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Drage občanke, spoštovani občani!
Čas neusmiljeno teče in že smo 
zakorakali  v drugo polovico leta, 
med drugim tudi v čas dopustov 
in počitnic. Smo namreč sredi 
vročega poletja, ko pobiramo ali 
smo že pobrali zlato klasje in se 
pripravljamo za pospravljanje 
drugih pridelkov, darov zemlje, 
ki so plod pridnih in delavnih rok 
naših občank in občanov. Naši 
mladi šoloobvezni občani pa so 
na zasluženih počitnicah, tisti, 

ki so pa končali osnovnošolsko izobraževanje, pa se počasi 
pripravljajo, da bodo zakorakali v nova okolja, zato je prav, da 
si vsi v tem poletnem času naberemo  nove energije za nove 
izzive in preizkušnje. Zato je prav, da si vsi vzamemo tudi čas 
zase, družino in prijatelje, da vsaj za trenutek pustimo vsak-
danje delo in skrbi ter se skupaj poveselimo, pogovorimo. Kajti 
mislim, da nam prav tega manjka. Država nam v preteklosti 
pri izvrševanju naših razvojnih nalog ni vedno stala ob strani, 
zato smo bili vsi, ki se trudimo za razvoj občine, za zagotav-
ljanje boljših življenjskih pogojev, postavljeni pred velike in 
zahtevne izzive. Imamo namreč dovolj danosti za vse, kar 
želimo delati, le postaviti se moramo na realna tla, poiskati 
prave rešitve ter delati premišljeno in gospodarno. Obnašati se 
moramo odgovorno, biti ponosni na to, kar imamo in kar smo. 
Naše misli so bile in tudi v prihodnje morajo biti usmerjene 

v razvoj, vedno moramo stremeti k boljši prihodnosti. Tudi v 
letu 2018 nadaljujemo s svojim delom, izpolnjujemo zastav-
ljene cilje in izvajamo projekte, ki bodo v dobrobit vseh Vas, 
drage občanke in občani, vse z namenom razvoja in dobrega 
počutja v občini. Zgodovina nas je naučila prevelike skrom-
nosti in tega, da se premalo cenimo. Kaj smo dosegli, kako se 
razvijamo in kako lepo živimo,  nas običajno opomnijo drugi. 
Z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in dobro zastavljeno vizijo pa 
bomo dosegli zastavljene cilje. Jutri je pred nami novi dan, pri-
hajajo novi izzivi in vsi mi lahko imamo dobro prihodnost, le 
odločno je potrebno nadaljevati po poti razvoja.

Drage občanke, spoštovani občani,
želim vam kopico prijetnih trenutkov ob prebiranju našega 
glasila, naužijte se teh poletnih dni in za trenutek pozabite 
na skrbi in po napornem delu si privoščite tudi počitek, od-
dih, kjer koli ga boste že preživeli. Hkrati pa Vas vljudno in 
prisrčno vabim na prireditve v sklopu občinskega praznika, ki 
so namenjene prav Vam, cenjene občanke in občani. V veliko 
zadovoljstvo, čast in veselje mi bo, če boste prireditve počastili 
s svojim obiskom in tako v dobri družbi in ob dobri hrani ve-
selo in sproščeno zapolnimo poletne dni.

Čestitam Vam ob občinskem prazniku in Vam želim, da bi 
bilo v Vašem življenju čim več praznično obarvanih dni.

vaš župan Iztok Fartek 

UVODNE BESEDE

Spoštovani bralke, spoštovani bralci! 
Zaključilo se je še eno šolsko leto v osnovni in srednji šoli. Učenci 
in dijaki so na zasluženih počitnicah in poletnih dogodivščinah 
s prijatelji, svojimi najbližjimi, sosedi … Za mnoge je poletje 
čas oddiha in sprostitve, spet za druge pa čas trdega dela na 
njivah, travnikih … Kljub temu vas člani uredniškega odbora 
vabimo, da si vzamete čas in pregledate ter preberete vsebino 
glasila, ki smo ga tokrat pripravili za vas. Pred vami je obsežna 
številka občinskega glasila Severovzhodnik z zelo bogato in za-
nimivo vsebino. Glasilo vam tokrat prinaša veliko zanimivosti 
in obuja spomine na dogodke v naši občini v minulem polletju. 
Želimo vam, da skozi fotografije in opise dogodkov podoživite 
dogajanje, ki ste nam ga pomagali soustvariti. Skozi celo leto ne 
manjka zanimivih dogodkov, kamor ste se lahko odpravili in si 
ogledali različne prireditve. Prav tako pa ste jih s svojo prisot-
nostjo naredili lepše in bogatejše. Prebrali boste lahko, kaj se je 
dogajalo na področju gasilstva ter na športnem in kulturnem 
področju, se nasmejali ob kakšni dobri šali, morda vas bo bolj 
pritegnil intervju ali kakšna reportaža. Pestro je bilo tudi doga-
janje v osnovni šoli in vrtcu, kjer se je v tem času zgodilo ve-

liko zanimivega. V zadnjem tednu 
meseca junija se je namreč na šoli 
odvijal tabor, o katerem boste več 
izvedeli v poglavju o šolskih do-
godkih. Prepričana sem, da boste 
z radovednostjo in zanimanjem 
prebirali rubrike. Dogajanje v 
občini nam tudi v poletnem času 
ponuja zelo široko ponudbo pri-
reditev, in sicer v mesecu avgustu, 
v času 14. praznika občine Šalovci. 
O tem pa boste lahko prebrali v 
naslednji številki glasila. 
Želim vam prijetno branje nove številke Severovzhodnika, ob 
dobri družbi in dobrem počutju. Vsem malčkom, učencem, 
dijakom pa naj zaslužene poletne počitnice prinesejo veliko 
razigranih, brezskrbnih počitniških dni.  

Darja Slaviček, članica uredniškega odbora
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Cenjene občanke in občani!  
V občinski upravi nadaljujemo s svojim delom, izpolnjujemo zastavljene cilje in izvajamo projekte, s katerimi bomo 
pripomogli k višji kvaliteti življenja in razvoju občine. Prav zaradi tega poteka veliko najrazličnejših aktivnosti, 
hkrati pa v občini že potekajo ali pa se bodo v kratkem začela nekatera večja gradbena dela, ki se bodo zavlekla vse 
do konca leta. Zato tudi čutim potrebo in odgovornost, da vam v nekaj besedah predstavim aktivnosti in dogajanje 
v letošnjem letu. 

Začetek leta so zaznamovala dogajanja okrog dolžnikov JKP Šalovci d. o. o. – v stečaju in plačevanja obveznosti s strani 
občank in občanov. Problem je predstavljalo dejstvo, da je velika večina  obveznosti bila poplačana, vendar, po mojem 
mnenju,  zaradi  božično-novoletnih praznikov s strani računovodskih služb stečajnega upravitelja niso bile ažurno pregle-
dane in izvršbe umaknjene, zato so se postopki s strani sodišča nadaljevali. Po večkratnih pogovorih in usklajevanjih s 
stečajnim upraviteljem in odvetnikom smo se dogovorili, da bom vložil vlogo za povrnitev  neupravičeno zaračunanih 
stroškov v izvršbi upravičencem, ki jih je 14. O vlogi bo odločalo sodišče. Ob vseh teh neprijetnih dogodkih, ki smo jih 
bili deležni tudi s strani medijev in novinarskih neprijetnih poročanj, me zadovoljuje dejstvo, da sem uspel, da je nekaj 
čez 70 ljudi plačalo 40,00 evrov manj in nekaj čez 120 ljudem ni bilo potrebno plačati nobenih stroškov niti obresti, ki so 
znašale 130,00 evrov in več. 

Trenutno sta v  pripravi in sprejemanju dva pomembna prostorska akta, ki bosta imela pomembne posledice v prihodnje. 
Že lansko leto smo izdali javni poziv za podajanje pobud za spremembo Občinskega prostorske načrta Občine Šalovci. 
Na poziv je prispelo veliko število predlogov, narejen je osnutek in že potekajo usklajevanja z pristojnimi soglasodajalci. 
Ravno v tem času pa je v javni obravnavi občinski podroben prostorski načrt za industrijsko cono. Prav tako se pripravlja 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in vloga za neposredno potrditev investicije. 

V skladu z obljubami smo se maksimalno potrudili in uspeli projekt Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko 
v skupni vrednosti 800.000,00 evrov na prednostni naložbi 3,1, Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo 
– poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 uvrstiti 
v Dogovor za razvoj pomurske razvojne regije, ki je bil podpisan v mesecu juniju. Začetek investicije je v letu 2019 in 
končati se mora do leta 2023, ko morajo v obrtni coni biti že tudi nove zaposlitve. Vsi verjetno pričakujemo in želimo, 
čemur bomo posvetili tudi vso energijo, da se bo to zgodilo veliko prej.
 
Pri izgradnji cestne infrastrukture nadaljujemo z izgradnjo pločnikov, ulične razsvetljave in odvodnjavanjem v 
Domanjševcih. Po končanih delih bo po celotni vasi izgrajen pločnik z ulično razsvetljavo, naložba pa bo vsekakor prispe-
vala k večji varnosti v cestnem prometu, hkrati pa bomo na ta način rešili problem zalednih vod. Vedeti namreč moramo, 
da vsakokratno deževje povzroča veliko problemov, mnogokrat je velik del vasi tudi poplavljen. Investicija mora biti 
končana do oktobra.

Na področju cestne infrastrukture, kot sem napovedal že konec lanskega leta, smo dali izdelati dokumentacijo za ureditev 
pločnikov z ulično razsvetljavo skozi naselje Šalovci in jo  predali Direkciji RS za infrastrukturo. Na Direkciji poteka 
recenzija projekta, naročen bo geodetski načrt in v kratkem bo tudi predstavitev projekta. Se pa že pogovarjamo in poga-
jamo o sofinancerski pogodbi, ker želimo, da bo občinski delež čim manjši, tudi iz razloga, ker je ta investicija po mojem 
mnenju dolg iz časa izgradnje železnice, ko občina ni vztrajala na izgradnji te infrastrukture, kot večina ostalih občin ob 
železniški progi Murska Sobota-Hodoš. V skladu z dogovori predvidevam, da bo javni razpis za izbiro izvajalca  jeseni, 
investicija pa bi se morala zaključiti leta 2019.

Občinsko središče v Šalovcih smo v preteklih letih že delno urejali in prepričan sem, da  središče dobiva nov videz, 
podobo in tudi funkcionalnost. V letošnjem letu nadaljujemo z investicijo na območju bivše deponije, ki ga bomo preure-
dili v turistično-prireditveni prostor, ki bo svojo pravo sliko pokazal malo pred Kapüstnim dnevom. Prav tako menim, 
da ga bo v prihodnje, glede na želje in potrebe po razvoju turizma, predvsem, če bodo gostje prihajali tudi po železnici, 
potrebno še nadgraditi.
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V  okviru urejanja vaškega središča smo uredili in preuredili tudi stavbo kmetijske trgovine, ki je dobila novo podobo 
in novega najemnika. Z bivšim najemnikom smo se namreč razšli, saj smo si drugače predstavljali delovanje kmetijske 
zadruge, predvsem iz razloga, ker menim, da mora zadruga poslovati v obojestransko korist, kar pomeni, da mora tako 
kot prodajati tudi kupovati. Zato vas že sedaj vabim, najprej na uradno otvoritev, hkrati pa tudi k obojestranskemu sodelo-
vanju s kmetijsko zadrugo.

Prav tako smo v okviru urejanja vaškega središča opravili že nekatera dela, položili določene cevi, predvsem pa konec 
lanskega leta in v letošnjem letu pripravili vso potrebno dokumentacijo in uspeli pridobiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje za prijavo na razpis ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo  sistema ogrevanja na obnovljive 
vire energije, ki bo zajemal območje središča Šalovec, črpalko in osnovno šolo. Investicija bo potekala v okviru javno-
zasebnega partnerstva s Sončno zadrugo.

