in za 
doseženi naslov Regijski prvaki 2019, prejme Plaketo 
Občine Grad. 

Člani A PGD Motovilci, v sestavi: Daniel MAKARI, 
Dušan SUKIČ, Dejan FUJS, Rene FUJS, Dominik ZRIM, 
Metod KUHAR, Sebastijan MENCIGAR, Mitja KUHAR 
in Dejan ČONTALA, so postali regijski prvaki 2019 in 
se tako uvrstili na državno tekmovanje. 
Na državnem tekmovanju 2021 so dosegli 11 mesto 
od 47 ekip. 
Mentor ekipi je poveljnik PGD Motovilci, Boris KORNIK. 

Za takšen dosežek je ogromno vloženega truda vsakega posameznika in prav tako tudi celotnega društva. V 
ekipo pa se že sproti vključujejo mladi člani kot rezerve. 
So ambiciozni člani, ki s svojo zagnanostjo zastopajo društvo in prav tako občino na tekmovanjih. 
Člani se vseskozi izobražujejo in usposabljajo za vedno kompleksnejše naloge. V društvu deluje dobro logistika 
in notranja organiziranost in vse to bazira na človeških virih – gasilcih, kateri so vrhunski in naj tako tudi 
ostanejo. 
Da prostovoljno gasilsko društvo lahko sploh optimalno deluje v tem današnjem hitrem tempu življenja je 
odvisno predvsem od volje in dela prostovoljcev. 
Za tem je veliko odrekanja in časa, ki ga namenjajo treningom, delovanju, za operativno pripravljenost in 
hkrati tudi prenašanje svojega znanja na mlade. Ves čas pa je tudi potrebno strmeti k posodobitvi opremlje-
nosti društva in gasilskega doma. 
S svojim delom, prizadevnostjo, požrtvovalnostjo, pogumom, v očeh mlajših generacij prižigajo iskrice ob-
čudovanja. Tako, da skozi takšne uspehe, dokazovanja, vedno navdušujejo pomladek za uspešno ustvarjanje 
gasilstva v društvu in prav tako v sami občini Grad. 
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PRIZNANJE OBČINE GRAD 

GOSTILNA BEŽAN – ŽÖKŠ 
Od Grada

Gostilna Bežan- Žökš za dolgoletno družinsko tra-
dicijo na področju gostinstva in ohranjanja avtoh-
tonih goričkih jedi, prejme Priznanje občine Grad.  
Leta 2019 je prejemnica bronastega ključa Obrtno 
– podjetniške zbornice Slovenije s skupno 71- letno 
družinsko tradicijo. 

Gostilna se nahaja v Pörgi, kjer so že od vsega na-
stanka prevladovale različne obrtniške dejavnosti. 
Začetek gostinske obrti sega v čas po drugi svetovni vojni, ko je žilico za gostinstvo začutila Marija Hüll, babica 
sedanje lastnice, ki je vzela v najem prostor - bife pri družini Baligač (na tem mestu danes stoji Gostilna  - pizzeria 
Raj). Po nekaj letih so se preselili na današnje mesto in razvijali gostinsko dejavnost.

Gostilna je bila v širšem prostoru poznana po domačih jedeh, ki so jih pripravljale domače gospodinje – lastnice 
iz roda v rod. Tako je veselje do dela v gostinstvu prevzela tudi hči Helena, ki se je za to področje izobraževala v 
Murski Soboti.  Zaradi odlične hrane in bogate ponudbe je gostilna organizirala številna praznovanja, ki se jih 
ga. Helena z veseljem spominja. Gostilna je že od nekdaj poznana po najboljši »kisli župi«, ki jo pripravljajo še 
vedno vsako nedeljsko jutro. 

Družinsko veselje do gostinstva je začutila tudi sedanja lastnica Gabrijela Žökš, ki je končala srednjo gostinsko 
šolo v Radencih in je leta 1994 prevzela dejavnost, ki jo ohranja z odlično gostinsko ponudbo še danes.

Poleg urejenih prostorov, dobre postrežbe in prijaznega osebja so v tej gostilni gostje vedno lahko naročili tudi 
odlične pristne kulinarične dobrote. 

Gostilna skrbi tudi za lepo zunanjo ureditev – pokrito teraso vedno krasi veliko rož nad katerimi se navdušujejo 
domači obiskovalci zadnje čase pa veliko turistov, ki so navdušeni nad urejenostjo okolice gostilne in domač-
nostjo lastnikov.   

Z avtohtonimi in tradicionalnimi - domačimi jedmi in vztrajnim delom, pripomore k širitvi turistične ponudbe 
pri Gradu. Avtohtonih jedi se tako zelo razveselijo obiskovalci Vulkanije in gradu Grad.