Kot smo  vas že obvestili in povabili  v mesecu juniju na uradni začetek izvajanja projekta Mura Raba Tour v okviru 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska, bomo zgradbe bivše karavle v Čepincih preuredili v graničarski muzej ob 
sodelovanju vojaškega muzeja slovenske vojske. S tem bomo povečali privlačnost območja, predvsem pa bomo zagotovili 
dodatno turistično ponudbo. Prav tako bomo, kar se mi zdi posebej pomembno, s pomočjo strokovnjakov raziskovali 
življenje, poti in skrivnosti upornih Krucev, izdali zbornik in ga predstavili tudi na simpoziju. Hkrati pa bomo s to tema-
tiko dobili vsa potrebna izhodišča za pripravo novega projekta, s katerim bodo lahko postavili naselje Krucev kot posebno 
turistično destinacijo, kajti turiste in obiskovalce privlačijo nove atrakcije z novimi vsebinami. 

Podobno smo  v preteklih letih razmišljali tudi kaj storiti z stavbo bivše osnovne šole v Markovcih, ker bi drugače počasi 
propadala. Zato sem toliko bolj prepričan, da smo se dobro odločili in jo v okviru programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Madžarska v sklopu projekta Green Exercise  preuredili v turistično-nastanitveni center in ji dali novo podobo 
in nove vsebine,  ter tako omogočili vse pogoje za dobro izvajanje različnih vsebin. Najpomembnejši cilj pa je privabiti 
čim večje število turistov in obiskovalcev ter jih zadržati na območju občine. Novo podobo pa dobiva tudi okolica centra, 
ki jo urejamo v skladu z projektom »Goričko pod zvezdami«. Žal letos nismo bili uspešni na razpisu Fundacije za šport, s 

IZPOSTAVLJENO - NALOŽBE IN PROJEKTI
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pomočjo katerega smo želeli urediti igrišče, postaviti javni objekt s slačilnicami, tuši in sanitarijami. Hkrati pa urediti tudi 
košarkarsko igrišče, postaviti zunanja igrala in fitnes naprave na prostem ter igrišče na mivki. Vsekakor bomo ponovno 
poskušali pridobiti sredstva naslednje leto. Zavedati se namreč moramo, da je popolna infrastruktura pogoj za dobro obis-
kanost sleherne destinacije. Novemu objektu smo dali tudi ime, in sicer turistično-nastanitveni center PETERLOUG.  
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste posredovali predloge za ime centra. Prepričan sem tudi, da je komisija 
dobro opravila svoje delo in izbrala pravo ime. Naloga vseh nas pa je, da najdemo pravo organizacijsko obliko in način, 
kako se bo v centru vedno kaj dogajalo in da bo v njem čim več obiskovalcev in gostov.

   
V času izgradnje vodovodnega omrežja v vaseh Budinci, Dolenci in Mali Šalovci so vsa gospodinjstva dobila možnost, 
ker je bilo izgrajeno tudi širokopasovno omrežje, da le to koristijo. Zato smo lahko toliko bolj veseli, da bodo tudi vsa 
ostala gospodinjstva v občini lahko te storitve koristila v prihodnjem obdobju, saj se bo z izgradnjo širokopasovnega 
omrežja do vsake hiše v okviru evropskega projekta Rune začelo v jesenskem času. 

Poleg izvajanja večjih in manjših investicij, vzdrževalnih del pa v okviru občinske uprave, režijskega obrata nenehno 
posvečamo posebno pozornost za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Poleg tega, ker se vsi zavedamo pomena kmetijstva, razvoja gospodarstva, že tretje leto na podlagi Pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci namenjamo vsako leto nepovratna sredstva, s 
katerimi želimo prispevati k izvedbi ukrepov za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva. Pred nekaj dnevi smo dobili tudi 
pozitivno soglasje s strani Finančnega ministrstva na Pravilnik o spodbujanju podjetništva in malega gospodarstva, zato 
bomo določena sredstva že v tem koledarskem letu namenili za to področje. Prav tako namenjamo finančna sredstva  in 
tako spodbujamo delovanje kulturnih, turističnih, športnih in drugih društev in organizacij, saj smo prepričani, da so 
prav ta društva pomembna pri izvajanju družbene dejavnosti in promociji občine.

Ob vsem tem pa sem prepričan, da smo uspeli rešiti že veliko težav in problemov iz preteklosti, na žalost ne še vseh, ker jih 
je bilo preveč, vendar pa je Občina Šalovci ponovno postala zanesljiv in zaupanja vreden partner vseh, s katerimi sodeluje 
in sodeluje z mnogimi, kar me posebej veseli. 

Spoštovani,
dobro se zavedam, da so potrebe in želje velike, vendar razmere, v katerih se nahajamo, niso vedno ugodne in tudi ne 
najboljše. O razvoju podeželja, skladnejšem regionalnem razvoju in zmanjševanju razvojnih razlik se s strani države ve-
liko govori, vendar se v praksi navadno pokaže, da se te le še povečujejo. Vendar poskušamo na različne načine, na več 
področjih, na različnih programih priti do finančnih sredstev za uresničitev naših ciljev. Zaradi finančnih obveznosti iz 
preteklost, ki jih je potrebno reševati, kar tudi uspešno počnemo, se je potrebno obnašati zelo racionalno in gospodarno 
in pred vsako odločitvijo tehtno premisliti ali gremo v investicijo ali projekt in kakšne posledice to prinaša, ali lahko zago-
tovimo sofinancirski delež. Optimizma, veliko dobre volje, zagnanosti,  načrtov, idej za nove projekte nam ne manjka in 
na prihodnost gledam zelo optimistično, posebej, ker smo v veliko slabših časih dokazovali, da se z poštenim in zavzetim 
delom da marsikaj doseči. 

Župan Iztok Fartek
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V Občini Šalovci praznujemo 14. občinski praznik 
Čas neizmerno hitro teče in že je pred nami čas, ko bomo z raznimi prireditvami počastili občinski praznik. Občina Šalovci 
praznuje svoj praznik na dan, ko se spominjamo popolnega sončnega mrka. Ta se je zgodil 11. avgusta leta 1999 in je bil najbolj 
viden ravno na območju naše občine. Tudi letos občinski praznik, ki je praznik vseh nas, zaznamujemo z Občinskimi dnevi.

Program prireditev ob 
14. prazniku Občine Šalovci

•	 NEDELJA, 29. 7. 2018, ob 9. uri pri Etnografskem muzeju v Domanjševcih:  
Praznik žetve, plesa in petja 

•	 NEDELJA, 5. 8. 2018, ob 11. uri na športnem igrišču v Čepincih:  
Srečanje članov Društva upokojencev Šalovci 

•	 NEDELJA, 5. 8. 2018, ob 11. uri na športnem igrišču v Čepincih:  
Slovesnost ob 40. letnici sodelovanja med vasema Čepinci in Dolnji Senik 

•	 NEDELJA, 5. 8. 2018, ob 12. uri na športnem igrišču v Čepincih:   
22. občinske igre Občine Šalovci 

•	 SREDA, 8. 8. 2018, ob 10. uri  v Šalovcih: Ž 
Odprtje kmetijske trgovine KZ Lenart 

•	 SOBOTA, 11. 8. 2018, ob 16. uri v Markovcih: 
•	 osrednja prireditev ob občinskem prazniku s kulturnim programom,  

podelitvijo priznanj občine in družabnim srečanjem
•	 predaja obnovljene šole v Markovcih za namene Turistično-nastanitvenega 

centra Peterloug 

•	 SOBOTA, 18. 8. 2018, ob 13. uri na nogometnem igrišču v Šalovcih:   
16. občinski turnir v malem nogometu 

•	 NEDELJA, 19. 8. 2018, ob 10. uri izpred vaško-gasilskega doma v Budincih:  
Pohod ob evropski zeleni vezi na pouti po dolaj pa bregaj 

•	 od 27. do 29. 8. 2018: otroški tabor v Turistično-nastanitvenem centru Peterloug v Markovcih

Drage občanke, spoštovani občani,
ob tej priložnosti, cenjene občanke in občani, bi se želel zahvaliti prav vsem in vsakemu posebej, ki s svojim delom in pozi-
tivnim odnosom prispevate k napredku in razvoju naše občine. Želim vam, da lepo in prijetno preživite poletje, da se udeležite 
prihajajočih prireditev, ki so namenjene vam, drage občanke in občani in tako pokažimo, da smo ponosni na svojo občino in jo 
imamo radi. 
Ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom iskrene čestitke.

župan Iztok Fartek s svetniki in občinsko upravo
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JAVNI RAZPIS 

Spoštovane občanke in občani,
obveščamo vas, da je Občina Šalovci dne 5. 7. 2018 na svoji spletni strani objavila Javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Šalovci za leto 2018. 

Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
•	 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (nakup opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo ter nakup opreme za ureditev napajališč za živino);
•	 sofinanciranje zavarovalnih premij (posevkov in živali);
•	 pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (dopolnilne dejavnosti – do-
kumentacija, nakup opreme, gradnja);

•	 podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal – de minimis (nakup apnenčeve 
moke, agro apna ter analiza zemlje).

Razpis je odprtega značaja in vlagatelji lahko vloge vlagajo do vključno petka, 19. oktobra 
2018, do 12. ure. Vse ostale informacije kot so razpisni pogoji in razpisno dokumentacijo naj-
dete na spletni strani Občine Šalovci www.salovci.si ali na sedežu Občine Šalovci, Šalovci 162, 
9204 Šalovci, telefon (02) 559 80 50, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Prosimo vas, da vloge oddate pravočasno in ne zamudite roka.

občinska uprava Občine Šalovci

IZPOSTAVLJENO

Aktualne objave, informacije in razpise
najdete na

www.salovci.si
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Štiriletni projekt »Gorička krajina«  
na 187 hektarjih Goričkega

               -

Na Goričkem, ki spada med vrstno najbogatejša in krajinsko 
najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi, se je drastično 
zmanjšal obseg ekstenzivno rabljenih travnikov, zanemarja se 
veliko dreves starih sadnih sort ali se jih zaradi lažje obdelave 
tal izsekava, travnike se ne kosi več ali pa se jih samo mulči 
(odvečna biomasa ostaja na površinah) in krčijo se na videz 
neuporabne mejice. Tako nekoč mozaična pokrajina pridobiva 
nerazgibano, enotno podobo. Ti našteti in še drugi razlogi 
vplivajo na vedno manjšo biotsko raznovrstnost. Nizka biotska 
raznovrstnost tako prispeva k manjšemu obsegu ekosistemskih 
storitev, ki jih človek prejema iz narave in okolja. V Javnem za-
vodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) se zavedamo pomena 
ekosistemskih storitev za človeka, zato si prizadevamo stanje 
v naravi izboljšati.  Znano je, da sta na območjih z ohranjeno 
naravo in večjo raznolikostjo živalskih in rastlinskih vrst zrak 
in voda čistejša, da so boljši pogoji za pridelavo kvalitetnejše in 
bolj zdrave hrane, da je več možnosti za rekreacijo in duhovno 
rast, da je boljše prilagajanje na klimatske spremembe, več 
opraševalcev kulturnih rastlin in več vrst, ki se prehranjujejo s 
škodljivci kulturnih rastlin. Na ta način se ne poveča le razpon 
ekosistemskih storitev, ampak tudi njihova kvaliteta.
S ciljem, ohraniti oz. izboljšati biotsko raznovrstnost, smo 
skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

(DOPPS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – zavo-
dom Murska Sobota (KGZS – zavod MS) prijavili in pridobili 
projekt z imenom Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in 
metulje na Goričkem oz. na kratko Gorička krajina. Projekt, ki 
je vreden 1,8 milijona evrov, sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S 
pomočjo teh sredstev bomo v obdobju štirih let izvedli številne 
direktne ukrepe na terenu, s katerimi bomo na 187 ha površin 
izboljšali stanje za 10 ogroženih vrst živali (ptice - velikega sko-
vika in hribskega škrjanca, metulje - temnega in strašničinega 
mravljiščarja ter travniškega postavneža, hrošče - puščavnika 
in škrlatnega kukuja, netopirje - navadnega netopirja, male-
ga podkovnjaka, dolgokrilega netopirja) in 3 ogrožene tipe 
travnikov (suhe, mokrotne in ekstenzivno gojene travnike). 
S konkretnimi aktivnostmi smo že začeli. S pomladitveno rez-
jo in odstranjevanjem bele omele bomo podaljšali življenjsko 
dobo starim sadnim sortam jablan in hrušk na 20 ha vi-
sokodebelnih sadovnjakov. Starejša drevesa starih sadnih sort 
so zaželena zaradi zdravih in okusnih plodov in dupel, v ka-
terih gnezdita veliki skovik ali po domače čuk in smrdokavra 
ali upkaš. V občini Šalovci smo v marcu in aprilu letošnjega 
leta obrezali 238 visokodebelnih dreves, na katerih smo iz-
vedli pomladitveno rez in odstranili polparazitno belo omelo. 

Postavljanje lovnih prež za velikega skovika v Markovcih.
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Grmički bele omele s svojo rastjo izčrpavajo drevesa in s tem 
pospešujejo njihovo odmiranje. V Markovcih smo v začetku 
junija na območjih, kjer primanjkuje naravnih struktur, pos-
tavili 64 lovnih prež. To so leseni drogovi, debeline do 20 cm 
in višine do 3 metrov, ki bodo velikemu skoviku in ostalim pti-
cam služili za lovljenje žuželk v bližnjih mejicah, grmovnicah 
in travnikih. Najpomembnejši ukrep bo obnova 106 ha opu-
ščenih travnikov in travnikov, ki se jih mulči na območju Na-
tura 2000 Goričko. Ukrep bo izvajal izbrani zunanji izvajalec. 
V tretjem in četrtem letu bodo pri košnji lahko sodelovali tudi 
zainteresirani kmetje za namene pridelave krme na teh travni-
kih. Za košnjo in spravilo biomase iz travnikov bodo dobili 
plačilo.

Na območju občine Šalovci smo skupaj s partnerjem DOPPS 
izvedli že tri izlete na tematiko ciljnih vrst našega projekta. V 
Dolencih smo v aprilu skupaj z 28 udeleženci raziskovali, ali 
na Goričkem še poje hribski škrjanec, in njegovo prisotnost 
potrdili. Nadaljevali smo z nočnim izletom v Markovcih, kjer 
smo spoznavali življenjske potrebe in življenjski prostor velike-
ga skovika. Izlet smo zabeležili celo z enim videnim osebkom 
velikega skovika, katerega številčnost se drastično zmanjšuje. 
Zaključili smo z junijskim izletom v Budincih, kjer smo se od-
pravili na naravno vrednoto državnega pomena Bejčin breg. 
Opazovali in poslušali smo 19 vrst ptic (na primer rjavega sra-
koperja, rjavo penico, rečnega cvrčalca), 18 vrst metuljev (na 
primer zelo redkega temnega pisančka) in ogromno rastlin-
skih vrst, tipičnih za suhe in mokrotne travnike. 
Z lastniki in uporabniki zemljišč bomo sklepali pogodbe, ki 
bodo vključevale puščanje nepokošenih pasov trave na rob-
nih delih travnikov ali ob mejicah, zasaditev glavatih vrb 

in grmovnic, ki bodo tvorile mejice, in ohranjanje mejic oz. 
obstoječih pasov grmovja med travniki in njivami. Naš partner 
DOPPS je na območju Natura 2000 Goričko aktivno popisal oz. 
spremljal hribskega škrjanca in velikega skovika. Na podlagi 
teh podatkov bomo s pomočjo pogodbenega ali skrbniškega 
varstva z zainteresiranimi sklenili pogodbe, s katerimi bomo 
v zameno za plačilo izvajali ustrezne ukrepe za izboljšanje 
stanja teh dveh vrst. V jesenskem času letošnjega leta in spom-
ladanskem času naslednjega leta bomo na novo zasadili 15 
ha visokodebelnih sadovnjakov in izvedli dosaditve na 5 ha 
sadnih dreves v obstoječih visokodebelnih sadovnjakih. Za 
izvedbo ukrepov bodo kmetje dobili plačilo. S partnerjem 
KGZS – zavodom Murska Sobota bomo iskali kmete, ki bodo 

z JZ KPG sklenili pogodbe o brezplačnem najemu in košnji v 
okviru projekta odkupljenih 40 ha travnikov. Izvedba naravo-
varstvenih ukrepov in aktivnosti ne bo koristila le kmetom in 
vrstam, ampak tudi turističnim ponudnikom v regiji. Goričko 
bo postalo privlačnejše za domače in tuje obiskovalce, saj po 
podatkih Slovenske turistične organizacije na izbiro potovalne 
destinacije med tujimi obiskovalci zelo vpliva urejena in sliko-
vita ter pestra kulturna krajina. To je priložnost za nadaljnji 
razvoj bolj vzdržnega turizma v regiji. Pri izboljšanju stanja na 
terenu vabimo k sodelovanju tudi občane v občini Šalovci. Za 
podrobnejše informacije vabimo zainteresirane kmete, da se 
oglasijo na sedežu JZ KPG, Grad 191 ali nas pokličejo od pone-
deljka do petka, med 8.00-14.00 na številko (02) 551 88 71.

Besedilo: Larisa Gregur, JZ Krajinski park Goričko
Slika: Tadej Törnar, Stanka Dešnik

Udeleženci vodenega izleta Metulji in ptice v Gorički krajini v Budincih.
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Spoznavanje naravnih 
parkov Slovenije
Skupnost naravnih parkov Slovenije je v šolskem letu 
2017/18 prvič pripravila aktivnost za osnovnošolce - splet-
no raziskovanje naravnih parkov ter njihovih naravnih in 
kulturnih značilnosti. Poimenovali smo jo Parkoslovje. 
Sodelovali so tudi učenci iz OŠ Šalovci. 
Upravljavci dvanajstih zavarovanih območij narave smo po-
vezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. V šolskem letu 
2017/18 smo osnovnim šolam ponudili novo skupno aktivnost. 
Namenjena je 5. in 6. razredom. Namen aktivnosti je približati 
bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo upravljavci zavaro-
vanih območij varujemo. Aktivnost je potekala na spletni stra-
ni www.naravniparkislovenije.si. 540 učencem iz cele Sloveni-
je je pomagalo 51 mentorjev iz 39 osnovnih šol. Od oktobra do 
junija so reševali 3 sklope vprašanj, ki so jih sestavili strokov-
njaki iz 12 zavarovanih območij narave. Učenci so s pomočjo 
povezav na spletnih straneh posameznih zavarovanih območij 

iskali odgovore in ob tem spoznavali njihove naravne in kul-
turne značilnosti. Nagradili smo jih s priznanjem in igralnimi 
kartami z motivi iz naravnih parkov Slovenije. 

Besedilo: Nataša Moršič

Srečanje otrok 
Trideželnega parka 
Goričko-Raab-Őrség
V parku gradu Grad so se 23. maja srečali učenci in men-
torji, ki so sodelovali v 4. Mednarodnem natečaju v ust-
varjanju. Sodelovale so šole z območja Trideželnega parka 

Goričko-Raab-Őrség. Med udeleženci so bili tudi učenci in 
mentorici iz OŠ Šalovci.
V sodelovanju z Osnovno Šolo Kuzma smo v Javnem za-
vodu Krajinski park Goričko za učence, ki so sodelovali v 4. 
Mednarodnem natečaju v ustvarjanju, pripravili igre v graj- 
skem parku. Za druženje smo izbrali igre v naravi, za ka-
tere ne potrebujemo veliko pripomočkov, ampak  le nekaj 

domišljije in stvari, ki se najdejo v vsakem gospodinjstvu. 
Vlogo demonstratorjev  so prevzeli učenci OŠ Kuzma, ki so 
igre predstavili praktično in dajali navodila v slovenskem 
in nemškem jeziku. V senci stoletnih dreves smo brusili 
škarje, kradli zemljo, skakali ristanc in gumitwist ter se 
preizkusili v spretnostnih igrah z volno, v hoji s smučmi 
itd.  Spoznavali smo vrste območja Natura 2000 Goričko 
in izdelali igro Tri v vrsto. Že četrto mednarodno srečanje 
otrok smo zaključili s skupno fotografijo sodelujočih iz 

Naravnega parka Raab, Narodnega parka Őrség in Krajin-
skega parka Goričko. Slednjega so zastopali učenci in men-
torji iz OŠ Šalovci, OŠ Grad, OŠ Kuzma, POŠ Bodonci in 
OŠ Cankova. 

Besedilo: Nataša Moršič
Slika: Stanka Dešnik

Ali se še spomnite igre Zemljo krasti? Hoja s smučmi v trojicah.
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Jožef Slaviček starejši: Z glasbo v srcu
Velik ljubitelj glasbe, vedno pripravljen pomagati drugim, upokojen poštni uslužbenec, orga-
nist, muzikant, veseljak in dober po srcu, kmetovalec, dobitnik občinskega priznanja … in še bi 
lahko naštevala. Vse to so besede, ki opisujejo našega zelo aktivnega občana Jožefa Slavička 
starejšega. 

Vaša ljubezen je že od malih nog glasba. V vaši družini potuje glasbeno izročilo iz roda v rod. Kako daleč nazaj sega 
v družini ukvarjanje z glasbo? 
Moji spomini segajo daleč nazaj v rosna otroška leta. Spomnim se svojega dedka, ki je imel harmoniko. To je bila dvoredna 
frajtonarca, dedek so si jo večkrat vzeli in nanjo zaigrali in tega se zelo rad spominjam. Na harmoniko je igral tudi moj oče. 
Dedkova frajtonarca se je čez leta uničila in raztrgala, zato ni bila več uporabna. Ko sem bil star štirinajst let, sem si zelo 
želel, da bi imel svojo harmoniko. Mojo veliko željo mi je izpolnil oče in mi jo kupil, ko sem bil star osemnajst let. Svojega 
strica nisem poznal, so mi pa pripovedovali sosedje, da je bil  zelo dober muzikant in je igral trobento in violino v romski 
glasbeni skupini. Tako lahko rečem, da mi je bila glasba položena že v zibelko, saj sem odraščal ob igranju na harmoniko 
in hitro tudi sam začutil, da si želim nadaljevati pot svojega dedka in očeta vse do danes.
 
Takoj ko omenimo priimek Slaviček, ljudje pomislijo na harmoniko, petje, pevski zbor …  Nastopali ste na številnih 
prireditvah, vodili pevske zbore, bili ste zunanji sodelavec OŠ Šalovci in na pobudo takratne učiteljice POŠ Do-
lenci, Zorke Uzelac spremljali otroško folkloro. Na področju glasbe ste zelo aktivni, saj poleg petja in igranja na 
harmoniko, klavir in orgle, vodite tudi cerkveni pevski zbor Župnije Dolenci. Kdo Vas je tako navdušil za ukvarjanje 
z glasbo? Nam morda lahko zaupate kakšen dogodek, ki vam je še posebej ostal v spominu? 
Takoj, ko sem dobil harmoniko, sem se začel učiti igrati nanjo. Moj prvi učitelj je bil markovski organist Ivan Kociper. Tako 
sem se spoznal z notami, bil sem zelo vedoželjen ter z veseljem in zanimanjem hitro pridobival znanje. Nekega večera je 
k nam prišel naš takratni župnik Matija Balažic in je vztrajal pri tem, da naj se učim igranja na orgle. To je bilo leta 1961. 
Orgelski tečaj je takrat potekal na Tišini enkrat na dva tedna. Učil me je prof. Gregor Zafošnik, ki je iz Maribora prihajal 
sem poučevat.  Tako, da imam dokončano tečajno obliko igranja na orgle. Najbolj mi je v spominu ostal pristop našega 
takratnega župnika Matije Balažica, ki je v meni videl sposobnost, željo in veliko veselje do igranja. Tisti večer, ko je prišel 
na obisk, me je vztrajno prepričeval in stal pri meni tako dolgo, dokler nisem obljubil, da se bom učil igranja na orgle. 
 
V župnijski cerkvi ste dolga leta opravljali nalogo zvonarja, še vedno pa ste član Župnijskega sveta in organist. Vse 
to opravljate z veseljem, ljubeznijo do glasbe, vztrajnostjo in veliko izkušnjami. In prav z vsem tem ste vplivali na 
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starejšega sina, ki kot profesor glasbe, zborovodja, organist in glasbenik nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo. 
Tudi mlajši sin se je učil igranja na kitaro, s petjem in igranjem na kitaro pa nadaljuje tudi vnuk Jernej. Kaj menite, 
kakšna je prihodnost cerkvene, zborovske in ljudske glasbe v majhnih goričkih vasicah?
Jaz mislim, da prihodnost te glasbe v naših krajih ni najbolj svetla in da ni pričakovati velikih uspehov. Vzrok zato je 
premajhno število ljudi, ki bi želeli sodelovati pri zborovskem petju, saj to za sabo potegne tudi določene obveznosti. 
Primanjkuje tudi ljudi, ki bi želeli ustanavljati zbore, prav tako pa se veliko ljudi izseljuje, vasi se praznijo, mladi odhajajo. 
Premalo je v zborih mladih ljudi, ker se pogosto šolajo ali zaposlijo v mestih in poredko prihajajo domov in ni zanimanja 
za sodelovanje pri zborih. Morda pa se bo vseeno ljudsko petje ohranilo vsaj po župnijah v cerkvah. Želim si, da bi glas-
beno pot v naši družini nadaljevala tudi moja vnuka in bi tako glasba ostala v srcih naslednjih rodov. 

Skoraj 40 let ste opravljali poklic pismonoše in poštnega upravnika, kjer ste spoznali veliko ljudi. Svoje delo ste 
opravljali vestno, skrbno in odgovorno. Kakšni so spomini na dolgoletno opravljanje dela na pošti? Verjetno se je od 
vaših začetkov do danes precej spremenilo …
Službo pismonoše sem začel opravljati leta 1970. Spominjam se začetka opravljanja mojega dela, ki je bilo zelo razgibano 
in zanimivo, vendar je zahtevalo tudi odgovornost. Ko sem dobil službo pismonoše so bili časi zelo prijazni do delavcev in 
sem z veseljem šel opravljat svoje delo. Po osmih letih sem se prijavil v PTT poklicno šolo v Ljubljani, ki sem jo opravljal 
ob delu. Ko sem opravil prve izpite, sem se odločil, da ne bom več opravljal poklica pismonoše in sem šel delat po poštah 
na Goričkem in v Murski Soboti. Pri tem delu mi je res ostalo zelo veliko lepih spominov pa tudi kakšni manj prijetni 
spomini so ostali. Tako sem delal do leta 1982, ko sem dobil stalno zaposlitev na Hodošu. Tu sem opravljal delo pismonoše 
in upravnika pošte in sicer štiri ure sem raznašal pošiljke in štiri ure sem opravljal delo na pošti. To delo sem opravljal 
do leta 2006, ko sem se upokojil. Tako, da sem sedaj že dvanajst let upokojenec. Tako delo pismonoše kot delo upravnika 
pošte je imelo svoje prednosti in slabosti. Proti koncu mojega službovanja je postajalo delo veliko bolj zahtevno zaradi 
povečanja prometa, kar je prineslo s seboj veliko večjo odgovornost. 

Ker ste vedno pripravljeni pomagati ljudem v stiski, ste tudi aktivni član Slovenske Karitas. Od kod ta odločitev in 
kakšna je vaša naloga v okviru mednarodne organizacije KARITAS? 
Ko se je ustanavljala Karitas v župniji sem, ne da bi veliko razmišljal, takoj privolil, da bom tudi jaz sodeloval. V skupini 
nas je petnajst članov, sodelavcev Slovenske KARITAS. Delo ni zelo zahtevno, opravljamo ga z veseljem in solidarnostjo 
ter željo po pomoči ljudem, ki so pomoči potrebni. Vsake tri mesece na župnišče dobimo pakete z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami in jih razdelimo družinam ali posameznikom ali pa jih samo obiščemo na domu. Včasih poskrbimo tudi, 
da preko KARITAS družine dobijo sredstva, s katerimi si potem priskrbijo, kar nujno potrebujejo. 

Poleg glasbe pa so vam posebno pri srcu tudi živali. Doma imate majhno kmetijo, kjer se vedno najde kaj za pos-
toriti. Nekaj let ste se ukvarjali tudi s čebelarstvom. Kako bi opisali delavnik na kmetiji? 
Delo na kmetiji me veseli. Že v otroštvu sem pomagal pri delu in tako spoznaval delo in življenje na kmetiji. Takrat druge-
ga nismo imeli kot kmetijo in se z delom na njej preživljali. Imeli smo tri ali štiri krave in to je bilo dovolj, da je tričlanska 
družina preživela. Tako je to ostalo v meni, še sedaj rad delam in če bi lahko, bi delal še več. Tudi s čebelarstvom sem se 
rad ukvarjal vendar tega sedaj ne morem več opravljati, ker sem alergičen na čebelji pik in sem bil tudi dvakrat v bolnišnici 
zaradi tega. Tako mi je osebna zdravnica svetovala naj opustim delo s čebelami, ker je prenevarno zame. Eno leto mi je 
pri delu s čebelami prihajal pomagat prijatelj, čebelar Tonček, potem pa sem raje delo s čebelami opustil. Bil bi vesel, če bi 
vnuka pokazala zanimanje za delo s čebelami saj je potrebno samo nadaljevati moje delo. 

Pred dvema letoma vas je občina Šalovci nagradila z občinskim priznanjem za dolgoletno uspešno vodenje pevskega 
zbora Župnije Dolenci. Priznanje je potrditev vašega dela, truda in zavzetosti. Kaj vam priznanje pomeni?
Prejeto priznanje me je najprej presenetilo, sedaj pa vidim, da moje delo ni nepomembno, zato mi to priznanje veliko 
pomeni. 

Prosila bi vas še za nekaj besed ob koncu najinega pogovora, morda kakšna želja, misel …
Zelo si želim, da pri hiši ostanejo pevci in muzikanti. Bilo bi lepo če bi bilo tega veliko, ne samo pri naši hiši, ampak po 
naših krajih, saj glasba ljudi povezuje in jih druži. Zelo prijetno je poslušati muziko, še posebej pa tisto, ki se igra v živo. 
Vsem občanom, bralcem občinskega glasila želim vse dobro in uspešno še naprej. 

Besedilo in fotografija: Darja Slaviček
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Med nami … 
V prvi polovici leta se je med nami zgodilo veliko zanimivih dogodkov. Izbrali smo nekaj vidnejših. 

Dan državnosti 
V občini Šalovci smo zaznamovali dan državnosti 
s tradicionalnim pohodom, ki je imel start in cilj 
pri nekdanji karavli v Čepincih. 

Pohod je bil organiziran v sodelovanju z Območno zvezo ve-
teranov vojne za Slovenijo Murska Sobota, udeležilo pa se ga 
je okoli 50 pohodnikov. Pohodu je sledil svečani del s proslavo 
v šotoru pred karavlo, kjer je pred zbranim občinstvom ob 
igranju himne častna straža najprej razvila prapor veteranov 
vojne za Slovenije. Po pozdravnem nagovoru župana Iztoka 
Fartka se je zvrstilo več govorcev, med njimi tudi slavnostni 
govornik polkovnik Miran Fišer, načelnik Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske. V svojem govoru je šel skozi kratek pregled 
dogajanj ob osamosvojitveni vojni in izpostavil izreden pomen 
odgovorne odločitve tedanjih branilcev naše državnosti ter 
odgovornost vseh nas pri ustvarjanju skupne prihodnosti. Ob 
tej priložnosti je bil predstavljen tudi čezmejni projekt Mura 
Raba Tour iz programa Interreg Slovenija-Madžarska, v kate-

rem je partner Občina Šalovci in v okviru katerega bo v nasled-
njem letu v sodelovanju z Vojaškim muzejem odprt nov muzej 
graničarstva v obnovljenih prostorih karavle. Na slovesnosti je 
sodelovala tudi domača osnovna šola z moderatorko proslave, 
učenci in učenke OŠ Šalovci pa so s svojim petjem lepo pope-
strili celotno dogajanje. Svečanemu delu je sledilo še sproščeno 
druženje ob manjši pogostitvi pod pokroviteljstvom Občine 
Šalovci.  

Gasilci v Občini Šalovci uspešni pri svojem delu
Za leto 2018 lahko povem, da je posebno leto za gasilce v 
naši občini. Meni kot operativcu je pomemben podatek, 
da smo prvo polovico leta preživeli brez večjih inter-
vencij. Samo želim si lahko, da bi tako ostalo do konca 
leta. Naslednja pomembna pridobitev je avtocisterna v 
PGD Šalovci. Stara je odslužila svojemu namenu. Z vsem 
spoštovanjem in nostalgijo smo se gasilci poslovili od 
»šalovskega DAFA«. Milijoni litri prevožene vode bodo  
ostali v spominu vsem v občini, predvsem pa tistim, kateri 
ste bili velikokrat odvisni od te vode. 

Iskrene čestitke Šalovčarom, da so se opogumili in šli v  
nabavo novejše avtocisterne. Seveda gre posebna zahva-
la občini ter vam, občanke in občani, da ste velikoduš- 
no prispevali svoj delež ob nabirki za nabavo nove avto- 
cisterne. Nikoli ne bom pozabil patra kateri je »krstil« 
staro cisterno z besedami: Naj bo ta cisterna kot stara  
devica, vedno pripravljena, nikoli uporabljena. Žal je bila 
prevečkrat uporabljena. 
Sam želim enako tudi novi pridobitvi »vedno pripralje- 
na, nikoli uporabljena«. 
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Ko boste brali te vrstice, smo gasilci že opravili tekmo-
vanje za pokal GZ Šalovci. Tekmovanje je pomemben del 
izobraževanja gasilcev. 
Obenem smo tudi pridobili nove gasilce pripravnike. Čine 
in diplome so dobili na tem tekmovanju. Moram še omeni-
ti tekmovanje starih brizgaln v Markovcih. Prvega septem-
bra bo obenem s tekmovanjem tudi srečanje pomurskih 
gasilskih veteranov ter slovesnost ob obletnici prve mo-
torne brizgalne v Prekmurju, s katero še dandanes mar- 
kovski gasilci tekmujejo. Gasilska zveza Šalovci letos praz-
nuje dvajseto obletnico obstoja. Povezovanje društev, skup-
ni nastopi pri nabavi opreme, organizacija izobraževanj. 
To je poleg drugega dela nekaj pomembnejših nalog, s 
katerimi Gasilska zveza pomaga pri zagotavljanju požarne 
varnosti ter vodenja pri intervencijah doma in širše v regiji. 

Vse od ustanovitve je zvezo vodil tovariš ANTON IVANIČ, 
ki pa v tem letu predaja predsedovanje novemu predsed-
niku Gasilske zveze Šalovci. Njemu hvala za vse opravljeno 
delo, novemu predsedniku pa želim uspešno delo v vode-
nju te pomembne organizacije.

Spoštovane, spoštovani. Hvala vsem za vso podporo, pa 
naj bo to samo spodbudna beseda. Gasilci smo lahko 
uspešni samo s podporo vas in naših družin. Upam, da 
nas boste še naprej podpirali pri našem delu ter vam 
želim prijetno branje občinskega glasila, mirne dni ter 
lepe počitnice.

Besedilo in fotografije: Jožef Šömenek,  
poveljnik GZ Šalovci, VGČ II

SKUPNOST IN OBČANI

Izlet po čudoviti Dolenjski
Društvo upokojencev Šalovci je za svoje člane organiziralo izlet v Novo mesto oziroma potepanje po 
Dolenjski, in sicer v četrtek, 17. maja 2018.
 
Ob sedmi uri zjutraj se je vesela 
druščina izletnikov odpeljala izpred 
občinske stavbe v Šalovcih novim 
doživetjem naproti. Sproščen klepet s 
sopotnikom, uživanje ob poslušanju 
prijetne glasbe, postanek za kavico in 
že smo bili pred Novim mestom – pre-
stolnico Dolenjske. Tam nas je čakala 
prijazna turistična vodnica, ki nas je 
popeljala skozi mesto in nam pokazala 
njegove znamenitosti. Najprej smo se 
povzpeli k čudoviti cerkvi na griču, v 
kateri se je Dragotin Kette – slovenski 
pesnik, eden od predstavnikov naše 
moderne književnosti, zagledal v lepo 
Heleno. V njej je služboval tudi škof 
Sladkonja, ki je bil ustanovitelj Duna-
jskih dečkov (zbor).  To in še veliko 
drugega nam je vodnica povedala o tej 
novomeški cerkvi. Med vožnjo skozi 
mesto nam je pokazala tudi dvorec, 
v katerem je živela Primičeva Julija z 
družino pa hišo Pil in Vena Mlakarja 
(znani baletni par). V Novem mestu 
so živeli še drugi pomembni možje. 
Leon Štukelj (telovadec), Božidar 
Jakac (slikar), Janez Trdina (pisatelj). 
Vse to in še veliko drugega nam je 
znala povedati gospa, ki nas je vodila 

skozi mesto. Na trg, kjer je studenec, v 
katerega so vklesani verzi iz Kettejeve 
pesmi Na trgu, ki jo je posvetil Heleni, 
se nismo zapeljali, kajti obnavljajo ga. 
Smo pa obiskali čebelarko Andrejo. 
Zelo lepo nas je sprejela in pogostila, 
pa tudi veliko zanimivega je povedala 
o svoji družini, čebelah in čebelarstvu. 
Iz Novega mesta smo se odpeljali v 
Družinsko vas pri Šmarjeških Toplicah 
in si ogledali mlin s tradicijo – Košakov 
mlin. Pogoščeni smo bili z raznimi 
vrstami domačega kruha, z mesnina-
mi, s pecivom in pijačo. Mlin Košak 
je danes eden redkih še delujočih 
mlinov v Sloveniji. Posebnost mlina 
je to, da so vsa žita, ki jih predelujejo 
v moko, slovenskega oziroma pred-
vsem lokalnega porekla. Nekateri so 
kupili razne vrste moke: ajdovo, ko-
ruzno, pirino … Pravijo, da je zelo 
dobre kvalitete. V kraju Bela Cerkev 
so nas v Hiši žive dediščine sprejele 
članice Društva podeželskih žena in 
deklet. Dobrodošlico so nam izrazile 
z njihovo značilno pogačo in s hladno 
pijačo. Ogledali smo si film o društvu, 
o zanimivostih kraja in pokrajine ter 
razstavljene predmete, prostore, ki 

so v obnovljeni stari šoli. Pot nas je 
vodila naprej po čudoviti pokrajini in 
kmalu smo bili v Vinici pri Šmarjeti na 
Kmetiji Škrbina. Na dvorišču so nas 
pričakali skoraj vsi člani te družinske 
kmetije, od najmlajšega, ki je bil še 
v vozičku, do glavnega gospodarja. 
Mize sredi dvorišča so se kar šibile 
pod težo dobrot, ki so nam jih po-
nudili za pokušnjo. Po ogledu kmetije 
smo se najedli in nakupili veliko vseh 
vrst mesnin. Na kmetiji gojijo govedo, 
svinje, perutnino in vse meso predela-
jo doma in ga sami tudi prodajo. V vi-
nogradu imajo zidanico, v kateri smo 
imeli pozno kosilo. Ker so nas vse-
povsod, kamor smo prišli, pogostili, so 
bili želodci polni, zato marsikdo kosila 
ni mogel pojesti. Gospodar je bil nad 
nami zelo navdušen. Bili smo vesela 
in zelo odprta druščina. Za slovo smo 
mu morali zapeti nekaj prekmurskih 
pesmi. Povabil nas je, naj še pridemo 
in nam zaželel srečno pot. Polni lepih 
vtisov smo pozno ponoči prispeli v 
Šalovce. Po mnenju mnogih je bil to 
eden lepših izletov. 

Besedilo: Marta Verbai
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Srečanje motoristov v Budincih 
V Budincih, pri nekdanji vaški trgovini in starem gasilskem domu, kjer je zdaj sedež Moto kluba 
Gronska strejla, je letos potekalo že 18. srečanje motoristov, ki ga organizira omenjeni klub. Dvo-
dnevno druženje pristašev jeklenih konjičkov, ki se je zaključilo z večernimi koncerti, je tudi tokrat 
spremljal pester program.

Zvok motorjev je prvi vikend v maju v Budincih naznanjal, 
da bo ponovno potekalo srečanje motoristov, tokrat že 18., 
ki so ga pripravili člani Moto kluba Gronska strejla. Ta je bil 
ustanovljen leta 1999, ravno z namenom, da bi se enakomisleči 
oziroma motoristi, ki jih je bilo na Goričkem čedalje več, 
tudi organizirano družili. Dve leti po nastanku kluba so tako 

člani prvič organizirali srečanje, ki je do leta 2014 potekalo v 
Križevcih na Goričkem, zadnjih pet let pa se vozniki in pristaši 
motorjev srečujejo v najbolj severovzhodni vasi Slovenije. 
Prvi dan srečanja je dogajanje potekalo v klubskih prostorih, 
kjer so se poleg članov društva ter domačinov zbrali še gostje 
iz Vorarlberga, ki se že vrsto let udeležujejo srečanja. Tradi-
cionalno sobotno dogajanje pa se je začelo s predstavitvijo 
motoristične opreme ter stunt showa, s katerim se ukvarja 
Rok Bagoroš. Popoldan je sledila tradicionalna panoramska 
vožnja. Okrog 100 voznikov motorjev se je podalo izpred pros-

torov kluba v Budincih skozi Dolence in Šalovce do Lucove, 
od tam naprej so se podali do Čepinec, kjer so imeli krajši po-
stanek, nato pa so se vrnili na prizorišče dogajanja v Budince. 
Kot je povedal Goran Gungl, predsednik Moto kluba Gronska 
strejla, so se letos člani, tudi na pobudo policije, ki jih je na 
panoramski vožnji spremljala, odločili, da bodo pogostitev na 

tej vožnji kot prvi moto klub pripravili brez alkohola. »Nekdo 
mora začeti s tem in če želimo še naprej biti vzor motoristom, 
bomo delali tako«, je dodal Gungl. Srečanja, ki se je zaključilo 
z nastopom treh bandov – Rock band Hipnoza, Anprofešnl ter 
Fulgas ROCK BAND – se je tudi letos udeležilo veliko moto-
ristov z Madžarske, iz Avstrije in s Hrvaške, prišli pa so tudi 
številni ljubitelji motorjev iz različnih koncev Pomurja in 
Slovenije. 

Besedilo in fotografije: Damjana Nemeš

Peš iz Budinec v Andovce
Kulturno-umetniško društvo Budinci je v mesecu januarju skupaj s porabskim Kulturno-turističnim društvom An-
dovci pripravilo že tradicionalni »pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj«, ki poteka med Goričkim in Porabjem, 
natančneje med Budinci in Andovci. 
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Na mednarodni pohod po uradno označeni krožni pešpoti 
med dvema državama se je izpred vaško-gasilskega doma 
v Budincih podalo čez 240 pohodnikov iz cele Slovenije, 
mnogi med njimi so se ga udeležili prvič. Pred začetkom 
pohoda so organizatorji pripravili tudi žive jaslice, kar je 
nekako že postala tradicija teh januarskih pohodov v naj-
bolj severovzhodni vasi Slovenije. Po pozdravnih nagovo-
rih so se pohodniki skupaj z vodiči odpravili po slovenski 
strani skozi gozd, mimo mejnih kamnov, kjer je nekoč 
stala žična ograja med Madžarsko in Slovenijo, med pot-
jo so se sprehodili tudi mimo mejnega kamna A 115, ki 
označuje najsevernejšo točko Slovenije. Prvi postanek so 
opravili na prostoru, kjer je nekoč stala karavla oziroma 
stražnica, nato pa so se podali prek meje do Andovec, do 
hiše rokodelstva in porabske domačije, kjer je tudi simbol 

slovenstva, mali Triglav. Domačini so za vse pohodnike pripravili okrepčilo, nato pa so se ti odpravili na še zadnji del poti. 
Pri vaško-gasilskem domu se je s toplo malico in ponovoletnim druženjem pohod tudi zaključil. 

Besedilo in fotografije:  Damjana Nemeš 

40-letno sodelovanje med 
športnima društvoma 
Čepinci in Dolnji Senik: Kok 
je prvopaut bilao 
Davnoga leta pred 40 lejti smo se vküp daobile pod kostanji 
Hotela Zvejzda v Sobote. Tam smo se daobele trije gospaud 
Trajbar pa eden noš človek s Sobote, ka je znao rejč prejk obr-
naute na slovensko pa vogrsko. Dosta smo se nej mogle nika 
zgučate, samo to kdo se dobijmo na Hodoše na granece pa 
kokšne barve mo oblečene ka nemo si iste. Te pa smo se fküp 
zbejrale en mejsec, tok ka smo en bus lüjde napunele, bilao je 
pa tok fejst težko to vküper sprovete, ka smo si meli en pošoš 
ge smo bili si gor napijsane, tok kok smo šli prejk, tok smo mo-
gle prijte nazaj. Do smo bus napunili smo se vgojno ob šejstoj 
vöre s Čöpanec pelole praute Hodoše in Bajanšaje. Najprlej so 
nas na gronece noše preglednole, te pa smo šli prejk na vogr-
sko stran, tan pa nas je počoko eden gospaud z beđusame in 
je znao včosek poslanskon gučate, ka je on provo ka je Pišta 
Šömenek, no dole smo se pa te že se rozmele. Na gronece smo 
dugo čokale, ka so nas se preštele pa nan se preglednele ko 
prejk pelamo. Te pa smo se pelole praute Balatone, tam pa smo 
te šli gor na šift, pa smo se peloli prejk na drüjgo stran Bala-
tona pa nazaj. Večer smo prišli v varaš ge smo mele večerđo te 
pa smo šli si sküper v šaolo ge smo na trnace nokle doj mele 
lüčene straužeke, pa smo tan vsi sküper cejli bus lüjde spale. 
Rono do je sunce gor šlo smo se poglednole molo varaš pa 
oprovele obed v krčme štera ob poute kok pela praute židovon. 
Včosek po oböde pa smo se odpelole praute Gorenjome Seniki, 
samo nas je pa li nekak vleklo ka bi mij rode vidli ko je na 

ton Gorenjon Seniki. Molo smo ešče čosa mele, te pa nas je 
bus pelo praute Gorenjome Senijke, tan pa so nas soldate doj 
stovele in nas nej dole püjstale. Dugo smo čokale, ka so sol-
date grafejrale na komando in so nas nej prejk püjstele, te pa 
je Pištek Šömenek vö staopo z busa pa neka pokazo žandaron 
in smo daobele dovolenje ka lejko za dvej vöre idemo na 
Gorenje Senik. Do smo pa ta prišli v tisto krčmo, te smo se pa 
počüjtele tok kok da be bilij doma, vej so pa si lidgej gučale po 
noše, ka smo jih rozmele. Si so spitavale če kokša žlata še živej 
na toj strane, vej je več kok pao lüjde melo žlato na slavskoj 
strane. Tej dvej vöre je hitro mijnelo pa smo mogli ite nazaj ka 
smo somo teoko mele dovolenja, te smo se pa že mogle prejk 
preoblejčte pa smo šli brsat. Kdo smo henjale z brsanjon pa 
smo mele veoke bal, tok ka smo komaj paunauče šli domau. 

Besedilo: Jože Korpič 
Fotografija: Mihaela Kalamar 

V Kulturnem domu na Dolnjem Seniku imajo shranjen bogat 
arhiv iz 40-letnega sodelovanja.

SKUPNOST IN OBČANI
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Programi Turističnega društva Dišeči volčin
V našem turističnem društvu, ki združuje vseh šest vasi v občini, smo v prvi polovici leta izpeljali 
vse zastavljene programe. 

Tako smo v še zimskih mesecih pripravili zdaj že tradicionalni večer obujanja starih običajev, s kulturnim programom smo raz-
veselili naše mame, babice, dekleta in žene, v velikonočnem času pa smo pripravili tradicionalno razstavo pisanic in aranžmajev, 
ki je tokrat bila v Šalovcih. Pohod turističnega društva Z dolouv na brejge smo izvedli maja v Čepincih, pridružili pa so se nam 
tudi pohodniki iz Majšperka. Z namenom, da spoznamo Slovenijo in si ogledamo turistične prakse drugih krajev, smo junija bili 
na izletu na Primorskem. Do konca leta nas čaka še naša največja prireditev Kapüstni den, ki bo 14. oktobra, in pa predbožično 
srečanje, ki ga pripravljamo skupaj z Občino Šalovci. Zdaj pa še nekaj foto utrinkov z naših dogodkov: 

Besedilo in fotografije: Mihaela Kalamar

SKUPNOST IN OBČANI
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KUD Budinci v sliki 

Fotografije: Damjana Nemeš

V Domanjševcih gostili 
tabornike 
Med 15. In 17. junijem je v Domanjševcih v organiza-
ciji Komisije za program za mlade v Zvezi tabornikov 
Slovenije in Društva tabornikov veseli veter Murska 
Sobota potekal 64. državni mnogoboj. 
Taborniki iz vse Slovenije – zbralo se jih je približno 
500 – so se v treh dneh bivanja v Domanjševcih, 
na travniku za Evangeličansko cerkvijo, pomerili v 
različnih disciplinah, vse pa so vključevale taborniške 
spretnosti preživetja v naravi. Udeleženci so bili sta-
rostno zelo različni, saj so bili najmlajši stari dobrih 6. 
let, najstarejši pa že najstniki. Najbolj hrabre in spretne 
skupine so dobile tudi praktične in zanimive nagrade. 

POČITNIŠKI OGLASI
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MED ŠOLSKE KLOPI

Po poteh skritih zakladov našega podeželja so se 
odpravili učenci OŠ Šalovci
Učenci OŠ Šalovci so se po nekajletnem premoru spet odločili, 
da želijo sodelovati na državnem turističnem festivalu Tu-
rizmu pomaga lastna glava.

 
Učenci na turistični tržnici TPLG

Tema letošnjega turističnega festivala je bila »Kultura in tu-
rizem« in prav ta tema  je naše učence letos takoj prevzela, 
da so se odločili odkriti skrite zaklade našega podeželja in jih 
predstaviti na turistični stojnici. Obe dejavnosti, tako kultura 
kot turizem, sta namreč med sabo zelo povezani, v naših kra-
jih pa žal še vedno premalo razpoznavni in predstavljeni. Kar 
nekaj časa so razmišljali in ugotavljali, kaj bi lahko kot temeljni 
turistični produkt v našem podeželju predstavili. Zavedali so 
se, da imamo kar precej kulturno-turističnih znamenitosti, 
vendar iz njih je potrebno izbrati tiste, ki bodo naš kraj na-
redile turistično prepoznavnega. Rezultat njihovega ustvarja-
nja  so skriti zakladi našega podeželja, ki jih učenci odkrivajo v 
raziskovalni nalogi.  Odločili so se za nekaj najlepših turističnih 

zakladov v našem kraju, za katere so bili prepričani, da bi bilo 
lepo in prav, da jih izpostavijo in predstavijo širši javnosti. 
Med drugim so izdelali tudi maskoto Kapüstek, s pomočjo ka-
tere so predstavili nekatere znamenite ljudske običaje našega 
podeželja, staro stavbno dediščino in domače prekmursko 
narečje.  Vse to so predstavili 13. marca 2018 v Mercatorjevem 
centru Tabor v Mariboru, na 32. festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava. Na njem je sodelovalo kar osemnajst osnovnih 
šol iz SV dela Slovenije.  Našo turistično stojnico pa so pred-
stavljali učenci: Tamara Kuhar, Domen Herceg, Kevin Matuš, 
Tia Vukan, Vita Lukašev in Ana Vukosavljević. Izkazali so se 
kot zelo kreativni turistični vodiči in skupaj zbrali 240 točk ter 
prejeli srebrno priznanje. Za doseženo lepo priznanje jim še 
enkrat iskreno čestitamo.

 
Naša turistična stojnica

Besedilo in fotografije: učenci OŠ Šalovci 

OŠ Šalovci ponovno Simbioza Šola
OŠ Šalovci je v četrtek, 21. 6. 2018 na slovesni prireditvi v Postojni prejela naziv SIMBIOZA ŠOLA. Postala je šola, ki 
povezuje mlajšo in starejšo generacijo v gibanju in ob računalnikih. Namen dejavnosti je promoviranje vrednot prosto-
voljstva, krepitev gibanja in sodelovanja ter prenosa znanja med generacijami.  Jeseni smo opravili program Simbioza 
Giba, nadaljevale pa so se ure gibanja, ki jih je vodil učitelj J. Gregorec. Prostovoljci na OŠ Šalovci so pod vodstvom učitelja 
P. Škofiča izvedli računalniške delavnice za odrasle. Pripravili so tudi prijeten video posnetek, ki je na prireditvi dosegel 
1. mesto. Iskrene čestitke!

Hvala vsem mentorjem in prostovoljcem za opravljeno delo ter  udeležencem za sodelovanje.   

Besedilo: Suzana Škodnik, mentorica Simbioza Šole
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Evropska vas
V četrtek, 10. maja 2018 je na Trgu kulture v Murski Soboti potekala prireditev Evropska vas, ki sta jo organizirali Infor-
macijska točka Europe Direct Pomurje in Osnovna šola II s podporo Mestne občine Murska Sobota. 

Na njej je sodelovalo 22 osnovnih šol iz Pomurja, ki so na krea-
tiven način na stojnicah predstavljali države EU. Naši učenci 
so predstavili sosednjo državo Hrvaško in njene naravnogeo-
grafske ter kulturno-zgodovinske znamenitosti. Pri delu so 

bili  zelo aktivni, marljivi in prizadevni. Spet so pokazali, kako 
znajo med sabo sodelovati, si pomagati in se dopolnjevati. 
Zelo suvereno so predstavili Hrvaško in zaplesali na njihovo 
zabavno glasbo. 

 
Učenci, ki so sodelovali pri projektu Evropska vas: Teodor, 
Ana, Domen, Tia, Melani, Mirjana, Tamara, Kevin, Vita 

ter mentorici Jožica in Marjetka

 
Utrinek plesnih korakov učencev OŠ na predstavitvi 

Hrvaške v Murski Soboti

Besedilo in fotografije: Jožica Tratar in Marjetka Andrejek, mentorici 

Zlata kuhalnica
V četrtek, 17. maja 2018 je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci potekalo regijsko 
tekmovanje za Zlato kuhalnico, ki poteka že deveto leto. 

V ekipah, ki jih sestavljajo trije 
tekmovalci, je kuhalo 9 ekip osnov-
nošolcev. Letošnja tema je bila pri-
morsko obarvana, saj bo finalno 
tekmovanje potekalo oktobra v sklo-
pu 65. Gostinsko-turističnega zbora 
Slovenije v Portorožu. Učenci so 
zato na različne načine pripravljali 

rižoto in vanilijevo kremo s sadjem. 
Iz kuhinje se je ves čas tekmovanja 
vil omamen vonj po najrazličnejših 
začimbah, zelenjavi, pecivu in sad-
nih omakah. Na svojih krožnikih so 
učenci predstavili prave gastronom-
ske umetnine, na katere so lahko 
zelo ponosni. Po oceni strokovne 

komisije, ki jo sestavljajo eminentni 
kuharji so  članice naše ekipe dosegle 
srebrno priznanje. Članice ekipe so 
bile. Tia Vukan, Vita Lukašev in Ana 
Vukosavljević. Čestitamo!

Besedilo in fotografije:  
Zdenka Lainšček, mentorica 
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23. ZLATI GLAS
 
Prireditev je za nami. Tokrat drugačna tudi zaradi nepredvidljivih tehničnih težav, ki jih nihče nima rad. A pridejo. 
Pomembno je, da smo jih s skupnimi močmi odpravili in da so se učenci lahko predstavili s tem, kar najraje počnejo in 
za kar so se pripravljali dlje časa. S petjem, plesom in igro. In to so, kljub začetni zadregi, opravili z odliko. Vsi po vrsti. 
Čestitam jim! Iskreno zahvalo izrekam vsem, ki ste pomagali pri odpravi zadrege z ozvočitvijo ter vsem obiskovalcem, ki 
ste potrpežljivo in z razumevanjem počakali, da se je prireditev lahko začela.
Razvrstitev po mnenju strokovne žirije:
•	 Razredna stopnja: 1. mesto Jernej Slaviček, 4. razred, 2. mesto Miha Svetec, 3. razred, 3. mesto Katja Vukosavljević, 

2. razred.
•	 Predmetna stopnja: 1. mesto Sindi Lukašev, 6. razred, 2. mesto Sara Horvat, 6. razred, 3. mesto Vita Lukašev, 7. 

razred.
Zmagovalka publike je Sara Horvat iz 6. razreda.

Besedilo in fotografije: Suzana Škodnik, mentorica 

10. mednarodni etnološki tabor … da ne bi pozabili!
Tema: Kulturna dediščina Občine Šalovci
Trajanje: 26. 6.–28. 6. 2018

V okviru tabora smo raziskali/popisali 
prireditve, ki skrbijo za ohranjanje ljud-
skih običajev na našem območju (občina 
Šalovci). Ti običaji so: kisanje zelje/repe, 
prikaz domačih kolin (župnišče Markovci), 
žetev in mlatitev (Domanjševci), Kapüstne 
den, luščenje bučnega semena, kartanje … 
(Šalovci).
Opravili smo raziskovalno delo na terenu 
– opazovanje z udeležbo, intervjuvanje 
(župnik Dejan Horvat v Markovcih – idejni 
vodja Župnijskega dneva in prikaza kolin 
v Markovcih, Mihaela Kalamar – predsed-
nica TD Dišeči volčin Šalovci – organizator 
Kapüstnega dne, Jadranka Svetec – idejni 
vodja prikaza luščenja bučnega semena), 
fotografiranje. 
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V šoli smo se lotili obdelave pridobljenih informacij in podatkov ter posnetih fotografij, na podlagi katerih smo pripravili: 
zloženko s popisom prireditev in karto učne poti z nalogami na posameznih točkah. Poleg resnega dela pa smo na taboru veliko 
časa namenili tudi medsebojnemu druženju in zabavi. Tako smo v torek zvečer prisluhnili zanimivemu potopisu o doživetjih s 
potovanja po ZDA, ki nam ga je predstavila Kimi Svetec. V sredo smo se  po napornem dopoldanskem delu popoldne odpravili 
na kopanje v Radence, zvečer pa smo si v kinu ogledali še film Oceanovih 8. Zadnji dan tabora smo zaključili z delom in pripravili 
zanimivo predstavitev za starše. Bilo je zabavno, poučno, morda malce neprespano, a zagotovo tako lepo, da se naslednje leto spet 
vidimo.

Besedilo in fotografije: Breda Kerčmar, mentorica 

Tabor za mlajše učence – Potuj z nami okoli sveta
Na naši šoli smo med 26. 6. in 28. 6. izvedli že tretji tovrstni tabor. Tri mentorice, Valerija, 
Ivana in Slavica, so popeljale 20 učencev v tri države – Hrvaško, Veliko Britanijo in Avstrijo.

Prvi dan smo podrobneje spoznali 
našo sosednjo državo Hrvaško, kjer 
preživljamo počitnice ob morju. 
Spoznavali smo njene znamenito-
sti, kulinariko, glasbo in šport. Vsak 
učenec si je iz gline izdelal svojo mor-
sko žival, posladkali pa smo se z baja-
dero, katero smo pripravili sami.
Naslednji dan smo se odpeljali v Ve-
liko Britanijo. Spoznali smo glavno 
mesto, britansko zastavo, denar-
no valuto, tradicionalno pitje čaja, 
kraljevo družino ter druge znane 
osebnosti. V skupinah smo izdelali 
poštni nabiralnik, telefonsko govoril-

nico in dvonadstropni avtobus, ki 
jih lahko vidimo v samem Londonu. 
Spoznali smo tudi igro z žogo – igro 
štirih kvadratov ter tabor popestrili z 
nogometom, Beatlesi in sladko kuli-
nariko.
Zadnji dan tabora smo spoznali 
našo sosednjo državo Avstrijo. Ta-
koj zjutraj po kratkem uvodu smo se 
zbrali v telovadnici, kjer smo se igrali 
otroške igre, ki se jih igrajo vrstniki 
v Avstriji  zunaj na prostem. Potem 
smo se naučili avstrijske pozdrave ter 
spoznali  značilnosti te prečudovite 
države (npr. zastavo, osnovne po-

datke, avstrijske specialitete, znane 
osebnosti, ...). Skupaj smo spekli 
rogljičke, se naučili osnovnih kora-
kov dunajskega valčka in zapeli refren 
uspešnice Ein Stern, der deinen Na-
men trägt, ki jo prepeva znani avst-
rijski  pevec DJ Ötzi.
Udeleženci tabora so uživali, se slad-
kali, družili, ustvarjali in se naučili 
veliko novega. Zdaj pa veselo na 
počitnice novim dogodivščinam na-
proti!

Besedilo in fotografije: Ivana 
Zidanšek, mentorica

MED ŠOLSKE KLOPI
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1.in 2. razred OŠ Šalovci
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Izdelali smo vetrnice …

 
… in zasadili ameriške borovnice.

 
Za en dan smo se spremenili v vojake, gasilce, princeske …

 
V mesecu aprilu so nas obiskali babice in dedki …

 
Februarja so nas obiskali bodoči prvošolčki. Ker je bil ravno pustni čas, smo si izdelali maske.
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VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI
IZ NAŠEGA BILTENA…

DREVESA – NAŠI PRIJATELJI

»Drevó« pomeni v botaniki trajno rastlino, z značilnim pokončnim olesenelim deblom. Na spodnji strani debla so korenine, 
zgoraj pa veje, ki tvorijo krošnjo. Vsak del drevesa lahko pomeni prispodobo za življenjski cikel oz. razvoj naših otrok. Naši otroci 
so kot drevesa, ki rabijo močne korenine –  vzgojo staršev, dedkov, babic, vzgojiteljic, ki jim globoko »ukoreninijo«  načela ljubez-
ni, medsebojnega spoštovanja in vrednot. Deblo je prispodoba za otrokovo dušo. Ko je drevo še čisto majhno, je zelo dojemljivo 
za vsako najmanjšo sapico, za vsak dotik, ki ga občuti  na sebi, za vsako spodbudno besedo, ki mu je namenjena. 
In ob tem drevo raste, se razvija, širi svoje veje, kot širi otrok svoje roke proti  ljudem, prijateljem, partnerjem, ki jih sreča v svo-
jem življenju.  Krošnja z listi se vedno obrača za toplimi žarki in v različnih letnih časih ponazarja del človeškega življenja. Spom-
ladi cvetoča – kot mlada, dišeča in lepa mladenka, poleti polna rdečih plodov – kot ponosna mati svojih otrok, jeseni ponosno 
odeta v  prečudovite barve – kot ponosna babica in pozimi – kot človek na koncu življenja pripravljen na počitek.
Vsako drevo je unikatno, edinstveno kot je edinstven človek. Nekatera drevesa zrastejo še v tako nemogočih razmerah, iz majh-
nih špranj v skali v mogočna drevesa, ki kljubujejo raznim vremenskim neprilikam. Tako naši otroci iz majhnega zrastejo v 
odrasle ljudi in le ob dobri vzgoji so kos različnim viharjem na svoji življenjski poti. 

“Drevo, ki ima močne korenine, se nevihti smeji.” - Malajski pregovor

In Vrtec pri OŠ Šalovci je s skupnim delom vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, staršev, dedkov in babic in s projektom »Drevesa – 
naši prijatelji« dokazal vse to.

Ravnateljica: Darja Farič Klemenčič

 
…  zarajali na plesu …

 
… in nato utrujeni zaspali.

 
V mesecu juniju smo se na Sončkovem dnevu s svojimi starši 

pomerili v različnih športnih igrah.

 
V Deželi sanj v šoli smo se učenci 1. in 2. razreda ter bodoči 

prvošolčki spremenili v kralje in kraljične.  
Izdelali smo si krone in grad …

MED ŠOLSKE KLOPI

                                                                                         Besedilo in fotografije: Valerija Grobelnik, učiteljica    
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SPOŠTUJMO NARAVO 

Narava ima zelo velik pomen v pred-
šolskem obdobju. Otroci v naravi ures-
ničujejo svojo naravno potrebo po ak-
tivnostih, gibanju ter sproščajo energijo. 
Prav gotovo bo tako meni kot otrokom 
ostalo v spominu, kako smo iz gozda 
prinašali veje ter ostali naravni material. 
Kot se spreminjajo letni časi, se sprem-
inja tudi narava. Z vsemi čutili smo to 
tudi občutili. Narava, popolna kot je, je 
kljub vsemu tudi uničljiva. Zato smo si 
izdelali zabojnika ter pravilno ločevali 
odpadke. Pomembno je tudi recikli-
ranje. Otroci so spoznali postopek re-
cikliranja ter se tudi preizkusili v tem. 
Nastali so čudoviti reciklirani papirji. 
Otroci so se preko dejavnostih povezani 
na vodilno vsebino veliko naučili. In 
prav gotovo drevesa so naši prijatelji ter 
so del našega življenja.

Barbara

GOZDNA TELOVADNICA

Na našem igrišču smo si oblikovali 
gozdno telovadnico – poligon in izvajali 
naravne oblike gibanja, kot so preskako-
vanje palic med hojo ali tekom, tek okoli 
palic v določeni razdalji, skok s štora 
v globino, v daljino, hoja po hlodu ob 
ali po položenih palicah, plazenje pod 
oviro, prenašanje bremen, kotaljenje 
lesenih obročev, vrtenje okoli svoje os To 
smo počeli vsak dan, če nam je le vreme 
dopuščalo. Otroci so neumorni, skačejo, 
skačejo, skačejo…
PA NAJ ŠE KDO REČE, DA NE SKR-
BIMO ZA SVOJE ZDRAVJE.

Suzana

DREVESA V ŠTIRIH LETNIH 
ČASIH

Gozd lahko raziskujemo z različnimi 
čutili. Gledamo visoka drevesa, po-
slušamo ptičje petje in šelestenje listja, 
vonjamo prst in podrast, tipamo dreves-
no skorjo, objemamo drevesa, ustva-
rimo krog in gozd preprosto čutimo. 
Vedno najdemo zanimive stvari, ki jih je 
vredno raziskati.
Tako smo drevesa obiskovali in spoz-
navali skozi vse letne čase.

POMLAD – MARELICA

Narava se je zelo hitro prebudila iz zimskega spanja. Toplo sonce nas je kar vabilo v 
naravo. Odpravili smo se na obisk k Mari.  Pričakal nas je cvetoč sadovnjak. Posebno 
nas je prevzela roza barva. Ugotavljali smo, kako se drevo imenuje, zakaj taka barva 
cvetov, kaj se bo razvilo iz teh cvetov, kateri sadež, kakšne barve bo in okusa. Vse, kar 
smo videli in novega spoznali, smo pričarali na »listu«. Eni tako, drugi drugače. Vsa-
kokrat je nastalo nekaj zanimivega. Ob tem smo spoznali, kaj rastline in s tem tudi 
naše drevo, potrebujejo za življenje. Otroci so ugotovili: »Če ni toplo, nič ne zraste, 
tudi mi ne«. 
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POLETJE – LIPA

Pred našim vrtcem je zacvetela lipa. Tako omamno je dišala, da nas je kar vabila – 
pridite k meni. Pa smo res. Tipali smo jo, opisovali in vohali. Prišli smo do zaključka, 
da iz cvetov lahko skuhamo čaj. Odločili smo se, da nekaj cvetov naberemo, posušimo 
in okusimo čaj. Ve se, da smo še majhni, veje pa previsoke za nas, zato nam je hišnik 
prinesel lestev, nekaj stolov. Tako nam je obiranje bilo lažje. Cvetove smo dali sušit. Iz 
posušenih cvetov pa smo si sami skuhali čaj. Sladkali smo ga z medom. Ga pustili, da 
se ohladi. A z lipovim čajem smo se odžejali ob prihodu z igrišča, kjer so se naša grla 
pošteno osušila. Joj, kako je prijalo.

Suzana

TUDI JAZ SE SPREMINJAM IN RASTEM

Tako kot ljudje so tudi drevesa živa bitja. To so spoznali že tudi naši najmlajši v vrtcu. 
Vedo, da so drevesa glede na letni čas odeta drugače in da rastejo, kakor oni. V jeseni 
smo si naredili drevo in si vsak letni čas izmerili svojo višino. Jeseni smo jo označili s 
pisanimi listki, pozimi s kepami snega, spomladi s cvetovi in poleti z jabolki. 
Skozi celo leto smo ugotovili, da rastemo in se spreminjamo ter da iz majhnega zraste 
veliko.

Sandra

SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI

V našem vrtcu se zelo radi družimo z dedki in babicami. Čeprav imajo v našem 
življenju pomembno vlogo in preživijo zelo dosti časa z nami, smo vseeno veseli nji-
hovega obiska. Zato jih že kar nekaj let ob dnevu Zemlje povabimo v naš vrtec na 
različna srečanja, saj se zelo dobro zavedamo pomena varovanja okolja in se vsako 
leto potrudimo, da nekaj dobrega naredimo za naše okolje. Letos so skupaj s svojimi 
vnuki in vnukinjami izdelali drevesa v vseh letnih časih iz odpadnega materiala, od 
kartonskih tulcev do zamaškov. 
To je bilo naše darilo Zemlji, ki jo bomo še naprej spoštovali in varovali.

Sandra

DARILO ZA MAMICE

Naučili smo se, da moramo naravo spoštovati in varovati. Vemo, 
da moramo posekati drevo, če želimo papir. To nam je bila moti-
vacija za izdelavo našega papirja. 
Odpadni papir smo najprej natrgali, ga namočili in premešali, da 
je nastala kaša. Skozi sito smo iztisnili vodo in tako dobili papir. 
Da je bil lepši, smo dodali barvo in bleščice. Dali smo ga sušit. 
Kot vsako leto, smo tudi letos izdelali darila za naše mame, ki so 
toplo sonce v našem življenju. Uporabili smo papir, ki smo ga sami 
izdelali. Odločili smo se, da bo naše darilo letos EKO. Zato smo za 
izdelavo slike uporabili še star parket in stare ogrlice. Nastale so 
čudovite slike, ki so bile še prav posebne, saj so otroci s svojimi 
MAJHNIMI SRČKI, ki so postali VELIKI, svojim mamam pove-
dali, kako jih imajo radi. 
Pa še: »Bili smo pravi ekofrajerji«.

Suzana
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MLADI BIOLOGI IN KEMIKI

Kdor še razmišlja o tem, da znanost ne zanima najmlajših, se 
zelo moti. Otroci v vrtcu so nam to dokazali. Kot mladi biologi 
smo ugotavljali: »Zakaj umirajo drevesa?«
Pogledali smo pod skorjo drevesa in s pomočjo stereolupe 
ugotovili, da ličinke lubadarja v iskanju hrane vrtajo rove pod 
lubjem in tako uničujejo iglavce. Kot mladi kemiki smo si 
zastavili vprašanje: »Kaj je kisel dež?«
Najprej smo si skuhali barvilo rdečega zelja in nato ugotav-
ljali, kako le to spreminja barvo v kislem in bazičnem. Kaj pa 
je kislo in bazično? Otroci so poskušali kislo in bazično snov, 
tako da smo rešili tudi to težavo. Nato smo tem snovem dodali 
barvilo - bili smo čarovniki, kajti barvilo je spremenilo barvo 
– v kislem je bilo rdeče in v bazičnem modro. Na koncu smo 
barvilo dodali še deževnici. Barva se ni spremenila.

Naša ugotovitev: ZRAK PRI NAS JE ČIST IN NE POVZROČA 
KISLEGA DEŽJA, KI ŠKODUJE DREVESOM.

Učiteljica Zdenka

GLASBENO DREVO

Naša domišljija ne pozna meja in tako je nastalo tudi glasbeno 
drevo. Pobarvali smo pločevinke. S pomočjo hišnika smo vse 
to obesili med dve drevesi, ter dodali še različne palice in izdel-
ke iz lesa. Tako smo pod drevesi glasbeno ustvarjali, izvabljali 
različne tone, prepevali, plesali. Tako smo spodbujali otrokovo 
ustvarjalnost. 

PREPROSTO, UŽIVALI SMO.
Suzana

SONČKOV POPOLDAN

Naš vrtec že vrsto let sodeluje v programu MALI SONČEK. 
Ena izmed nalog, ki jo morajo otroci opraviti, je tudi športno  
popoldne s starši – sklop družabnih gibalnih/športnih iger.  
Dobili smo se v lepem sončnem popoldnevu na dvorišču vrtca. 
Na travnatem delu vrtca imamo postavljeno gozdno telovad-
nico, kjer smo izvajali naravne oblike gibanja. Vse to so izvajali 
tudi starši. Otroci so zelo uživali ob gledanju svojih staršev pri 
premagovanju ovir. Potem smo se podali na pohod po travno 
- gozdni poti. Na koncu pohoda smo se posladkali z dobrim 
sladoledom.  Otroci so za sodelovanje v programu prejeli 
priznanja in medalje. Dobili so jih vsi, saj priznanje ni nagrada 
za tekmovalnost, vendar pa morajo opraviti določeno število 
nalog. Če so otroci vsakodnevno gibalno aktivni, bodo sprejeli 
šport kot način življenja. Z našim popoldanskim druženjem 
s starši smo se zopetvrnili k naravi - drevesom, našim pri-
jateljem.

Violeta
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MOJA LENA V VRTCU

Danes otroci, žal, preveč časa preživijo v zaprtih prostorih. Vsak stik z naravo, pa čeprav samo sprehod, je več kot dobrodošel. 
Najina dve leti stara hčerka uživa v vseh aktivnostih na prostem. Z veseljem se vozi s kolesom, skirojem, z zanimanjem ‘pomaga’ 
pri vrtnih opravilih ali pa brska po travniku, išče črve ali nabira rože. 
Odkar je pri vrtcu postavljena gozdna telovadnica, so v naše popoldneve vključeni sonožni poskoki, preskakovanje ovir in vse, 
kar se izvaja v vrtcu. Z veseljem so nam malčki svojo telovadnico na prostem tudi predstavili. Prepričana sem, da je ta aktivnost 
le ena izmed številnih, ki na naše otroke vpliva pozitivno. Letošnje šolsko leto so se mladi nadobudneži posvečali drevesom. Ogle-
dali so si jih v vseh letnih časih. Hčerki je bil najbolj všeč dan, ko so se odpravili ven v dežju in tudi v snegu. Starši včasih premalo 
razmišljamo o ozaveščanju naših otrok o naravi. Tu nas k sreči dopolnjujejo vzgojiteljice in posledično otroci sami. Na družinskih 
sprehodih tako naša mala ves čas postavlja vprašanja (ali pa samo preverja najino znanje?): ‘Kaj/ kje je pa to?’ in podobna. Za-
nimajo jo drevesa, deli drevesa, storži, gozdne živali, cvetlice in vse, kar vidi oziroma sliši. Vem, da je velik del tega zanimanja 
rezultat vrtčevskega dogajanja. Otroci (vsaj najina) z veseljem hodijo v vrtec, vsak dan kaj novega ‘odnesejo’, rastejo z vrtcem in 
svojimi vzgojiteljicami. Zato se starši tudi zavedamo, da je vsakdanje delo vzgojiteljic več kot odlično opravljeno. 

Mama Jasmina Drolc Žido

MED ŠOLSKE KLOPI

IZJAVE OTROK

Pogovor o kostanju
Julijan: »Kostanji so sladki.«
Matjaž: »Ja, leko so pa tüdi črvivi.«
Mara: »Pa ježeki so spodaj.«
Maja: »Moj ati je peko kostanje. Roke san mejla zamazane 
kak rouraš.«

Pogovor o drevesu (Kaj nam da?)
Mito: »Sova živi v njej.«
Matjaž: »Če majo ptice gnezdo na drevesu, ne smemo 
požagati drevo.«
Mito: »Drevo nam da »jesti« - jabolko.«
Tit: »Drva, ka mo se leko segrevali.«
Matjaž: »Če so listi gor, mamo senco.«
Larisa: »Papir, samo ne vejn kak.«

Pri obiranju lipe
Vzgojiteljica: »Kaj moramo narediti s cvetovi, da bomo lahko pili čaj?«
Matjaž: »ZASUNČITI!«

… Naj postane moja navada, da grem vsak dan ven,
 med drevje in bilke, med vse, kar raste, 

in tam naj bom …
(Rabin Nachman)

Vzgojiteljice vrtca Šalovci
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MED ŠOLSKE KLOPI

Utrinki iz življenja in dela  
Podružnične šole in vrtca Domanjševci

A domonkosfai területi iskola és óvoda pillanatképei

 
Ustvarjalna delavnica z očeti.

 
Elkészült a hóember.

 
A tavasz köszöntése.

 
Srečanje z babicami in dedki.

 
Cicijada in druženje s prijatelji  

iz vrtca Hodoš.

 
Anyák napja alkalmából.

 
Naša prijateljica Buba.

 
Z njo je računanje zabavno …

 
… počitek pa tudi.

 
A magyar költészet napja alkalmából.

 
A Kolompos együttes koncertjén.
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Kako se zaščiti pred soncem v letošnjem poletju?
Podatki kažejo, da število novih primerov raka kože, ki je ena najhujših posledic izpostavljanja 
UV sevanju, v zadnjih desetletjih narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji. 

Sonce  nas razvaja z vsem svojim sijajem. Njegova toplota sicer prija, vendar ne pozabimo na zaščito pred 
močnimi sončnimi žarki. Pri aktivnostih na prostem, na poti v službo, na sprehodu, tudi klepetu ob kavi 
s prijatelji lahko izpostavljenost soncu brez ustrezne zaščite privede do sončnih opeklin. Sonce ima poleg 
koristnih učinkov (nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba, toplota) tudi škodljive učinke na zdravje 
ljudi. Prekomerno izpostavljanje UV žarkom lahko povzroči akutne in kronične škodljive učinke na kožo, 
oči, imunski sistem. UV sevanja z našimi čutili ne zaznavamo.Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik 
tveganja za razvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča prezgodnje staranje kože. Število novih primerov 
raka kože v zadnjih desetletjih, tako v Sloveniji kot drugod po svetu, narašča. S pravilnim samozaščitnim 
ravnanjem lahko zmanjšamo ali preprečimo pojav škodljivih učinkov UV sevanja na naše telo in ostanemo 
zdravi. Zato odsvetujemo rabo solarijev in sončenje, opozarjamo pa tudi na redno in pravilno zaščito pred 
soncem že od zgodnjega otroštva.

•	 Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro. Moč UV sevanja je takrat največja. Upoštevajmo 
pravilo sence: »Kadar je naša senca krajša od telesa, poiščimo senco.« Aktivnosti na prostem opravimo 
pred 10. oz. po 16. uri.

•	 Izberimo primerna oblačila in pokrivala. Oblecimo lahka, gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in 
hlačnicami, glavo pokrijmo s širokokrajnim klobukom (7,5-10 cm) ali pokrivalom vlegionarskem kro-
ju, kadar se ne moremo umakniti v senco.

•	 Zaščitimo svoje oči. Zaščitimo oči s sončnimi očali ustrezne kakovosti (CE, UV400) in oblike, ki 
onemogoča dostop sončnega sevanja v oči tudi s strani.

•	 Kemični varovalni pripravki: Za zaščito pred soncem (kreme, geli …) naj služijo le kot dodatna zaščita 
na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine. Niso namenjeni podaljševanju izpostavljanja 
soncu. Ščitijo naj pred UVA in UVB žarki in naj imajo sončni zaščitni faktor 30 ali več. Pomembna je 
zadostna količina nanosa (5 ml – to je ena čajna žlička na vsako okončino, prednjo in zadnjo stran 
trupa ter glavo) in ponovno nanašanje (po kopanju, močnem potenju, brisanju oziroma vsaki dve uri).

•	 Ne sončimo se namerno.
•	 Odpovejmo se uporabi solarija.
•	 Dnevno spremljajmo napovedi UV indeksa in ustrezno prilagodimo zaščito. Vrednost indeksa 5-6 

izraža zmerno, 7-9 visoko, višje vrednosti pa zelo visoko stopnjo ultravijoličnega sevanja.

Redno pregledovanje kože: Poleg zaščite pred soncem je pomembno mesečno samopregledovanje kože, 
sluznic in nohtov. Če opazimo znamenje, ki se razlikuje od ostalih, hitro raste v širno ali se debeli, ima več 
rjavih odtenkov, ni simetrične oblike in ostrih robov, je vlažno ali krvavi, kot tudi morebitne kraste ali rane, 
ki se ne celijo, bulice in zatrdline na koži, luščeča žarišča, ki občasno krvavijo, jih pokažimo zdravniku.

Uredila: Jadranka Jovanović

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota
Vir:  www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_zascito.pdf
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POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA  
MURSKA SOBOTA 

VABI
četrtek, 23. avgust 2018 ob 20.00 v Murski Soboti 
na Skritem dvorišču, Slovenska ulica 41  
(za Hranilnico prekmurskih dobrot)

Vlado Poredoš trio

VEČER NA DVORIŠČU S TRIOM VLADA POREDOŠA

Literarno-glasbeni večer
Slišali boste poezijo Vlada Poredoša in pesmi še nekaterih drugih avtorjev. Za glas-
beno popestritev bo poskrbel trio Vlado, Bojan in Vili, ki obožuje akustičen zvok 
glasbe in igra v najboljši tradiciji akustičen blues z dodatki lokalnega melosa Zasavja. 
Fantje igrajo avtorsko glasbo, ki vsebuje vse atribute svetovne glasbe. Akustični ki-
tari, orglice in glas vam bodo pričarali glasbo, ki ste si jo vedno želeli slišati.

Zasedba:
Vlado Poredoš - vokal, orglice, kitara, interpretacija poezije
Bojan Bergant- vokal, kitara
Vili Groboljšek - kitara

POLETNO BRANJE: soboški knjižničarji priporočajo

Krzysztof Olaf Charamsa: Prvi kamen : jaz, gejevski duhovnik, in moj upor proti hinavščini Cerkve 
Damjana Bakarič: Na tesnobi 
Ivana Djilas: Hiša 
Tadej  Golob: Jezero 
Paula Hawkins: Pod gladino 
Jo Nesbø: Žeja 
Sebastian Fitzek: Pošiljka : [psihološka srhljivka] 
Robi Poredoš: Tü je Amerika 
Mikael Lindnord; Val Hudson: Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom

Poletni delovni čas Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota:

 ponedeljek: 07.00 – 15.00
 torek:  12.00 – 19.00
 sreda: 07.00 – 15.00
 četrtek: 12.00 – 19.00
 petek: 07.00 – 15.00
 

ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto.



POČITNIŠKI OGLASI

Severovzhodnik je glasilo Občine Šalovci. Glavna in odgovorna urednica Mihaela Kalamar. Uredniški odbor: Mirko Lajkovič, 
Damjana Nemeš, Breda Kerčmar, Marta Verbai in Darja Slaviček. Lektorica: Marta Verbai. Grafična priprava, prelom in tisk: 
Animus grafična delavnica. Naklada: 620 izvodov. Leto izdaje: julij, 2018. Glasilo ni naprodaj; vsako gospodinjstvo ga prejme 
brezplačno; ostali interesenti pa na sedežu Občine Šalovci. Kontakt: info@salovci.si.