Hvaležni so vsem svojim gostom, ker brez njih ne bi bilo vsega tega. 
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NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 NA PREDMETNI 
STOPNJI, KI SO DOSEGLI INDIVIDUALNE USPEHE 

OŠ GRAD
MELISA HORVAT, 9.r. (Vidonci)

•	 Zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika
•	 Nagrada na državnem tekmovanju 10. Pesniške olimpijade v Dravogradu
•	 Zmaga na medobmočnem tekmovanju EVŠ s filmom »S hrano varčuj, lačnim daruj!«
•	 Naziv »Junak našega časa« za aktivno sodelovanje v dobrodelnih in humanitarnih akcijah

RENE GRAH, 9.r. (Grad)

•	 Zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika
•	 Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni znački

VLADIMIR JANUŠ, 9.r. (Grad)

•	 Diamantni kenguru za osvojena priznanja na tekmovanju »Mednarodni matematični kenguru« 
v vseh letih izobraževanja

•	 Zmaga na medobmočnem tekmovanju EVŠ s filmom »S hrano varčuj, lačnim daruj!«

RENEJ FUJS, 9.r. (Radovci) 

•	 Zmaga na medobmočnem tekmovanju EVŠ s filmom »S hrano varčuj, lačnim daruj!«
•	 Priznanje in knjižna nagrada za 9 let zvestobe bralni znački

MELANIJA INAŠIČ,  9.r. (Dolnji Slaveči)

•	 Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika

LARISA PINTARIČ, 8.r. (Vidonci)

•	 Nagrada na državnem tekmovanju 10. Pesniške olimpijade v Dravogradu

KLARA KOVAČ, 8.r. (Grad 45)

•	 Nagrada na državnem natečaju »Evropa v šoli« 2020/2021

URŠKA MAKARI, 9.r. (Motovilci)                                                                                                                     

•	 Naziv »Junak našega časa« za aktivno sodelovanje v dobrodelnih in humanitarnih akcijah
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NAJUSPEŠNEJŠI DIJAKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
ŠPELA CÖR, 4. letnik, kozmetični tehnik (Kovačevci) 

•	 Zlata maturantka 
•	 Odličen uspeh vsa štiri leta 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
TEJA SAPAČ, 4. letnik (Vidonci)

•	 Priznanje za odličen uspeh vsa štiri leta
•	 Zlato priznanje za 2. ekipno mesto na državnem srednješolskem debatnem turnirju
•	 Srebrno priznanje za 7. posamično mesto na državnem srednješolskem debatnem turnirju
•	 Srebrno priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Pomurja
•	 Posebna nagrada za izjemen doprinos k ugledu šole 2017-2021  

TINA VIDONJA, 4. letnik, umetniška gimnazija, smer gledališče in film (Radovci)

•	 Priznanje za odličen uspeh vsa štiri leta

ZARJA ŠKAPER, 3. letnik, umetniška gimnazija, smer gledališče in film (Grad)

•	 Odličen uspeh v 3. letniku

TINA CELEC, 1. letnik, predšolska vzgoja (Radovci)

•	 Odličen uspeh v 1. letniku

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
ŠPELA MAKARI, 3. letnik, farmacevtski tehnik (Motovilci)

•	 Pohvala za odličen uspeh v 3. letniku
•	 Izbrana za prakso v tujini Erasmus+ na Portugalskem

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
MAJA KLEMENT, 4. letnik (Grad)

•	 Odličen uspeh v 4. letniku

TINE FUJS PERŠA, 3. letnik (Motovilci)

•	 Pohvala za odličen uspeh
•	 Bronasta Preglova plaketa iz znanja kemije

SARA SHANIA GOMBOC, 3. letnik (Dolnji Slaveči)

•	 Pohvala za odličen uspeh
•	 Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije
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GIMNAZIJA BORG BAD RADKERSBURG
PATRICIA SAMPL, 3. letnik (Dolnji Slaveči)

•	 Odličen uspeh v 3. letniku

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
NEŽA KLEMENT, 4. letnik, ekonomski tehnik (Grad)

•	 Odličen uspeh v 4. letniku
•	 Srebrno priznanje na 18. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na temo Moj kraj 

moj chef

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
ROK CÖR, 1. letnik, mizar (Kovačevci)

•	 Odličen uspeh v 1. letniku

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
EVA ZADRAVEC, 3. letnik, veterinarski tehnik (Radovci)

•	 Odličen uspeh v 3. letniku

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
ANA LUŠA ČASAR, 1. letnik, gastronomija in turizem (Kruplivnik)

•	 Odličen uspeh v 1. letniku

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI OBČINE GRAD V LETU 2021

Županjino pohvalo letos prejmejo uspešni športniki Nino Celec, Renej Fujs, Ema Horvat in Glorija Štapek.

NINO CELEC, član Atletskega društva Slovenska Bistrica je 7.53 zmagal v skoku v daljino in postal državni prvak.

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

EMA HORVAT, članica ŽNK POMURJE, ki so letos postale državne prvakinje.

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



Gradimo to skupnost, našo skupnost, našo Občino v dobrem.
Jutrišnji dan potrebuje ljudi, ki jim je ideal ljubezen in življenje, 

znosno za vse, v spoštovanju vseh.

Za Občino Grad pripravila:
Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti


