
Tic Veržej

Glasilo Občine Veržej • leto XV • številka 4 • december 2022

Fünkešnica

Božična PrlekijaPodpis koncesije



 Spoštovane občanke in občani,
počasi mahamo v slovo letu 2022 in hkrati že z vso vnemo 
pričakujemo in kujemo načrte za leto 2023. Življenje, in tako 
tudi praznične dni, smo po »zdravstveni krizi« počasi ukalupili v 
vsakdanje tire. Ljudje si postavljamo nove cilje, nove zaobljube, 
prevzeli bomo nove odgovornosti in se naučili, da imamo le 
eno življenje, ki ga je potrebno spoštovati in imeti rad. V 
uredniškem odboru smo z letom, ki se poslavlja, uvedli nekaj 
novih rubrik, ki so se več kot odlično obnesle. Na nekatere 
izmed njih ste se tudi sami pogumno in dovzetno odzvali. S 
prihajajočim letom se nekaj rubrik sicer poslavlja, vendar na 
njihovo mesto že čakajo nove. 

  

 Zahvaljujemo se vam, dragi občani in občanke, da ste s 
svojimi prispevki in fotografijami vedno poskrbeli za pestrost 
glasila. Na tem mestu se želimo z uredniškim odborom 
zahvaliti dosedanjemu županu in občini, za dobro sodelovanje 
pri nastajanju občinskega glasila. Z odprtimi rokami so nam 
vedno priskočili na pomoč in pomagali uresničevati naše želje 
in načrte. Hvala gospodu Slavku Petovarju za vse, kar je 
dobrega storil za občino in naše glasilo. Verjamemo, da se bodo 
dosedanje ideje in načrti še nadgradili, ko bo na njegovo mesto 
stopil  novi župan. Želimo si, da bo funkcijo prevzel z 
odgovornostjo, da bo delal pošteno, pravično in za dobro nas 
občanov. Kakor do sedaj, si namreč tudi v prihodnje želimo 
dobrega sodelovanja pri nastajanju našega občinskega glasila.

  Nastja Borko, glavna in odgovorna urednica

Spoštovane občanke in občani!
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ŽUPANOVA BESEDA

V prihajajočih prazničnih dneh vam želimo, naj vam iskrenost pisanih decembrskih luči polepša čarobne 
trenutke v mozaiku časa, ki prihaja. Da bi prisluhnili dobri besedi in poiskali trenutek za mnogo lepih želja. 

Sledite svojim sanjam, kajti če so v vašem umu, so že tudi na zemlji. Nihče ne more narediti vsega, toda vsak 
lahko naredi nekaj. 

 Božični čas in novo leto pa naj vam prineseta obilo blagoslova, sreče, zdravja, veselja,
notranjega miru in medsebojnega razumevanja.

Srečno 2023!

          Uredniški odbor

Spoštovane občanke in občani

Želimo vam lepo praznovanje božiča in dneva samostojnosti in enotnosti,

v letu 2023 čim več zdravja, človeške bližine, skupnih rešitev in zadovoljnih dni.

         Župan Drago Legen

         občinski svet

         občinska uprava 



 Občinski svet se je 19. oktobra 2022 sestal na svoji 25. 

redni seji, na kateri je obravnaval štiri vsebinske točke.  
     Pod prvo vsebinsko točko je v drugi obravnavi bil 
obravnavan in sprejet predlog Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja CEROP d.o.o. Odlok je potrebno uskladiti z navodili 
Računskega sodišča in Zakonom o gospodarskih javnih 
službah. Spremembe se nanašajo na sestavo in pristojnosti 
sveta ustanoviteljic, skupščine, na novo se ustanavlja tudi 
nadzorni organ. Strokovni del odloka je pripravljal Inštitut za 
javno zasebno partnerstvo, imenovana je bila še strokovna 
skupina iz desetih občin, ki je dokončno pripravila besedilo 
odloka. V mesecu avgustu je vseh 27 pomurskih občin 
obravnavalo odlok v prvem branju. Vsebinskih sprememb med 
prvim in drugim branjem ni bilo. Odlok bo sprejet šele takrat, ko 
ga bo sprejelo vseh 27 občin v enakem besedilu.
 Pod naslednjo vsebinsko točko je bil v prvi obravnavi 
sprejet Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve. 
Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, 
s katerim lahko občina na podlagi posameznih potreb v 
prostoru izvede manjše spremembe prostora tako, da zaradi 
ohranjanja posamične poselitve preoblikuje ali spremeni 
obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v OPN, dopusti 
individualno odstopanje od prostorsko izvedenih pogojev, ki so 
določeni v OPN in omogoča začasno rabo prostora. Odlok je 
podlaga za izdajo sklepa o določitvi stroškov v posamičnem 
postopku lokacijske preveritve, plačilo nadomestila stroškov 
na račun občine pa je pogoj za izvedbo postopka.
 Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka 
o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Veržej. V letu 
2017 je bil sprejet predmetni odlok in pri izvajanju odloka se je 
ugotovilo, da je v členu glede prekrškov šlo za sklicevanje na 
napačne člene. Vsebina odloka je ostala nespremenjena, 
spremembe so nastale le v številkah členov.
 Razpisane so bile splošne volitve v Državni svet 
Republike Slovenije, kjer občine izvolijo svoje predstavnike v 
volilno telo po lastnih pravilih, upoštevajoč zakonsko določbo, 
da vsaka občina izvoli v volilno telo po enega predstavnika, ne 
glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih 
dopolnjenih 5000 prebivalcev. Glede na število prebivalcev je 
Občina Veržej tako lahko v volilno telo volila enega 
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predstavnika. Občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo 
za člana državnega sveta, volitve pa se izvedejo po volilnih 
enotah. Občina Veržej spada v 8. volilno enoto, ki obsega 
območja občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Murska Sobota, Ormož, Pesnica in Ptuj. Občinski svet je najprej 
sprejel Pravila za izvolitev predstavnika Občine Veržej v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata 
za člana državnega sveta za izvedbo volitev v državni svet. Nato 
se je sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Veržej in pregledala pravilnost vloženega 
predloga kandidature. Komisija je ugotovila, da je bila vložena 1 
kandidatura za predstavnika Občine Veržej v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta. Po vseh nadaljnjih postopkih 
sprejetih pravil je v volilno telo 8. volilne enote za izvedbo 
volitev člana državnega sveta s strani Občine Veržej bil 
imenovan Igor Kotarščak, stanujoč na Gozdni ulici 10, 9241 
Veržej.

 26. in hkrati zadnja redna seja Občinskega sveta 
Občine Veržej za mandat 2018 - 2022 je bila v torek, 15. 
novembra 2022. 
 Občinski svet Občine Veržej se je v uvodni točki 
seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Veržej o 
pregledu delov zaključnega računa proračuna Občine Veržej 
za leto 2021. Nadzor se je vršil za naslednje proračunske 
postavke: pregled konta Vzdrževanja lokalnih cest, Turistična 
taksa in Kontrola in pregled konta Druge subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom, na podlagi razpisa, ki je v letu 2021 v 
Občini Veržej bil izveden prvič. Nepravilnosti poslovanja občine 
nadzorni odbor ni ugotovil.
 V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Veržej, ki je na 25. redni 
seji bil sprejet v prvi obravnavi. Odlok je bil podan v tritedensko 
javno obravnavo, v tem času pripomb in predlogov ni bilo 
podanih, zato se besedilo odloka v drugi obravnavi ni 
spremenilo.
 Pod zadnjo, a nič manj pomembno vsebinsko točko, je 
občinski svet sprejel Sklep o določitvi cen pokopališke 
dejavnosti v Občini Veržej. Občina Veržej je izvedla javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne 
službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne 

Zapis 25. in 26. redne seje občinskega sveta Občine Veržej
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prehoda pri termah, vendar se natančnejša lokacija oz. izvedba 
določi s strokovnimi rešitvami, Termami Banovci in občinsko 
upravo Občine Veržej. 
 Ob zaključku 16 letnega županovanja se je župan 
Slavko Petovar članom občinskega sveta, predsedniku 
nadzornega odbora in občinski upravi zahvalil za konstruktivno 
sodelovanje. V veselje, čast in ponos mu je bilo biti župan te 
male in lepe občine, ki ima kljub svoji majhnosti po površini in 
številu prebivalcev vse, kar imajo veliki; dejanja, ki jih je možno 
narediti skupaj s složno ekipo.

  Vesna Ficko, Občinska uprava Občine Veržej
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gospodarske službe pokopališke dejavnosti, ki obsega 24-urno 
dežurno službo pogrebne dejavnosti, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna in pokopališka dejavnost, ki obsega 
upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba. 
Območje opravljanja predmetne dejavnosti je območje občine 
Veržej, in sicer za pokopališče v Veržeju. Občina Veržej je 
prejela 1 ponudbo, ki jo je oddal ponudnik Pogrebna dejavnost 
in cvetličarna Hiacinta Dušan Bratuša s.p. Ponujena je bila tudi 
cena za storitev 24-urne dežurne službe, ki pa jo občinski svet 
določi na podlagi elaborata o ceni storitve, ki jo izvajalec javne 
službe predloži v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen 24-urne dežurne službe.
      Na pobudo Term Banovci o postavitvi prehoda za 
pešce v bližini term je občinski svet soglašal s postavitvijo 

Podpis koncesijske pogodbe

 Občina Veržej je izvedla javni razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na 
področju opravljanja pogrebne dejavnosti  in javne 
gospodarske službe pokopališke dejavnosti, ki obsega:

 • 24-urno dežurno službo pogrebne dejavnosti, ki je 
obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak 
prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije 
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, 
vključno z uporabo le-teh.

 • pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje 
pokopališč in je izbirna lokalna javna služba in obsega naloge:
• zagotavljanje urejenosti pokopališč,
• vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in druge 

p o k o p a l i š k e  i n f r a s t r u k t u r e  ( n p r .  č i š č e n j e  i n 
odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov, 
urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, 
g r m o v n i c  i n  ž i v e  m e j e , 

• vzdrževanje poti, skrb za red in čistočo na pokopališčih in 
v pokopaliških objektih, plačilo tekočih stroškov 
vzdrževanja - voda, elektrika, odpadki, vzdrževanje 
grobov posebnega pomena, vzdrževanje opuščenih 
grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del 
na grobovih v skladu z najemno pogodbo in načrtom 
pokopal išča,  nadzor nad ustreznim in rednim 
vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo…),

• s t o r i t e v  o d d a j e  m r l i š k i h  v e ž i c  v  n a j e m ,
• storitev grobarjev (služba za izkop in zasutje ter prvo 

• oddaja grobov v najem (npr. sklepanje najemnih pogodb, 
zaračunavanje grobnine…),

• vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na 
območju pokopališč (npr. vodenje trajne evidence o 
pokopanih, trajne evidence grobov - kataster, evidence 
najemnikov grobov, izdelava programa vzdrževanja 
pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke 
infrastrukture, izdajanje soglasi j  za postavitev, 
spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij za 
prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na 
pokopališčih…),

• sprejem prijave, uskladitev časa in načina pogrebne 
slovesnosti/pokopa/prekopa.

 Območje opravljanja predmetne dejavnosti je 
območje občine Veržej, in sicer za pokopališče v Veržeju.
 Občina Veržej je prejela 1 ponudbo, ki jo je oddal 
ponudnik Pogrebna dejavnost in cvetličarna Hiacinta Dušan 
Bratuša s.p..
 Župan Občine Veržej in ponudnik Pogrebne 
dejavnosti in cvetličarne Hiacinta Dušan Bratuša s.p., sta v 
sredo, 30. novembra 2022, v prostorih Občine Veržej podpisala 
pogodbo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na 
področju opravljanje pogrebne dejavnosti in javne 
gospodarske službe pokopališke dejavnosti.

   Občinska uprava Občine Veržej
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 Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US) Občinska volilna komisija Veržej objavlja

POROČILO
o izidu volitev župana in člane občinskega sveta Občine Veržej 

Volitve za župana:
Na volitvah za župana Občine Veržej dne 20. 11. 2022 je bilo vpisanih v volilni imenik 1146 volivcev. Vseh oddanih glasovnic je bilo 831. 
Neveljavna je bila 1 glasovnica. Veljavnih glasovnic je bilo 830.

Rezultati:

1. Rastko Šktjanec, 349 glasov, 42,05 %, predlagatelj Janez Skuhala

2. Drago Legen, 310 glasov, 37,35 %, predlagatelj Slavko Petovar

3. Bortu Kapun, 171 glasov,  20,60 %, predlagatelj Mitja Fras

V skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Veržej ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine 
glasov, zato se opravi drugi krog volitve med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov:

• Rastko Škrjanec, Narcisna ulica 11, 9241 Veržej

• Drago Legen, Ulica Franja Kozarja 34, 9241 Veržej 

Volitve za člane občinskega sveta:
Na volitvah za člane Občinskega sveta občine Veržej dne 20. 1l. 2022 je Občinska volilna komisija Veržej ugotovila naslednje rezultate:

VOLILNA ENOTA 1- BANOVCI
Vpisanih v volilni imenik: 194
Oddanih gl.: 123 Neveljavnih gl.:  0 Veljavnih gl.: 123

1. Denis Trstenjak, 76 glasov, 54,47 %, SDS - Slovenska demokratska stranka
2. Vera Nemec, 66 glasov, 53,66 %, NOVA SLOVENIJA - Krščanski demokrati
3. Dejan Kolarič, 66 glasov, 53,66 %, SLS - Slovenska ljudska stranka

V skladu z 12. členom Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Veržej ugotovila, da sta dva kandidata dobila enako število 
glasov, zato je o izvolitvi med njima določil žreb. 

Izžreban je bil naslednji kandidat:

• Vera Nemec, roj. 21. 12. 1965, Banovci 3a, Veržej.

VOLILNA ENOTA 2 – BUNČANI
Vpisanih v volilni imenik: 141
Oddanih gl.: 114 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.:  114

1. Dominik Štrakl, 71 glasov, 62,28 %, SDS - Slovenska demokratska stranka
2. Alen Rantaša, 57 glasov, 50,00 %, NOVA SLOVENIJA - Krščanski demokrati
3. Branko Vršič, 69 glasov, 60,53 %, SLS - Slovenska ljudska stranka

VOLILNA ENOTA 3 – VERŽEJ (avla Občine Veržej)
Vpisanih v volilni imenik: 335
Oddanih gl.: 266 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 263

1. Mojca Šijanec, 75 glasov, 28,52 %, Karmen Babič
2. Miran Golinar, 29 glasov, 11,03 %, SLS - Slovenska ljudska stranka
3. Andrej Osterc, 52 glasov, 19,77 %, Zoran Osterc
4. Joško Ladiha, 15 glasov, 5,70 %, DESUS - Demokratična stranka upokojencev
5. Štefan Kuhar, 29 glasov, 11,03 %, NOVA SLOVENIJA - Krščanski demokrati
6. Dejan Škrget, 26 glasov, 9,89 %, SD - Socialni demokrati
7. Andrej Mernik, 127 glasov, 48,29 % - Danijela Magdič
8. Robert Belovič, 78 glasov, 29,66 % - Alojz Novak
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VOLILNA ENOTA 4 – VERŽEJ (prostori OŠ Veržej)
Vpisanih v volilni imenik: 476
Oddanih gl.: 328 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.:  326

1. Boštjan Sunko, 128 glasov, 39,26 %, Tadeja Kotnik
2. Alen Repija, 130 glasov, 39,88 %, Uroš Rozmarič
3. Marcel Galunder, 86 glasov, 26,38 %, Matija Galunder
4. Peter Jerič, 141 glasov, 43,25 %, Petra Jerič
5. Alex Bobnjar, 154 glasov, 47,24 %, Marija Bobnjar
6. Igor Kotarščak, 85 glasov, 26,07 %, SDS - Slovenska demokratska stranka

V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili v Občinski svet občine Veržej izvoljeni naslednji kandidati:

• Denis Trstenjak, roj. 27. 11. 1991, Banovci 2, Veržej – 1. volilna enota 

• Vera Nemec, roj. 21. 12. 1965, Banovci 3a, Veržej  – 1. volilna enota 

• Branko Vršič, roj. 28. 9. 1956, Bunčani 27, 9241 Veržej – 2. volilna enota 

• Dominik Štrakl, roj. 9. 2. 1991, Bunčani 49, 9241 Veržej – 2. volilna enota 

• Andrej Mernik, roj. 21. 8. 1977 , Kolodvorska ulica 26, Veržej – 3. volilna enota 

• Robert Belovič, roj. 11. 4. 1964, Kolodvorska ulica 1, Veržej – 3. volilna enota 

• Alex Bobnjar, roj. 29. 11. 1984, Ulica Franja Kozarja 26, Veržej – 4. volilna enota 

• Peter Jerič, roj. 15. 7. 1981, Mlinska cesta 4, Veržej – 4. volilna enota 

• Alen Repija, 11. 1. 1992, Gozdna ulica 21, Veržej – 4. volilna enota 

Volitve za župana – 2. krog :
Na volitvah za župana Občine Veržej, 2. krog, dne 4. 12. 2022 je bilo vpisanih v volilni imenik 1146 volivcev. Vseh oddanih glasovnic 
je bilo 843. Neveljavne so bile 4 glasovnice. Veljavnih glasovnic je bilo 839.

Rezultati:

1. Rastko Šktjanec, 388 glasov, 46,25 %, predlagatelj Janez Skuhala

2. Drago Legen, 451 glasov, 53,75 %, predlagatelj Slavko Petovar

V skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah je bil za župana Občine Veržej izvoljen:

• Drago Legen, roj. 8. 7. 1956, Ulica Franja Kozarja 34, 9241 Veržej 

Številka: 041-03/2022-232

 V Veržeju, 6. december 2022                                                 Boris Kolmanič, univ. dipl. prav., l. r.

                                                                                                                     predsednik Občinske volilne komisije Veržej
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Kolesarska pot – Amazom of Europe vodi tudi skozi Veržej

 Evropska Amazonka (Amazon of Europe) je vodilna 
trajnostna čezmejna turistična destinacija, ki ohranja naravno 
in kulturno dediščino na svojem območju ter vabi svoje 
raziskovalce, da upočasnijo vzdolž mogočnih rek Mure, Drave 
in Donave, se ponovno povežejo z naravo in si napolnijo 
baterije skozi neverjetne zelene lokalne zgodbe. Ponuja 
udobna doživetja po reki, kolesarjenje po gozdnih poteh v 
kombinaciji s pristnimi lokalnimi naravnimi, kulturnimi in 
kulinaričnimi doživetji. Ima lasten rezervacijski center, ki bo za 
vas oblikoval paket po meri in nudil podporo na vsakem koraku 
vašega potovanja.
 Območje predstavlja največji in najbolj ohranjen 
prosto tekoč rečni sistem v srednji Evropi. Neokrnjene naravne 
lepote, ogroženi habitati in raznolike kulturne tradicije imajo 
ogromen potencial za trajnostni turizem, medtem ko se 
nerazvite obmejne regije soočajo s pomanjkanjem 
zmogljivosti, brezposelnostjo in izseljevanjem.
 

Evropska Amazonka je destinacija, ki ponuja številne aktivnosti, 
od kolesarjenja do veslanja v kanuju ali kajaku, do edinstvenih 
pristnih gastronomskih, naravnih in kulturnih doživetij z 
domačini, ki obogatijo vaše bivanje na destinaciji. Raziščite 
destinacijo s kolesom, kanujem ali kajakom in občutite utrip 
podeželskih vasi in mest, ki vas vabijo, da upočasnite in uživate 
v trenutku. 
 Ponujamo torej: kolesarske počitnice po meri, 
kulinarična, naravna in kulturna doživetja z lokalnim 
prebivalstvom in večdnevna rečna potovanja.

PROJEKTI



Lea Marinič - zlata maturantka

19-letna Lea Marinič je poleti kot dijakinja Srednje ekonomske šole v Murski Soboti postala zlata maturantka. A ne le to, ker je 

na poklicni maturi dosegla vseh možnih 23 točk, je pridobila naziv diamantne maturantke.

Kakšen zalogaj ti je predstavljala matura, koliko časa si se 

nanjo pripravljala?

 Matura verjetno veliki večina dijakov povzroča skrbi 

in stres. Meni osebno pa matura ni predstavljala prevelikega 

zalogaja, saj sem v vseh štirih letih srednje šole sproti in redno 

opravljala vse obveznosti. V zaključnem letniku smo se skozi 

vse leto intenzivno pripravljali in utrjevali znanje, doma pa 

sem se bolj konkretno začela učiti 2 meseca prej.

 

Kaj študiraš, kdaj in zakaj si se odločila za ta študij? Je na 

tvojo motivacijo za maturo vplivala omejitev za vpis na 

študij?

 S 1. oktobrom letos sem začela študirati na 

Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Za ta 

študij sem se odločila tekom srednješolskega izobraževanja, 

ko sem ugotovila, da me teme na področju ekonomije 

zanimajo. Glavni razlog za to odločitev mi je predstavljalo 

dejstvo, da je Ekonomsko poslovna fakulteta tudi 

mednarodno akreditirana. Tako mi bodo pridobljena znanja 

koristila v poklicnem življenju in odprla veliko možnosti 

zaposlitve, tako na domačem kot tujem trgu. 

Za vpis na študij sicer ni bilo omejitev vpisnih mest, sem se pa 

kljub temu čim bolj potrudila pri pisanju mature.

 

Si zadovoljna s svojo študijsko izbiro?

 Z izbiro sem zadovoljna, saj nadgrajujem že 

pridobljena znanja. Fakulteta ima veliko prednosti, npr. pouk 

poteka samo v dopoldanskem času in sicer od ponedeljka do 

četrtka. Tako imam ob petkih več časa za pripravo na izpite, 

različne obštudijske dejavnosti, pa tudi za sprostitev.

 

Kaj najraje počneš v prostem času?

 V prostem času rada preberem kakšno knjigo, 

pogledam film ali poslušam glasbo. Ob lepem vremenu grem 

na krajši sprehod. Med vikendom pa doma preživljam čas z 

družino in spečem kakšno torto ali drugo sladico.

Kaj najraje počneš v prostem času?
 V prostem času rada preberem kakšno knjigo, 
pogledam film ali poslušam glasbo. Ob lepem vremenu grem 
na krajši sprehod. Med vikendom pa doma preživljam čas z 
družino in spečem kakšno torto ali drugo sladico. 

Kakšne imaš načrte za naprej, tako študijske kot mogoče v 

povezavi z drugimi področji?
 Primarni cilj je uspešno zaključiti šolanje in diplomirati. 
Kasneje se bom na podlagi razpoložljivih delovnih mest 
odločila za delo ali pa za nadaljevanje šolanja na magistrskem 
študiju.

  Lea, hvala in obilo uspeha še naprej!
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Timo Kosi - zlati maturant

Timo Kosi je pri svojih 19-ih  znan predvsem kot odličen bobnar, ki je svoj talent pokazal že zelo zgodaj. Danes študent prvega 

letnika informatike pa je spomladi kot dijak Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, smer strojni tehnik, postal tudi 

zlati maturant.

Timo najprej iskrene čestitke. Je bila matura velik zalogaj, 

kako dolgo si se pripravljal nanjo?

 Hvala. Iskreno se nisem prav veliko časa pripravljal 

posebej za maturo, dober teden, morda dva. Kako mi je uspel 

tako dober rezultat, še vedno ne vem. Dolgo časa namreč 

nisem bil prepričan, kaj bi šel študirat, zato sem vzel tudi peti 

predmet, ki pa ga po vpisu na višješolski program sploh nisem 

potreboval.

Kateri študij si vpisal, je bila omejitev vpisa?

 Vpisal sem informatiko, omejitve vpisa pa ni bilo. 

Ampak po nekaj mesecih vidim, da to ni pravi študij zame, zato 

iščem alternative. Razmišljam o vpisu na kakšen program 

avdio produkcije, nisem še čisto prepričan.

S čim se trenutno ukvarjaš, so bobni še vedno na prvem 

mestu?

 Seveda. Že na podelitvi mature sem dejal, da bodo 

zame bobni vedno na prvem mestu. Trenutno učim na 

bobnarski šoli pri svojem mentorju Marku Soršaku – Sokiju. To 

sicer delam že štiri leta, seveda pa igram tudi v več bendih.

Pri katerih zasedbah igraš in zakaj se nisi odločil za šolanje 

v glasbeni smeri?

 Žal je pri nas sistem izobraževanja v glasbi za 

bobnarje tak, da že v glasbeni šoli moraš poleg bobnov igrati 

še en melodični instrument, na voljo za študij bobnov pa sta le 

smeri klasika in jazz, kar pa ni zame. Sam se najdem bolj v rock 

in metal vodah.

 Drugače bobnam že 14 let, trenutno pa igram v 

bendu Ashine s Ptuja, ki je nekako moj glavni projekt. Potem 

igram v enem zelo pisanem bendu Ghost of Veronica, v 

katerem igramo glasbeniki iz Slovaške, Ljubljane, Murske 

Sobote in Veržeja, bobnam pa tudi pri Ezy Ryder, ki je Jimi 

Hendrix Tribute Band. Z njimi smo ravno imeli koncert v 

mariborski Pekarni. Zraven sem tudi pri skupini Einschlog in 

še pri enem projektu, ki pa je še zelo na začetku, tako da težko 

kaj več povem.

Kakšne imaš načrte za prihodnost?

 Najprej se moram seveda čim bolje odločiti, kaj in 

kako naprej s študijem. Na glasbenem področju bom še 

naprej učil pri Sokiju, kjer sem trenutno zelo zadovoljen, saj 

lahko svoje znanje prenašam naprej in hkrati praktično ves 

dan igram bobne. Pripravljam tudi izdajo svoje avtorske 

glasbe, štiri pesmi, čeprav še točno ne vem, kdaj to bo. Aprila 

se z bendom Ashine podajamo na turnejo po Balkanu, obiskali 

bomo Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino.

Timo, najlepša hvala in obilo uspehov na vseh področjih!

INTERVJU
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Tic Veržej

TURISTIČNI UTRIP

 V zadnjem obdobju je TIC stopil veliki korak bližje 
svojemu »cilju«. K temu botrujejo zaključeni ter še vedno aktivni 
projekti. 
 Začnemo lahko pri najbolj vidni novosti, ki stoji ob TIC-
u. To je kolesarnica s sistemom izposoje koles »Prleški picikl«. 
Pravzaprav imamo v Občini Veržej dve taki kolesarnici, v katerih 
stoji skupaj 10 koles. Kolesa so električna (4 kom) ostala pa so 
klasična. Za uporabo koles je potrebna predhodna registracija. 
Navodila so nalepljena na sami postaji, če pa niste vešči z 
digitalnimi napravami, pa vam z veseljem uredijo registracijo v 
TIC Veržej – Point natura 2000. Več informacij lahko najdete na 
spletni strani www.prleški-pecikl.si. Pred kratim se je »Prleški 
picikl« povezal s Soboškim bicklinom, in je nastal nov krovni 
sistem izposoje koles imenovan Pomurje BIKE. To pomeni, da si 
z zakupom paketa »Prleški picikl« zagotoviš uporabo koles po 
celotnem Pomurju.

 Leto 2022 je bilo težavno za marsikoga, še posebej v 
turizmu. 
 Težki pandemični časi so spremenili nas in naše 
navade, zato je še toliko težje bilo začeti stvari skoraj z ničle. A v 
tem času nismo počivali, saj se je pripravljalo kar nekaj projektov. 
Kar nekaj teh je bilo opisanih že v prejšnjih številkah Fünkešnice. 
 Tudi tokrat naj vas na začetku povabimo – podjetja, 
kmetije, obrtnike, društva in druge organizacije, da se oglasite v 
TIC Veržej – Point Natura 2000, kjer vam bomo brezplačno 
pr iprav i l i  posebno  promoc i j sko  s t ran  na  por ta lu 
www.visitverzej.si. 

 Novost, ki je nastala v letu 2022 pa je popolna 
preobrazba spletne strani www.visitverzej.si. Nova grafična 
podoba je že pokazala napredek kot nek sveži veter, ki 
pospešuje promocijo naravnih, kulturnih in vseh ostalih 
znamenitosti. Povezovanje in širjenje mreže že kaže svoje 
sadove, s povezovanjem in skupnim delom pa bomo hitro 
dosegli še boljše rezultate!  
 Radi bi vas ponovno opozorili, da spletna stran 
www.visitverzej.si ni namenjena le turistom, ampak tudi 
lokalnemu prebivalstvu, s čimer bi radi pripomogli k boljši 
prepoznavnosti naše občine in informiranosti lokalnega 
prebivalstva.

 Kolesarnica se je uredila preko projekta Kolesarska pot 
po podeželju, katere sistem se počasi širi po celotni Sloveniji. 
Dobra stran tega sistema je, da lahko z registracijo uporabljate 
kolesa po celotnem Pomurju. Sčasoma, ko se bo mreža 
kolesarnic razširila po celotni Sloveniji, mobilnost več ne bo 
problem. To je odličen primer, kako deluje sodelovanje med 
občinami in regijami. Zdaj pa vsi na kolo za zdravo telo!
 Za zanimivo in razgibamo kolesarjenje so se v letu 2022 
s pomočjo projekta »Promocija naravnega in kulturnega turizma 
- akronim: kulTURA=naTURA) pripravile nove in posodobljene 
reklamne brošure, ki smo jih izdali skupaj s Turističnim 
društvom Veržej. Zemljevidi predstavljajo občino Veržej in 
občino Križevci pri Ljutomeru. Najdete jih po turističnih lokacijah 
celotnega Pomurja. Zdaj že širše znane »Plavčkove poti« 
verjetno ni potrebo posebej predstavljati.

                                                  Denis Ivančič, TIC Veržej

9Fünkešnica • december 2022

V
se

 fo
to

: T
IC

 V
er

že
j



 V sredo, 19. 10. 2022 smo otroci in vzgojiteljice iz 
“rumene igralnice” preživeli lep jesensko-športni popoldan 
skupaj z dedki in babicami.
Zbrali smo se pred vrtcem, se pozdravili, predstavili navodila in 
se odpravili na kratek sprehod do Sonaravnega vrta Zavoda 
Marianum. Na poti tja smo izvedli nekaj preprostih zabavnih 
nalog – iger. Pot smo nadaljevali po tekaški stezi na šolskem 
igrišču in se vrnili na igrišče vrtca, kjer nas je čakalo sladko 
okrepčilo. V skupnem druženju smo uživali in se zabavali čisto 
vsi.

Srečanje babic in dedkov v rumeni

igralnici

Leteči gostje v Apartmajih Galunder

 V mesecu novembru so se v nastanitvenem objektu 
Apartmaji mudili nenavadni gostje. V apartmajih je bila 
nastanjena skupina lovcev, ki se ukvarjajo s posebno tehniko 
lova. Gre za lov divjadi s sokoli in orli. Lovci so prihajali iz Slovenije 
in tujine, natančneje iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Belgije in 
Francije. V času bivanja v apartmajih so leteči lovci zaradi svojega 
jutranjega oglašanja in lepote pritegnili veliko število domačinov, 
še posebej najmlajših, ki so bili zelo radovedni. 
 Nastanjeni v Apartmaji Galunder so bili v naših krajih 
zaradi dogodka, ki ga je organiziral Zavod za turizem, kulturo in 
šport Beltinci v sodelovanju s Sokolarskim društvom Pomurja in 
Slovensko zvezo za sokolarstvo in zaščito ptic ujed. Sokolarstvo 
je ena najstarejših oblik lova, ki se je razvila v že davni zgodovini 
Azije, in ena izmed legalnih oblik lova v Sloveniji.

    Lucijan Galunder

VRTEC

Apartmaji Galunder

TURISTIČNI UTRIP

UTRIP OŠ VERŽEJ
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Zahvala Splošni knjižnici Ljutomer za

podarjene knjige

 V petek, 23. septembra, smo v sodelovanju z NK Veržej 
izvedli športno dopoldne na igrišču z umetno travo, na temo 
“Rad igram nogomet”. Ati Boštjan Puhar je poskrbel, da je skupaj 
s trenerji bilo našim otrokom zanimivo in poučno; otroci so 
uživali ob ogrevalnih vajah in igrah z žogami. Potrebna je bila 
poslušnost trenerja, natančno izvajanje vaj, urili so se v 
spretnostih z žogo, trenirali ciljanje, ujemanje metanje … 
 Preživeli smo prijetno športno dopoldne!

 Splošna knjižnica Ljutomer nam je podarila večje 
število odpisanih otroških slikanic in literature za otroke. Z 
velikim veseljem so jih otroci sprejeli; jih pregledovali, brali, se ob 
njih pogovarjali. Knjige so v pravih rokah, saj naši otroci zelo radi 
posegajo po njih in si jih bodo z velikim veseljem sposojali in 
uporabljali za družinsko branje.
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Dan slovenskega športa

 V ponedeljek so nas v vrtcu (po dogovoru s starši, ki 
opravljajo poklic v Slovenski vojski) obiskali vojaki. Najprej so prišli 
posamezni vojaki v naše igralnice. Sodelovala sta dva očeta, ki sta 
vojaka in sta bila vsak v skupini svojega otroka. Najprej smo se 
malo pogovarjali, kaj vojaki delajo, kako se pozdravljajo, kako 
korakajo, kakšno opremo imajo, s čim se vozijo. Nato smo skupaj 
odkorakali ven, kjer so imeli parkirani vojaški avto, tank in veliki 
tovornjak, ki prevaža bombe. Pokazali so nam opremo, ki jo 
potrebujejo pri svojem delu in kako se sestavi šotor. Otroci so 
navdušeni sedeli v vozilih in vojake z zanimanjem poslušali in jih 
opazovali. Preživeli smo prijetno dopoldne v družbi vojakov. 
 Hvala jim za njihovo predstavitev.

Vojaki na obisku



Slovenski tradicionalni zajtrk

 Oktober je mesec požarne varnosti in letos so nas 
gasilci iz Veržeja povabili na ogled gasilskega doma ter njihove 
opreme, ki jo uporabljajo. Otroci so bili nad vsem videnim in 
doživetim več kot navdušeni in kot kaže, bo v Veržeju veliko 
bodočih gasilcev. Hvala vsem prostovoljnim gasilcem (tudi 
atijem in stricem naših otrok), da ste si vzeli čas za nas.

Med gasilci iz Veržeja

 Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo 
Dan slovenske hrane in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Na 
ta dan vsi otroci v vseh slovenskih šolah in vrtcih uživajo domača 
živila iz lokalnih kmetij. Kruh, maslo, med, mleko, jabolko. Namen 
projekta je poudariti: pomen zajtrka, pomen čebelarstva in 
domače lokalne hrane, ohranjanje kmetijstva, podeželja in 
obdelovalnih površin, varovanje okolja. V vrtcu otroke učimo, 
kako pomemben je zajtrk in smo veseli, da imamo možnost 
zajtrkovanja, saj vsi otroci vsak dan ob isti uri zajtrkujejo. Zajtrk 
mora biti navada, ki jo je potrebno priučiti in privzgojiti. V 
skupinah se veliko pogovarjamo o zdravi, doma pridelani hrani, 
ki ima boljši okus, bolj diši in ni pripeljana od daleč. Obiskujemo 
kmetije in čebelnjake, imamo lastne gredice in vemo, da hrana 
ne raste na trgovinskih policah. V našem vrtcu je Tradicionalni 
slovenski zajtrk vsako leto velik praznik in ga vedno obeležimo 
na drugačen način. Letos sta nas obiskala naša starša iz 
Čebelarstvo Šalamun.  Na zanimiv in otrokom poučen način sta 
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nam predstavila svojo dejavnost. Okušali smo različne okuse 
medu in se posladkali tudi z njihovimi medenjaki. Hvala tudi 
Mlinopeku za podarjeni kruh, družini Keuschler za podarjena 
jabolka, kmetiji Seršen za podarjeno mleko in Čebelarskemu 
društvu Veržej za podarjen med.



 V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje in Policijsko postajo Ljutomer smo izvedli akcijo »Otroci 
za varnost v prometu«, v okviru katerega so otroci skupaj s 
strokovnimi delavkami obravnavali temo o varnosti v prometu 
in tveganjih, ki jih prinaša pitje alkohola. 
 Otroci so izdelali plakat o prepovedanem pitju 
alkohola, ter o preprečitvi nezgod, ki se zgodijo pod vplivom 
alkohola. Izdelali so tudi opozorilne znake, z namenom 
ozaveščanja o škodljivih posledicah pitja alkohola in spodbujanju 
k varni udeležbi v prometu – VOZI TREZNO!
 V petek, 11. 11. 2022, so policisti v ulični akciji ustavljali 
voznike, izmerili količino alkohola v izdihanem zraku, nato so k 
vozniku pristopili otroci in mu izročili svoj izdelek s sporočilom o 
prepovedanem pitju alkohola, ter mu zaželeli srečno vožnjo.
 Otroci s svojimi sporočili lahko spreminjajo svet.

    Nina Kodba Vereš

Otroci za varnost v prometu
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Teden otroka v Vrtcu Veržej

 Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije že od leta 1954.
 Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi 
poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS 
do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in 
učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki. 
Programi društev in zvez so bili zmeraj izjemno bogati in so 
namenjeni prvenstveno otrokom, polni prireditev, ustvarjalnih 
delavnic, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih, z veliko 
zabave, z možnostjo ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, 
slikanjem, s športnimi igrami ali glasbenimi predstavami. 
Letošnji slogan ob Tednu otroka je bil »SKUPAJ SE IMAMO 
DOBRO«, potekal pa je od 3. do 9. oktobra.

 Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije že od leta 1954.
 Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi 
poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS 
do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in 
učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki. 
Programi društev in zvez so bili zmeraj izjemno bogati in so 
namenjeni prvenstveno otrokom, polni prireditev, ustvarjalnih 
delavnic, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih, z veliko 
zabave, z možnostjo ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, 
slikanjem, s športnimi igrami ali glasbenimi predstavami. 
Letošnji slogan ob Tednu otroka je bil »SKUPAJ SE IMAMO 
DOBRO«, potekal pa je od 3. do 9. oktobra.



 Tudi v tem šolskem letu je na OŠ Veržej potekal projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Obeležili smo ga 18. novembra 
2022. Cilj projekta je ozaveščati šolarje o pomenu zajtrka v okviru 
prehranjevalnih navad in o pomenu lokalno pridelanih živil.  
Dan smo tradicionalno pričeli z zajtrkom, sestavljenim iz lokalno 
pridelanih živil; črnega kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Ob 
tem se iskreno zahvaljujemo donatorjem: kmetiji Saša Seršena 
iz Veržeja, Čebelarskemu društvu Veržej, sadjarstvu Malus iz 
Veržeja ter podjetju Mlinopek d.d.
 Nadvse pomembno vlogo so imeli učenci čebelarskega 
krožka, ki so ob svoji stojnici predajali znanje vrstnikom. 
Čebelarski krožek deluje pod mentorstvom gospe Marije Balažič 
v sodelovanju s Čebelarskim društvom Veržej. 
Na razredni stopnji se je ta dan izvajal dan dejavnosti, sestavljen 
iz vsebinsko dveh delov: lokalno pridelana hrana in ljudsko 
izročilo. Učenci so v prvem delu dneva dejavnosti preko 
različnih aktivnosti spoznavali prednosti lokalno pridelane hrane 
v primerjavi z uvoženo hrano. Tako so se ozaveščali, kako lahko 
z nakupom pri lokalnem ponudniku jemo bolj zdravo in hkrati 
vplivamo na razvoj podeželja ter pripomoremo k večji 
samooskrbi. 
 V drugem delu so potekale delavnice na temo 
ljudskega izročila. Učenci prvega razreda so se učili ljudskih iger 
in izštevank, učenci drugega in tretjega razreda so peli ljudske 
pesmi in izdelali lončeni bas, učenci četrtega razreda so se naučil 
ljudski ples, učenci petega razreda pa so se ob spremljavi 
harmonikaša Nika Osterca preizkusili v ljudski glasbeni igri s 
klobuki. 
 Učenci so naučeno predstavili gostom FS Leščeček. 
Ljudsko izročilo kot osrednjo nit so dopolnili člani FS Leščeček, ki 
so učencem zaplesali ljudske plese. Plesne spretnosti so krasno 
dopolnili z vsebinami življenja ljudi v 20. stoletju.

Tradicionalni slovenski zajtrk in predstavitev FS Leščeček

ŠOLA
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 Tudi v našem vrtcu smo zaposleni v našem vrtcu 
skupaj z zunanjimi sodelavci in starši pripravili bogat program ob 
Tednu otroka: ustvarjali smo iz naravnih materialov;
ogledali smo si risane filme za starejše otroke (Projekt 
Grossmann - Pepelka in Podlasica), za mlajše Krtek in 
dogodivščine; vzgojiteljice so pripravile dramatizacijo “Mali in 
veliki medo”; se igrali z učenci 1. razreda; se odpravili na 
popoldanski pohod s starši in druženje na Starem trgu; 
organizirali smo tudi športni dan za otroke – ježkov tek na 
šolskem igrišču, za starejše  otroke aktivnosti v ŠIC-u Ljutomer.

 Ob zaključku so se  učenci s člani FS Leščeček naučili 
ljudski ples rašpla in skupaj zaplesali. Med učenci je bilo zaznati 
sproščeno, plesno vzdušje, za kar se članom FS Leščeček 
iskreno zahvaljujemo, predvsem učitelju Ivanu Kuharju, ki je 
otrokom podajal zanimive vsebine, jih medsebojno povezoval 
ter jih hkrati ozaveščal, kako pomembno je ohranjati kulturno 
dediščino.
    Melita Bombek, koordinatorka

Foto: OŠ Veržej



 V mesecu oktobru je bilo v Ljutomeru medobčinsko 
prvenstvo v malem nogometu za dekleta. Za našo šolo so igrala: 
Petra Hudorovac, Lara Kavaš, Eva Duh, Dominika Pušenjak, Daša 
Stajnko, Nika Košnik in Lina Osterc. V prvi tekmi so učenke naše 
šole igrale proti učenkam iz OŠ Stročja vas, ter zmagale z 
rezultatom 1:0. V drugi tekmi je naš nasprotnik bila OŠ Mala 
Nedelja, proti kateri smo zmagali z rezultatom 1:0. V zadnji tekmi 
so naše učenke še premagale učenke iz OŠ Ivana Cankarja iz 
Ljutomera, prav tako z rezultatom 1:0. Tako je ekipa OŠ Veržej 
osvojila prvo mesto in se uvrstila na področno prvenstvo, ki bo 
meseca januarja v Murski Soboti.

Medobčinske prvakinje v malem

nogometu
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Medobčinsko prvenstvo v krosu

 Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije že od leta 1954.
 Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi 
poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS 
do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in 
učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki. 
Programi društev in zvez so bili zmeraj izjemno bogati in so 
namenjeni prvenstveno otrokom, polni prireditev, ustvarjalnih 
delavnic, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih, z veliko 
zabave, z možnostjo ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, 
slikanjem, s športnimi igrami ali glasbenimi predstavami. 
Letošnji slogan ob Tednu otroka je bil »SKUPAJ SE IMAMO 
DOBRO«, potekal pa je od 3. do 9. oktobra.

Sprejem prvošolcev v Šolsko

skupnost

 Nekaj dni pred pričetkom jesenskih počitnic so bili 
prvošolci OŠ Veržej sprejeti v Šolsko skupnost. Dopoldne so se s 
pesmicami, deklamacijami, dramatizacijo in plesom predstavili 
učencem razredne stopnje. Z nastopom so pogumno in 
prisrčno pokazali, kar so se že naučili. Program so s prijetnimi 
zvoki orffovih inštrumentov popestrili še učenci glasbenega 
krožka. Prvošolčki so skupaj s predstavnico šolske skupnosti 
povedali zaobljubo in prejeli priznanje.
 Popoldne so se prvošolčki ponovno zbrali in se s 
programom predstavili še staršem, babicam, dedkom, tetam in 
še komu. Ob pričetku jih je pozdravila in nagovorila ravnateljica, 
ga. Marija Ferenc. Po predstavljenem programu in povedani 
zaobljubi jih je predstavnica šolske skupnosti Lara Kavaš v imenu 
vseh učencev šole sprejela med čisto prave šolarje. Ob prejemu 
darilc so prvošolčki ponosno zaključili svoj prvi nastop v šoli. 
Sprejem se je končal s prijetnim druženjem in pogostitvijo.

    Klavdija Krajnc, prof.,
    učiteljica 1. r
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Velika grška avantura
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 Konec septembra je potekal dan dejavnosti in učenci 
od 6. do 9. razreda so se z avtobusom odpotovali v Ljubljano. 
V Slovenskem šolskem muzeju so si ogledali stalno razstavo, ter 
se udeležili »Učne ure naših babic in dedkov«. 
 Z ogledom stalne razstave muzeja na temo Šolstvo na 
Slovenskem skozi stoletja, so učenci na različne načine: s sliko, 
besedo, zemljevidi, grafikoni, maketami, lutkami, risbami, video 
in avdio posnetki in po zaokroženih obdobjih, spoznavali 
zgodovino šolstva in pedagogike na območjih slovenske 
poselitve od začetkov do najnovejšega časa. 
 »Učna ura naših babic in dedkov« je muzejsko doživetje 
pouka v preteklosti, gre za igro, pri kateri veljajo tudi takratne 
stroge vzgojne metode. Sedeti v stari šolski klopi pred 
gospodično učiteljico ali gospodom učenikom s strogim glasom, 
ki sta oblečena po šolski modi preteklega časa, z obvezno šibo v 
roki, je povsem svojevrstno doživetje. 
 Nekaj korakov od muzeja se nahaja tudi Hiša iluzij. To je 
pravzaprav muzej zabavnih in poučnih doživetij, kjer so učenci 
preizkušali meje svojega zaznavanja. Iluzije v njem omogočajo 
drugačno doživetje prostora in vsega, kar mislimo, da vemo o 
njem. V muzeju smo se zabavali z okrog 40 eksponati, optičnimi 
iluzijami in hologrami.
 

 Osnovna šola Veržej že vrsto let pod vodstvom učitelja 
angleščine Staša Rudolfa uspešno sodeluje v mednarodnih 
projektih, ki se izvajajo v sklopu razpisa Erasmus+. Na tak način 
omogočamo učencem naše šole, da doživijo mednarodno 
izkušnjo učenja, povezovanja in osebne rasti. Sodelovanje na 
mednarodnih izmenjavah širi obzorje posameznika, omogoča 
stik, spoznavanje in sprejemanje različnih kultur, predvsem pa 
bogati doživetja. 
 Tako se je pet učencev 9. razreda skupaj z dvema 
spremljevalcema takoj po jesenskih počitnicah odpravilo na 
projektno srečanje v Grčijo, na otok Kreta. Skupaj z gostitelji smo 
sestavljanko Evrope (op. a. projekt v katerem sodelujemo se 
imenuje Puzzle Europe – sestavljanka Evrope) zložile še šole iz 
Portugalske in Nemčije ter s Finske in Cipra. Gostujoča šola ima 
sedež v glavnem mestu Krete, v Herakolinu. Ob prihodu v to, z 
zgodovino bogato mesto, so sodelujoče učence prevzele 
družine domačinov, medtem ko smo spremljevalci bili 
nastanjeni v bližnjem hotelu. Ker se turistična sezona na Kreti 

Tehniški dan v Ljubljani

 Učenci so proti domu odhajali polni vtisov in lepih doživetij, česar tudi deževno vreme in dolgotrajni zastoji na cesti niso 
pokvarili.
             Jasna Jurišič Poljanec

(vsaj v obliki masovnega turizma) zaključuje z oktobrom, smo iz 
Veržeja potovali najprej na letališče na Dunaj, od tam v Atene in z 
notranjim letom še do Herakolina. Tako smo ponedeljek porabili 
za transfer in prvi večer na Kreti bolj kot ne počivali od naporne 
poti. Od torka, 8. 11., do nedelje 13. 11., je gostujoča šola 
pripravila pester in zanimiv program. Najprej smo dodobra 
spoznali njihovo šolo in impozantno mesto Herakolin, ki je 
zibelka grške civilizacije. Arheološki muzej, ki je osrednja 
znamenitost mesta, skriva za svojimi stenami nepregledno 
število eksponatov, ki kažejo na to, da je življenje na tem delu 
Zemlje, kjer se stikajo Evropa, Azija in Afrika, bilo že v preteklosti 
res bogato. Številne predmete, ki so razstavljeni v muzeju, so 
arheologi pridobili iz področja »Knossos Palace« - gre za 
relativno dobro ohranjeno mesto prednikov, ki so ga uredili 
tako, da ga številni turisti lahko obiščejo. 
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Trgatev 2022

 Med številnimi običaji v Sloveniji, je pri nas znana 
trgatev. Za nekatere to ni samo običaj, ampak celo praznik. 
Praznik zato, ker se je takrat poleg obiranja grozdja dogajajo tudi 
marsikaj drugega. Ko je trgatev, se zbere veliko ljudi, se zabavajo, 
smejejo, pijejo, jedo… in uživajo, ker so cel dan s svojimi 
najbližjimi. Ne glede na zabavo pa je tudi veliko dela in se je 
potrebno potruditi. 
 Tudi pri nas v zavodu imamo vsako leto trgatev, ker 
imamo na zadnjem dvorišču pri zavodu posajeno celo vrsto 
trte. Hišnik Mirko pride grozdje pobirat s svojimi prijatelji in 
domačimi in mi lahko sodelujemo, da skupaj potem to grozdje 
poberemo. Tako je bilo tudi letos. Letos sem na trgatev šel edini. 
Poleg dela smo klepetali. Bilo je super in čeprav je bilo hladno, 
sem na mraz pozabil. Naslednje leto me na trgatvi več ne bo, ker 

Naši učenci so ga raziskovali sami, s pomočjo delovnih listov, ki 
so jih usmerjali med posameznimi nalogami. V sredo in četrtek 
smo spoznali mesto Rethymnon, kjer smo spoznali grški šolski 
sistem skozi zgodovino, ogledali pa smo si tudi izdelavo 
baklavam podobne tradicionalne sladice, ter se v poznih 
večernih urah sprehodili po tradicionalni vasici Vamos. Tam smo 
tudi prenočili. V četrtek smo že zjutraj odrinili v mesto Chania, ki 
je sicer precej turistično, a smo ga mi spoznavali skozi oči 
tamkajšnjih prebivalcev – seveda s pomočjo pedagoških 
delavnic. Po prostem popoldnevu smo se vrnili h gostujočim 
družinam, ki so nas skozi ves teden tako prijazno gostile. Petek 
smo začeli v eni izmed grških samopostrežnih trgovin, kjer smo 
se trudili nakupiti sestavine za kuharsko delavnico – vsaka država 
je namreč pripravila recept za tradicionalno jed. Da je priprava 
jedi bila bolj zanimiva, smo delali v mednarodno mešanih 
skupinah. Vseeno smo si pripravili odlično kosilo in ga tudi z 
užitkom pojedli. Sledile so delavnice ljudskega plesa. Sobota pa 
je prinesla tisto, kar smo nekateri nestrpno čakali skozi cel teden 
– skok v še vedno toplo morje. Okusili smo ga v mestu Ag. 
Nikolas, še prej pa smo se po mestu zapeljali s starodobniki. Po 
osvežujočem skoku v morje smo popoldne z ladjico zapluli do 
majhnega otoka Spina Longa. Očaral nas je s svojo majhnostjo, 
lepim sončnim vremenom, ki nam ga je podarila narava, a nas 
hkrati pretresel – otok je namreč že dobrih 50 let brez 
prebivalcev. Sicer je služil za nastanitev gobavcev, ki so tukaj 
živel i  povsem odrezano živl jenje z ostal im svetom. 

Nedeljo so učenci preživeli z gostujočimi družinami, učitelji pa 
smo potegnili zaključke srečanja v Grčiji in se že zazrli na naše 
prihodnje srečanje, ki bo potekalo na Portugalskem. Seveda tudi 
z udeleženci iz Veržeja.
 Čeprav smo se v ponedeljek iz sončne Grčije vrnili 
domov in nas je že na Dunaju pozdravila turobna megla, ki nas je 
spremlja vso pot do doma – je ogenj v srcih prižgala toplota 
doma in objem domačih, ki smo jih že (vede ali nevede) močno 
pogrešali. Res je – povsod je lepo, a doma je najlepše.

     Ivan Kuhar    

 grem iz zavoda. Sem pa vesel, saj bom imel še en lep spomin na 
zavod.
    Daniel K. P.

DOM



Misija kostanj

Fünkešnica • december 202218

UTRIP OŠ VERŽEJ

 Na zemljišču OŠ Veržej smo v torek, 11. 10. 2022 blizu 
šolskega čebelnjaka, posadili medovite rastline. Podarilo nam jih 
je podjetje AstraZeneca, tako kot še drugim devetim krožkom 
po Sloveniji. K nam jih je pripeljala naša mentorica čebelarskega 
krožka, ki se je v Brdu pri Lukovici, na sedežu ČZS Slovenije, 
udeležila posveta mentorjev čebelarskih krožkov.
 Medovite rastline smo sadili krožkarji: Polona, Kevin, 
Jure, Patrik in Erik, naša mentorica, nekaj vzgojiteljev ter hišnik 
Mirko. K sodelovanju pri saditvi smo povabili tudi čebelarje iz ČD 
Veržej. Pomagat sta nam prišla predsednik ČD Veržej g. Mirko 
Trstenjak in g. Alojz Novak, ki nam je podaril naši čebelji družini in 
zanju tudi skrbi. Bili pa smo veseli pomoči predstavnice 
donatorjev, ga. Tine Žuhadar.
 Gredo so nam med vikendom pripravili gojenci iz 
zavoda. Prekopali so rušo, na katero je hišnik navozil še malo 
zemlje, da je gredica nekoliko dvignjena in primerno odcejena. 
Sadili smo po načrtu, ki ga je dobila vodja krožka ga. Marija Balažic 
pri prevzemu sadik. Ko smo vse rože zasadili, smo zemljo okrog 
sadik pokrili s kartonom in posuli s slamo. To je namenjeno za 
zaščito proti vzniku plevelov in zadrževanju vlage v tleh.
 Sledilo je skupinsko slikanje in nato manjša zakuska. 
Pogostili smo se s kruhki z različnimi domačimi namazi in se 
posladkali z domačo jabolčno pogačo ter medenjaki z rozino na 
vrhu, zraven pa smo pili vodo in sok. Tako med samim sajenjem 
kot zakusko, smo se pogovarjali o pomenu zasaditve medovitih 
rastlin in nasploh o primerni skrbi za čebelam prijazno okolje ter 
kar lahko zato naredi vsak posameznik in kaj družba nasploh. 

 Jesen je čas, ko se drevesa odenejo v barve. V gozdu v 
tem letnem času zraven ostalih sadov lahko nabiramo tudi 
kostanje. Velike, majhne, nekatere še v ježicah.
Eden izmed naših fantov je za domačo nalogo dobil, da prinese 
kostanje v šolo, da jih bodo skupaj spekli, zato smo se lepo 
sončno sredo primerno obuli in oblekli ter napotili na sprehod v 
gozd. Prijetno so nas presenetile jesenske barve: rumene, rjave, 
rdeče in oranžne. Slišali smo tudi žvrgolenje ptic, vendar smo jih 
kaj hitro preglasili. Res je, da smo bili za gozd nekoliko preglasni, 
ampak zgolj zaradi navdušenja. Medtem, ko so se nekateri med 
vzpenjanjem na majhno vzpetinico zadihali, so drugi poplesovali 
med jesenskim listjem. Eden izmed mladostnikov je prvič v 
življenju videl v živo žabico. Med sprehodom po gozdu smo 
naleteli tudi na več vrst gob, nekatere so bile užitne, druge ne. Mi 
jih nismo nabirali, smo  se pa o njih pogovarjali in sklenili, da če 
gobe ne poznaš, je bolje, da jo pustiš v gozdu tam, kjer si jo videl. 
Mladostniki so bili navdušeni nad različnimi pajki in pajčevinami, 
ki smo jih lahko opazovali v gozdu. Ugotovili smo, da so pred 
nami že številni nabirali kostanje, saj smo se morali potruditi, da 
smo našli lepe, debele primerke.
Misija nam je vseeno uspela, saj smo poleg nabranih kostanjev 
spoznali tudi jesenske plodove v gozdu, videli različne živali in 
žuželke. S potepanja po gozdu smo se vrnili prijetno utrujeni. 
Nekaj kostanja smo v skupini spekli in pojedli, nekaj smo ga pa 
uporabili tudi za ustvarjanje.
 
   Stanovanjska skupina Dokležovje

Sajenje medovitih rastlin

 Pred odhodom sva se z mentorico s simbolnim 
darilom zahvalili ga. Tini iz podjetja AstraZeneca za njihovo 
donacijo sadik medovitih rastlin in obljubili, da bomo za njih lepo 
skrbeli. Povabili sva jo na obisk drugo leto, da bo videla, kako se 
rastline razraščajo in bodo mogoče katere od njih že cvetele, 
okrog njih pa bodo že brenčale čebelice.

 Pozimi, ko bodo rastline počivale, bomo izdelali tablice 
z napisi slovenskih in latinskih imen, za vse tiste, ki si bodo 
gredico ogledali in želeli spoznati zasajene medovite rastline.

    Polona L. K.,
         članica čebelarskega krožka na OŠ Veržej
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 Ko skozi leto opazujemo naravo, lahko včasih preroško 
napovemo, kakšna bo bera v jeseni. A vendar si le redki upajo 
100-odstotno napovedati končni rezultat pri stvareh, na katere 
lahko vpliva veliko neznanih dejavnikov. Lahko je pomlad lepa in 
obetavna, poletje pa kasneje sušno. Lahko opazujemo cvetoča 
drevesa, a zadošča samo ena zmrzal in vsega lepega je konec. 
Lahko opazujemo prostrana žitna polja, ki se gibljejo v toplem 
vetriču, a zvečer lahko že prihrumi vihar s točo in škoda je velika. 
Ljudje, ki torej živijo od zemlje, vedo, da morajo narediti vse, da 
bo jesenska bera čim večja. Vedo pa tudi, da na vse ne morejo 
vplivati. Lahko rečejo: »Lepo kaže, in če Bog dá, bomo jeseni imeli 
kaj nabrati.« So leta »debelih krav in so leta suhih krav«, če se 
izrazim svetopisemsko, vedno pa se nekaj nabere. 
 Gornji odstavek bi verjetno bolj sodil v kakšne kmetijske 
novice, vendar nam lahko pomaga tudi pri razmišljanju o beri 
Zavoda Marianum Veržej oz. Marijanišča. Marijanišče, kakor 
našo stavbo imenujejo domačini in mnogi naši gostje, obkrožajo 
številna polja, in ko človek skozi leto opazuje naravo okrog naše 
stavbe, ne more, da ne bi opazil dogajanja v naravi, ritma kraja, v 
katerem se nahajamo, in težav, s katerimi se soočajo/mo ljudje v 
osrčju Prlekije.  
 Pričetek leta 2022 je bil še vedno precej zaznamovan z 
nesrečnim koronavirusom, vendar so bili obeti dobri in ob 
upoštevanju priporočil smo počasi pričeli s sprejemanjem 
nekaterih skupin. Najprej manjših zaključenih skupin, nato pa 

“Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, 
kar naredimo za druge.” (Lewis Carroll)

 Otroke vzgajamo za življenje. Pri tem je pomembno, da 
jih (na)učimo različnih vrednot, ker lahko le skupaj delamo 
dobro zase, za družbo, za svet. 
 Ker lahko naredimo nekaj lepega tudi za starejše in 
osamljene ljudi, smo se ponovno pridružili akciji youngCaritas – 
Pismo za lepši dan, ki za lepši dan potrebujejo samo nekaj besed, 
strnjenih v prisrčno pismo. 

Pismo za lepši dan

 Tako majhno preprosto dejanje, taka majhna 
pozornost, kot je na roko napisano pismo ali voščilo, lepa 
beseda, lepa misel, ki ne vzame veliko časa, lahko nekomu 
pričara lepši dan in vlije upanje v boljšo prihodnost. Skupaj s tem 
lahko širimo pozitivo in pokažemo, da se lahko dogajajo tudi lepe 
stvari! S tem se vsi skupaj učimo strpnosti, sprejemanja 
drugačnosti, sočutja in prijaznosti, ki naj je bo v teh 
predprazničnih dneh še posebej veliko.

 Naše vodilo je bilo, da če vsak otrok napiše samo eno 
pismo, jih lahko zberemo veliko in s tem nekomu polepšamo 
dan. Akcija je stekla v nekaj dneh in vsi so se pozitivno odzvali. 
Nekateri so napisali več pisem, drugi le po eno. Pisma in 
nekatere kuverte smo okrasili, enim smo dodali še risbice in 
voščila, vsem pa smo priložili še vrečico čaja, da bodo lahko 
bralke in bralci ob prebiranju pisem, poleg topilne iz pisma, 
prejeli še toplino okusnega čaja. 
 Odzvali so se skoraj vsi otroci iz zavoda, stanovanjskih 
skupin, mladinskega stanovanja in otroci, ki so vključeni v 
dnevne oblike dela, poleg tega pa še nekaj vzgojiteljic in 
strokovnih delavk. Skupaj smo napisali in poslali kar 63 pisem, ki 
bodo sigurno prišla na pravi naslov, nekomu polepšala dan in 
mogoče pričarala tudi nasmeh na obraz.

    Mentorica akcije v zavodu:
    Klavdija Paldauf

UTRIP MARIJANIŠČA IN ŽUPNIJE

Bera zadnjega leta

tudi nekoliko večjih. Potrudili smo se, da bi čim bolj zmanjšali 
tveganje za okužbo in tako v prvih mesecih nismo sprejemali več 
kot eno zaključeno skupino. Kasneje smo sprejemali tudi po dve 
skupini, vendar smo pazili, da zmanjšamo stik med njima. 
Organizirane skupine večinoma prihajajo ob koncu tedna in tako 
je bilo tudi letos. Med tednom pa praviloma prihajajo posamezni 
gostje. Vendar smo opazili v zadnjem letu nekaj sprememb. 
Zelo smo bili veseli, ko so posamezne skupine izrazile željo, da bi 
gostovale pri nas med tednom. Med temi skupinami je potrebno 
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vsekakor omeniti skupino Šola zdravja, ki se je pri nas oglasila kar 
štirikrat. Ali pa zaposleni iz podjetja Carthago, ki so v našem 
Zavodu imeli preko deset izobraževanj za vodstvene delavce, 
do konca koledarskega leta pa jih bo še nekaj, tako da lahko 
rečemo, da bodo s šestnajstimi obiski v enem letu v vrhu skupin, 
ki se vračajo k nam. Veseli smo tudi vseh šolskih skupin (npr. OŠ 
Toneta Pavčka, OŠ Škofljica, Gimanzija Vič, Gimnazija Bežigrad, 
Gimnazija Ljutomer, Gimnazija Želimlje, Šolski center Velenje, 
Srednja frizerska šola itd.), ki so se znova odločile, da nekaj dni 
preživijo v Veržeju in okolici. Z veseljem smo jim pomagali pri 
izvedbi njihovih programov v obliki nasvetov, vodenja in z 
občasno logistično pomočjo. Veseli smo, da se za bivanje v naši 
hiši odločajo tudi vrtci (npr. Vrtec Veržej in Vrtec Beltinci). Tudi 
razni pevski zbori so se občasno oglasili pri nas z namenom, da 
opravijo intenzivne priprave na nastope, ki so jih čakali. Veseli 
smo, da se zakonske skupine vračajo in da pogosto ob koncu 
bivanja pri nas že vprašajo za nov prosti termin, ko se bodo lahko 
znova vrnili k nam. Enako tudi druge skupine (Živi na polno, 
neokatehumeni, Emanuel, razne veroučne skupine …). 
Ko takole proti koncu leta človek pogleda na pisano paleto 
posameznikov in skupin, lahko reče, da je bera kar raznolika. 
Morda smo pred letom z nekoliko strahu pogledovali v 
prihodnost, bili zaskrbljeni ob nekaterih odpovedih iz takšnih in 
drugačnih razlogov, in vendar smo lahko zadovoljni, ker smo 
uspeli sprejeti in ponuditi prostor in čas novim skupinam, ki v 
preteklosti niso tako pogosto zahajale k nam. 

 Ob koncu naj končam z mislijo nekega mojega znanca 
z Gorenjske, s katerim sva sredi novembra modrovala pred 
župnijsko cerkvijo. Gledala sva s soncem obsijane gozdove in še 
vedno bujno zelene pašnike, ko je dejal: »Vidiš, kako lepo in toplo 
jesen imamo letos. Kar nam je poleti vzela suša, nam je vrnila 
jesen. Skrbelo me je, kako bo z živino, sedaj pa mislim, da se bo 
vse izšlo.« 
 Tudi nam v Marijanišču se je nekako izšlo in upamo, da 
bo tako tudi v prihodnje. 

   Primož Korošec, vodja Marijanišča

Župnija Veržej - Božično voščilo

Velika luč

 To je božič, zgodovinski dogodek in skrivnost ljubezni, 
ki že dva tisoč let izziva moške in ženske vseh časov in krajev. Je 
sveti dan, ki izžareva »veliko Kristusovo luč«, nosilko miru! Da bi jo 
lahko prepoznali, jo sprejeli, potrebujemo vero, potrebujemo 
ponižnost. Ponižnost Marije, ki je verovala Gospodovi besedi in je 
sklonjena nad jasli prva častila Sadu svojega telesa. Potrebujemo 
preprostost pastirjev; ko so tile slišali angelovo oznanilo, so rekli 
drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem /…/. Hitro so odšli tja« 
(Lk 2, 15-16). Pohiteli so. Kar jim je bilo oznanjeno, je bilo tako 
pomembno, da so morali nemudoma oditi. Gotovo, priganjala 
jih je tudi radovednost, predvsem pa vznemirjenje zaradi velike 
stvari, ki je bila sporočena prav njim, malim in navidez 
nepomembnim ljudem. Pohiteli so – brez odlašanja.
 V našem običajnem življenju pa ni tako. Božje zadeve 
za večino ljudi niso tako pomembne, ne spravijo nas nemudoma 
na noge. In tako mi, ki smo v veliki večini, prav radi odlagamo 
stvari na pozneje. Ljudje na neki način čakamo Boga, njegovo 
bližino. Ko pa nastopi trenutek, zanj nimamo prostora. Toliko se 
ukvarjamo sami s sabo, s svojimi stvarmi, da uporabimo ves čas 
in prostor in da nič ne ostane za drugega – za bližnjega, za Boga. 
In kolikor bogatejši so ljudje, tem bolj vse napolnijo s sabo, toliko 
težje lahko vstopi drug.
 Vsake jaslice so preprosto in zgovorno povabilo, da 
izstopimo iz sebe ter svoje srce in duha odpremo skrivnosti 
življenja. Jaslice so srečanje z neumrljivim Življenjem, ki je v 
skrivnostnem dogodku božiča postalo umrljivo.
 In to je razlog za veselje. In to veselje lahko delimo na 
preproste načine z bližnjimi: z nasmehom, z dobrim dejanjem, z 
majhno pomočjo, z odpuščanjem. Prinašajmo veselje in vrnilo 

se bo k nam.
 »Zbudi se, človek: kajti zate je Bog postal človek!« nam 
kliče sv. Avguštin.
 Naj Gospod v naših dušah in v našem življenju najde 
svoje prebivališče. In ne smemo ga nositi samo v srcu, ampak ga 
moramo prinašati svetu, da tako tudi mi lahko rojevamo Kristusa 
za našo dobo.

Vesel Božič in srečno novo leto vam želi župnik Jože Pozderec 

ter salezijanska skupnost.

PROGRAM PRAZNOVANJA BOŽIČNIH PRAZNIKOV V ŽUPNIJI 

VERŽEJ:

• Na tri svete večere (24. 12.; 31. 12. 2022 in 5. 1. 2023) 
pokropimo z blagoslovljeno vodo in pokadimo svoje 
domove in molimo rožni venec za blagoslov in varstvo 
naših domov.

• BETLEHEMSKA LUČ MIRU bo prišla k nam v soboto 24. 

decembra zvečer.

• SVETI VEČER (24. 12.): ob 18.00 uri bo BOŽIČNICA ZA 

OTROKE; ob 24.00 POLNOČNICA, pri kateri poje Vokalna 
skupina sv. Mihaela pod vodstvom mag. prof. Petre Ivančič.

• BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO (25. 12.) sv. maše v cerkvi 
bodo ob 7.00, 9.30 in v kapeli Marijanišča bo ob 16.30 
pobožnost zadnje nedelje in ob 17.30 sv. maša.

Pri sv. maši ob 9.30 poje Moška vokalna skupina, Kulturno 
društvo Slavko Osterc Veržej pod vodstvom prof. Tatjane 
Rozmarič – Poštrak. Takoj po sv. maši bo koncert božičnih 
pesmi. Vabljeni, da ostanemo in prisluhnemo lepim melodijam.
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 V letih 1921 in 1922 se je v Veržeju izvedla denarna 
nabiralna akcija za nabavo tamburaških instrumentov. Akcijo so 
uspešno izvedli Topolovec Rajko, Rozmarič Franc in Jaušovec 
Franc. Dne, 28. 2. 1922, je osem članski tamburaški zbor prvič 
nastopil na zabavni prireditvi Bralnega društva v gostilni Alojza 
Seršena v Veržeju. Zbor je vodil Kozar Franjo.
 Leta 1923 je tamburaški zbor igral na plesni zabavi 
društva Sokol v Križevcih ter zaslužek 400 kron podaril Bralnemu 
društvu Veržej za obnovo gledališkega odra. 
 

UTRIP MARIJANIŠČA IN ŽUPNIJE

 Tamburaši so vse do 2. svetovne vojne igrali in 
nastopali na vseh prireditvah Bralnega in Gasilskega društva v 
Veržeju.
 Med vojno tamburaši  niso delovali. Vsi  člani društva so 
instrumente obdržali pri sebi doma. Po vojni je tamburaški zbor 
spet oživel, vendar je nastopal le občasno. Po letu 1958 so se 
starejši tamburaši razšli.
 

• Koledniki (Trije kralji) vas bodo obiskali med 26. in 28. 

decembrom in vam voščili blagoslovljeno leto 2023. Radi jih 
sprejmite. Vaši darovi bodo za slovenske misijonarje. 

Na praznik SV. ŠTEFANA, diakona in prvega mučenca (26. 12.), bo 
blagoslov soli in vode, po drugi sv. maši pa blagoslov konj na 
travniku pred cerkvijo. Ta dan je tudi Dan samostojnosti – za 
našo mlado državo Slovenijo. Prosimo za zdravo pamet našim 
voditeljem.

• Na god sv. JANEZA, apostola in evangelista, bo pri maši ob 
17.30 blagoslov vina. Takoj po maši bo KONCERT VOKALNE 
SKUPINE SV. MIHAELA pod vodstvom magistrice in 
profesorice Petre Ivančič in OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
ŽUPNIJE VERŽEJ. Vabljeni, da pridite in prisluhnite lepim 
božičnim melodijam, kar bo povečalo božično veselje.

30. december – praznik SVETE DRUŽINE, sv. maša bo zvečer ob 
17.30.

• 31. december: silvestrski večer in zadnji dan leta, drugi sveti 
večer, s sveto mašo in zahvalno pesmijo ob 17.30 uri se 
bomo Bogu zahvalili za vse dobrine preteklega leta.

• 1. januar 2023 – začetek  novega leta – ker je to nedelja 
bodo sv. maše po nedeljskem sporedu.

NAŠA DEDIŠČINA

Tamburaški orkester Bralnega društva Veržej

Foto: Freepik
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 Tamburaški orkester je bil ustanovljen v šolskem letu 
1968/69. Orkester je štel od 12 do 18 članov. Vsa leta ga je vodil 
Kozar Franjo.
 Orkester je igral narodne pesmi, belokranjska in 
hrvaška kola, polke, valčke, mazurke in koncertne skladbe. Prvič 
je orkester nastopil leta 1969 ob otvoritvi tedanje nove šole. Z 
več skladbami je spremljal  tudi pionirski pevski zbor.
 Tamburaški orkester je imel vsako leto od 8 do 13 
nastopov na raznih proslavah in prireditvah v Veržeju in drugih 
krajih ter za radio Maribor posnel 6 pesmi.
 V šolskem letu 1970/71  je imel orkester turnejo v šestih 
vzgojno-izobraževalnih domovih po  Sloveniji in v Domu za 
slepe v Ljubljani. Z njimi je kot pevec sodeloval in nastopal 
domačin, takratni osnovnošolec, Miha Balažic.
 Leta 1973 je imel orkester velik nastop ob otvoritvi 
obnovljenega tedanjega vzgojno- izobraževalnega zavoda v 
Veržeju in nastop v Ljubljani ob 100-letnici šolstva  vzgojno- 
izobraževalnih zavodov v  Sloveniji.
 Tamburaški orkester  vzgojno izobraževalnega zavoda 
je deloval do šolskega leta 1975/76.

 Leta 1936 je salezijanski zavod v Veržeju ustanovil 
godbo na pihala. Instrumente je zavod nabavil v Italiji. Godba je v 
letih delovanja štela do 25 članov. Sprva je bila velika večina 
godbenikov salezijancev, pozneje pa so v godbi sodelovali 
godbeniki iz Veržeja, 2 iz Dokležovja in 3 iz Borejec pri Križevcih. 
Vodja godbe je bil Gonza, ki je bil pozneje učitelj v Beltincih. Za 
njim je godbo vodil Zamjen in zadnji dve leti Šantl Ivan.
 Godba je nastopala na proslavah državnih praznikov in 
proslavah Prosvetnega društva, na prireditvah salezijanskega 
zavoda ter na cerkvenih slavnostih. Nastopali so tudi na velikih 
prireditvah pihalnih godb v okviru takratne Prosvetne zveze 
Slovenije v bivši Jugoslaviji.
 Leta 1941 je okupator zaplenil večino instrumentov in 
godba na pihala je nehala s svojim delovanjem.
 2 godbenika, Obran in Prelog iz Veržeja, sta se pozneje 
priključila h godbi na pihala v Murski Soboti.

NAŠA DEDIŠČINA
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Tamburaški orkester Vzgojno -

izobraževalnega zavoda Veržej

Godba na pihala

Ansambel Bele narciseAnsambel Hanžekovič

 Leta 1962 je začel z igranjem in delovanjem 4-članski 
ansambel Hanžekovič, katerega vodja je bil Hanžekovič Mirko. 
Ansambel je sodeloval s Prosvetnim društvom in veliko igral na 
društvenih prireditvah. Največ je ansambel igral na zabavnih in 
plesnih prireditvah, saj so s svojim igranjem in petjem pritegnili 
staro in mlado. Ansambel je obstajal do leta 1971.

 Leta 1964 je Rozmarič Franc ml. ustanovil 5-članski 
ansambel z imenom Bele narcise. Značilnost tega ansambla je 
bila, da so bili oblečeni v slovenske narodne noše. Sodelovali so 
na prireditvah Prosvetnega društva, igrali na gostijah, na plesnih 
in zabavnih prireditvah in igrali na Pomurskem  sejmu v  Gornji 
Radgoni. Leta 1974 so se člani ansambla razšli.

Podrobno in širše vsega glasbenega in kulturnega življenja v Veržeju nisem mogel zajeti in opisati, ker bi bilo preobširno, je zapisal
Kozar  Franjo.
                                                    
                                                                                         Ljuba Legen

Foto: osebni arhiv družine Hanžekovič Foto: osebni arhiv družine Hanžekovič



Dan odprtih vrat PGD Veržej
 Oktober je mesec požarne varnosti. Ob tej priložnosti 
se vsako leto v organizaciji gasilskih društev pripravijo 
aktivnosti za preprečevanje požara. Vsako leto poudarimo 
drugo tematiko, ki nas opozarja, kaj vse je lahko povzročitelj 
požara. Letošnje aktivnosti so potekale pod geslom »TUDI 
BATERIJA LAHKO ZAGORI«. Vsi vemo, da imamo v hišah 
ogromno aparatov, ki se napajajo preko baterij. Ob tej 
priložnosti se tudi v gasilskih društvih organizirajo razne 
aktivnosti,  s katerimi ozaveščamo občane o raznih 
nevarnostih, izvedejo se tudi razne vaje.
 V našem društvu smo prvo nedeljo v oktobru 
pripravili Dan odprtih vrat. Na ta dan smo pripravili prikaz 
raznih nalog, s katerimi se srečujemo gasilci ob svojem delu. 
Najprej smo prikazali, kako skrbimo za svoj podmladek in kako 
jih pripravljamo za delo v gasilstvu. Naši najmlajši gasilci so 
prikazali vajo z vedrovko, ki je ena prvih vaj, s katero se 
srečujejo mladi, ko stopijo med gasilce. Nato so izkusili še 
gašenje improviziranega ognja. V nadaljevanju smo prikazali, 
kako se pravilno pogasi pregreto jedilno olje na štedilniku. 
Reševalec iz Zdravstvenega doma Ljutomer in prvi 
posredovalci iz PGD Veržej so prikazali pomoč in posredovanje 
pri osebi, ki pade v nezavest, obenem je reševalec prikazal in 
razložil pravilno uporabo AED aparata. Sledil je prikaz 
posredovanja gasilcev ob prometnih nesreči. To vajo so izvedli 
gasilci PGD Ljutomer, ki so usposobljeni za posredovanjih ob 
tovrstnih nesrečah. Zaključili so domači gasilci, ki so prikazali 
posredovanje ob notranjih požarih. Skozi celotno dogajanje so 
si obiskovalci lahko tudi ogledali prenovljene prostore 
gasilskega doma. Na koncu smo vse obiskovalce pogostili s 
pijačo in hrano ter z njimi kramljali še pozno v popoldan. Vsi 
smo bili na koncu zadovoljni, obiskovalci s prikazanim in mi z 
izvedbo in obiskom, ki nam je dal vedeti, da podpirate in cenite 
delo gasilcev. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z delom tako, 
da bomo vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jo boste 
potrebovali.
 Že sedaj pa vas vabimo na vse prihodnje prireditve, ki 
jih pripravljamo, še posebej vas vabimo 28. 01. 2023 na volilni 
občni zbor, ko se bo izvolilo novo vodstvo društva. V upanju, da 
nas boste še naprej podpirali, vas pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom »NA POMOČ«.

    Mihael Kolbl, 
    predsednik PGD Veržej

V A B I L O
 

Vljudno vabljeni na volilni občni zbor PGD VERŽEJ, ki bo v 

soboto, 28. 1. 2023, ob 18.uri,  v Gasilskem domu Veržej.

Kmetijska konferenca v Svetem Juriju

 V petek, 21. 10. 2022, smo se Leščečki potikali na 
kmetijski konferenci v Svetem Juriju, kjer se nam je pridružila še 
otroška folklorna skupina Osnovne šole Veržej, »Mali Verženci«. 
Nastopili smo na strokovnem posvetu Pomen civilne družbe za 
razvoj podeželja, ki ga je ob 20-letnici delovanja organiziralo 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Strokovni posvet, 
katerega gostja je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ga. Irena Šinko, se je odvijal v kulturnem domu v 
Svetem Juriju ob Ščavnici. »Mali Verženci« so se predstavili z 
odrsko postavitvijo Pozabljivost, nagajivost! Z omenjenim 
spletom so na hudomušen način prikazali zadolžitve otrok 
nekoč pri delovnih opravilih v času trgatve. Mlade folklornike je 
na harmoniki spremljal Ambrož Prašiček, odrsko postavitev pa 
je pripravila mentorica otroške folklorne skupine učiteljica Melita 
Bombek. Leščečki pa smo ob spremljavi našega glasbenega 
sestava zaplesali splet Stara polka. Naša moška vokalna skupina 
se je predstavila s pesmima Pozimi pa rožice ne cveto in Žena 
ide u gosti.

DRUŠTVEN UTRIP
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“Vrnili” obisk v Petrijanec
 
 V začetku nove sezone nastopov res ni manjkalo. 
Gostovali smo tudi pri naših južnih sosedih in sicer  smo se 
mudili na Hrvaškem, natančneje v občini Petrijanec. Predstavili 
smo se s plesnim in glasbenim programom na njihovem 
dogodku - Petrijanečka jesenska večer. Z našimi prijatelji iz KUD 
Općine Petrijanec smo preživeli čudovito popoldne! Ob 
njihovem programu in dobri družbi smo res uživali. Veseli smo 
našega uspešnega sodelovanja. Spomnimo, da so člani 
omenjenega društva razvajali naša ušesa na julijskem koncert 
Zaigrajmo in zapojmo pod kostanji. 
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Hiša Sadeži družbe

 Leščečki smo se mudili tudi na drugi strani reke Mure, 
natančneje v Hiši Sadeži družbe Murska Sobota. Ob podpori 
našega glasbenega sestava smo se predstavili s plesnim, 
glasbenim in pevskim programom. Obiskovalcem smo 
predstavili tudi naše folklorne noše. Z gledalci in poslušalci smo 
preživeli prijeten večer. Ob koncu programa smo se z njimi tudi 
zavrteli in zaplesali.

15. večer folklore

 V soboto, 26. 11. 2022, smo v Veržeju pripravili že 15. 
folklorni večer pod naslovom »Novi svet«, ki je veržensko 
dvorano napolnil do zadnjega sedeža. Z novo sezono je 
umetniško vodstvo prevzela Tjaša Rantaša, ki je vstopila v čevlje 
dosedanjega umetniškega vodja, Marka Rusa. Predstavili sta se 
tudi Vokalna skupina Leščeček pod vodstvom Mateje Žalik Rus in 
Glasbeni sestav FS Leščeček pod vodstvom Davida Luknerja. V 
letošnji sezoni smo sprejeli okrog 15 novincev, kar je največ 
doslej. Novinci se urijo pod taktirko naše Melani Korošec, ki v 
skupini pleše že vrsto let.
 Na koncertu smo prikazali zgodbo iz konca 19. in 20. 
stoletja, ko so številni Slovenci šli, v želji po boljšem življenju v 
»novi svet«. S plesom, pesmijo in glasbo smo prikazali žalostno 
slovo, ki naznanja, da je potrebno zapustiti prijatelje, starše, dom 
– in svojo najdražjo ljubezen, ter iti s trebuhom za kruhom. 
Glavni lik se je tako počasi privajal na novo življenje v Ameriki. 
Čeprav mu ni ničesar ne manjkalo, je pogrešal dom, še posebej 
pa svojo Micko. V pismu ji je razkril, da tudi tam ohranjajo 
slovenski jezik in slovensko pesem. Prepričan je bil, da si bosta z 
Micko tam ustvarila prijeten dom. Ko ji je Franček sporočil, da je 
vse nared – Micka zaveže culo … in gre za njim. Dogajanje smo 
potem postavili v »novi svet« in gledalce popeljali v svet Swinga in 
Shim Shama. Program so dodatno popestrili tudi gostje. Prva se 
je na odru predstavila družina Fekonja iz Krapja. Kot druga 
gostujoča skupina se je predstavilo Folklorno društvo Rožmarin 
Dolena. 
 10. 12. 2022 smo potem pripravili še ponovitev našega 
koncerta v Kulturnem domu Ljutomer. Tam so se nam kot 
gostje pridružili člani Varaždinskega folklornega društva.
Naslov koncerta je imel za našo skupino tudi globlji pomen. V 
preteklih letih smo se soočili s spremembami, ki so v nas pustile 
težke, pa vendar lepe spomine. S svojo mladostno energijo in 
željo po plesu želimo skupino z vztrajnostjo in pogumom voditi 
naprej. 
 Zahvaljujemo se vsem, ki ste prišli pogledat našo 
folklorno pravljico in nas vedno podpirate pri našem delu.
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V Banovcih je čas pred novim letom zelo pester. 23. 
tradicionalna Božična vas je v znamenju priprav, leto pa si bomo 
zapomnili po vseh volitvah in višanju vseh stroškov.
Dve leti korona ukrepov je za nami in letos se bomo decembra 
ponovno družili pred gasilskim domom. Obiskovalcem, 
domačinom in gostom bomo ponujali tople napitke in 
prostovoljni prispevek bo ponovno dodana kapljica pri prenovi 
gasilskega doma, ki zadnja leta dobiva želeno podobo. 
Še vedno se najdejo ljudje, ki znajo kritizirati delo društev, včasih 
celo posameznike, da so naredili premalo. Nikdar niso kritizirani 
tisti, ki za skupno dobro ne naredijo nič. Zato se začne porajati 
vprašanje, ali je dobro delati in biti kritiziran ali pa je bolje nič 
delati in posledično ne biti kritiziran. Odgovor si glede na svojo 
moralo naj najde vsak sam.
Včasih prav z negotovostjo gledamo, kako naprej. Vse manj ljudi 
je pripravljenih pomagati, če pa se na vasi spusti kakšen 
dogodek, ga ljudje pogrešajo. Zato apeliramo na vse vaščane, da 
se nam pridružijo ne le kot člani, temveč kot soustvarjalci idej in 
dejanj.
Zaustavljeni kovid ukrepi so ljudi izstrelili iz domov in ponujene 
prireditve pokajo po šivih. Žal pa se srečujemo z novim virusom, 
inflacijo, in ponorele cene bodo sčasoma ponovno poskrbele, 
da bomo spet ostali doma.
Čas, ki je pred vrati, diši po darilih. Mnogi še vedno verjamejo, da 
je darilo zelo pomembno in da bomo manj ljubljeni in 
spoštovani, če ne bomo prinesli darila. Napaka. Še vedno velja, 
da je najpomembnejše darilo čas, ki smo ga pripravljeni pokloniti 
osebi, za katero nam je mar.
Hrepenenje po spremembah, ki jih mnogi ne vedo osmisliti, je 
razdvojilo ljudi. Pozabljajo, da so med nami ljudje, ki so rojstvo 
občine in njeno delovanje, tako kot društveno, imeli kot 
prioriteto v nekem obdobju svojega življenja.  

Želim vam miren in lep december. Pridite v Banovce, 
pričakujemo vas od 10. decembra dalje.

    Damjan Šalamun, 
    predsednik TD Banovci

Razmišljanje v TD Banovci



Turistično društvo Veržej
Praznični december in načrti za 2023

 Le še nekaj dni nas loči do izteka letošnjega leta. Da je 
december pravljičen, smo poskrbeli tudi člani Turističnega 
društva Veržej, ki smo pred prvo adventno nedeljo postavili 
adventni venec in jaslice v parku Slavka Osterca.
 Do izteka leta načrtujemo še nabavo in postavitev 
desetih novih košev za smeti po občini, skupaj pa že 
načrtujemo aktivnosti za prihajajoče leto. 
 Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri naših 
aktivnostih in se družili z nami. V novem letu vam vsem želimo 
predvsem zdravja, kajti z njim so povezana tudi naša srečanja, 
naše zadovoljstvo in sreča. Hvala in srečno 2023!

Mojih tridest ustvarjalnih let

 Tatjana Prelog je »srce klekljanja« v Veržeju. Z ljubeznijo 
kleklja in v različnih tehnikah ustvarja že kar 30 let. Ob tej 
priložnosti je postavila razstavo svojih del, ki so nastajala skozi 
vsa ta leta. Na razstavi se je predstavila tudi hčerka Katja, ki je s 
klekljanjem združila slikanje in šivanje na platno.
 Prosti čas si zapolni z izdelovanjem nakita iz različnih 
materialov, s klekljanjem, šivanjem, pletenjem, navadnim in 
tuniškim kvačkanjem, pickpoint tehniko šivanja, z žebljankami, 
makramejem, slikanjem ter z drugimi tehnikami, ki se jih je 
naučila sama.  
 Po poklicu je zlatarka. Prihaja iz ustvarjalne družine. 
Klekljati je začela v srednješolskih letih, ko je ob pomoči 
prijateljice v dijaškem domu v Celju osvojila osnove klekljanja. 
Pozneje je znanje nadgradila s pomočjo strokovnih knjig in s 
spleta. Ker ni zasledila, da bi se pri nas v Pomurju kdo ukvarjal z 
izrisom vzorcev za klekljanje, se je lotila tudi oblikovanja in risanja 
vzorcev.  
 V Veržeju že 16 let vodi skupino klekljaric Mürske ribice. 
Leta 2008 je začela s svojo skupino razstavljati, kar je preraslo v 
danes že tradicionalno razstavo v mesecu maju. 
 Leta  2016 so pomurske klekljarice po vzorcih, ki jih je 
narisala Tatjana, sklekljale logotip in napisa za lenti medene 
princese in medene kraljice. Tatjana je svoje znanje zlatarstva in 
klekljanja združila v izdelavi krone za medeno princeso.
 Med vidnejše uspehe šteje sodelovanje na čipkarski 
razstavi v Ljutomeru leta 2016, ki je bila v sklopu 17. svetovnega 
čipkarskega kongresa šivane in klekljane čipke (OIDFA), ki se je 
odvijal v Ljubljani.
 Prav gotovo ima čipka v Veržeju in njeni okolici pravo 
vrednost in ceno, vesela je, da se v Veržeju na njeno pobudo 
ohranja ta čudovita živa kulturna dediščina. 
 Lani je s svojimi klekljaricami posnela predstavitveni 
videospot.

 Tatjani želimo še veliko ustvarjalnih trenutkov!

DRUŠTVEN UTRIP
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Uroš Pihler na Poljskem z novim 

državnim rekordom in normo za

svetovno prvenstvo 

 Najmočnejši Bunčančan Uroš Pihler se je v začetku 
decembra mudil na evropskem prvenstvu v kraju Skierniewice na 
Poljskem. V svoji kategoriji članov do 105 kilogramov je v troboju 
moči dosegel 17. mesto, bolj kot sama uvrstitev pa je navdušujoč 
nov državni rekord in osvojitev norme za svetovno prvenstvo.
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 Uroš se je kot državni prvak v svoji kategoriji podal na 
svojo drugo mednarodno tekmo neobremenjen. V troboju 
moči, ki sicer zajema discipline počep, potisk s prsi in mrtvi dvig, 
se je uvrstil na 17. mesto. Pri počepu je bil uspešen v vseh treh 
poskusih z 257,5 kg, 270 kg in novim osebnim rekordom 280 kg. 
Pri mrtvem dvigu je najprej dvignil 305 kg, nato 320 kg, žal pa 
mu je nato le malo zmanjkalo do uspešnega poskusa s 332,5 kg, 
s čimer bi za 5 kg presegel svoj državni rekord. V potisku s prsmi 
je bil uspešen s 145 kg in 155 kg, žal pa ne tudi s 157,5 kg, tako da 
je bil njegov skupni seštevek 755 kilogramov, kar je nov državni 
rekord v seštevku za njegovo kategorijo.
 Uroš o svojem nastopu pravi, da je z njim zadovoljen: 
»Rekord v skupnem seštevku sem zdaj že nekaj časa lovil, žal mi 

je samo tega zadnjega dviga, ker sem ga praktično že »imel« in 
bi mi dal še boljši skupni seštevek. Je pa šlo vse po načrtih in 
tako kot sva s trenerjem Markom Štihom načrtovala.«
 Doda še, da ga veseli tudi izpolnitev norme za 
svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto junija na Malti.
 Zmagal je sicer Šved Emil Norling, katerega skupni 
seštevek je znašal 907,5 kilogramov, med vsemi pa je bil 
najboljši pri mrtvem dvigu s 372,5 kg. Drugo mesto je po 
ogorčenem boju z zmagovalcem osvojil Ukrajinec Anatolii 
Novopismennyi, za zmago mu je zmanjkalo le 2,5 kg, bil pa je 
najboljši tako v počepu (350 kg) kot v potisku s prsi (215 kg).

 Dante MS se je povrgel 10. marca 2008 v našem 
najuspešnejšem kasaškem hlevu Slavič v Ključarovcih. Še 
mladega je kupil Jožef Brunec in ga pripeljal v Veržej. Zaradi 
težav s poškodbami je Dante MS svojo tekmovalno pot pričel 
relativno pozno, šele pri šestih letih. Ko bi mnogi že obupali, je 
Jožef še verjel v svojega varovanca, ki mu je zaupanje bogato 
povrnil. Že prvo leto, 2014, je z voznikom Brankom Seršenom iz 
Banovcev zabeležil kar 6 zmag. Branko in Dante sta skupaj 
dosegla kar deset zmag ter nastopala vse do leta 2019, ko je v 
sulky sedel Jožefov sin Rok. Rok in Dante sta nato v močni 
konkurenci nastopala še 4 sezone in pri tem zabeležila dve 
zmagi ter kopico uvrstitev na stopničke. Eno zmago je vmes v 
dirki Gimnazije Ljutomer z Dantejem dosegel še Mitja Slavič, 
tako da Dantejev karierni zbir znaša 13 zmag, devet drugih in 13 

Kasaštvo: Dante MS iz hleva Brunec sklenil športno kariero

 14-letni Dante MS iz hleva Jožefa in Roka Brunca je bil najstarejši aktivni kasač na slovenskih hipodromih. Oktobra je sklenil svojo 
bogato kariero, v kateri je dosegel kar 13 zmag in zaslužil skoraj 12.000 evrov.

 Posebno pozornost je našemu najstarejšemu 
aktivnemu kasaču ob koncu kariere namenil tudi Kasaški klub 
Ljutomer, ki mu je namenil priznanje in spominsko odejo. 
Navedeno so mu izročili po koncu njegove zadnje dirke, 9. 
oktobra, na domačem hipodromu, v kateri sta Dante in Rok 
osvojila peto mesto.

Foto: osebni arhiv družine Brunec
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 Kasaška sezona 2022 se je sicer končala v začetku 
novembra z dirkami v Komendi. Tam je Rene Hanžekovič s 
svojo Louise Luno dosegel tretje mesto. Isti tandem se je 
izkazal tudi teden dni prej z drugim mestom v močni 
mednarodni konkurenci na hipodromu v Trstu. Rene je bil tretji 
tudi oktobra v Ljubljani s kobilo Lady Princess.

 Že omenjene zadnje ljutomerske dirke, 9. oktobra, pa 
so Veržencem prinesle kup dobrih uvrstitev. Rok Brunec je 
dosegel še svojo drugo zmago z Leono B, Branko Seršen pa je z 
Anno Go Go in Flotom osvojil dve drugi mesti. V dirki Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer je zmagal Vito Šadl, Davorin Puhar 
pa je bil tretji. 

Kasaštvo: Zastor nad sezono 2022 je padel



Zadnja borba v tekmovalni karieri Davida Žibrata

27

ŠPORT

Fünkešnica • december 2022

 Sreča je, ko delaš to, kar imaš rad. In če delaš to s 
srcem, je uspeh zagotovljen. David dela to, kar ima rad in v čem 
je dober, tako v prostem času, kakor tudi poslovno. Govorimo o 
kikboksu - borilni veščini, ki je za marsikoga rekreacija, 
antistresna terapija ali enostavno način druženja z 
enakomislečimi. 
 David Žibrat, prihaja iz Mote, ljubezen pa ga je 
pripeljala v Veržej, kjer si je ustvaril družino.
 Tekmovalno pot je začel leta 2008 in v relativno 
kratkem času nanizal veliko športnih dosežkov, med drugim je 
bil večkratni državni prvak, leta 2019 pa je osvojil tudi naslov 
svetovnega prvaka. Po 15. letih se je odločil zaključiti 
tekmovalno kariero in zgodbo kikboksa peljati dalje na poslovni

poti. Leta 2020 je odprl  svojo telovadnico v Ljutomeru, kjer 
deluje kot trener kikboks skupine, tekmovalne skupine, 
skupine za ženske, trener dveh različnih starostnih skupin za 
otroke, pripravlja vadbe z utežmi in lastno težo, vedno znova 
pa se prilagaja povpraševanju in išče nove, zabavne načine za 
rekreacijo in dobro počutje vseh, ki stopijo čez prag Športnega 
centra Žibrat v Ljutomeru.  
 2.decembra 2022 je v Dvorani Tabor v Mariboru 
potekal dogodek, imenovan Večer za zmage. David se je 
pomeril z Italijanom Lorenzom Giornellijem in v 35 sekundah 
zaključil borbo, saj je nasprotnika knockautiral, kar je pomenilo 
takojšnjo zmago in konec borbe. To je bila zaključna tekma 
pred t.i. upokojitvijo. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. 
David se je odrekel denarni nagradi, s svojimi navijači pa zbral 
sredstva, ki so šla na račun Fundacije Mira Cerarja, ki omogoča 
otrokom iz socialno šibkejših okolij vključevanje v športne 
dejavnosti.  
 Sovaščanu iz srca čestitamo za vse dosežke v športni 
karieri in želimo veliko uspeha na poslovni poti! David, čestitke 
in velika hvala za pozitiven vpliv, ki ga širiš na ljudi okoli sebe in 
da s srcem prenašaš ljubezen do tega športa na mlajše 
generacije!  
 Za bralce Fünkešnice pa velja povabilo v Športni 
center Žibrat na rekreacijo primerno za vse starostne skupine.
 
    Tadeja Puhar

 

Azori – zelene pike sredi Atlantika

 Plantaže čaja, ki spominjajo na Kitajsko … kraterji ugaslih 
vulkanov, danes spremenjeni v prelepa zelenomodra jezera, 
spominjajo na zgodbe o izgubljeni Atlantidi … Obiščimo skupaj še 
zadnji neodkriti in nedvomno najbolj skrivnostni kotiček Evrope!

 Ko se sredi poletja nad Evropo za nekaj dni ali celo 
tednov, ustali suho ali zelo vroče vreme, povedo vremenoslovci, 
da je to posledica visokega zračnega pritiska azorskega 
anticiklona, vremenotvornega središča v Atlantskem oceanu. 
Da se vreme res oblikuje na Azorih, smo občutili slovenski 
geografi na poučni strokovni ekskurziji, saj so se vremenske 
situacije konec oktobra spreminjale iz minute v minuto. 
Oblačno, vetrovno, deževno, na nadmorski višini okoli 500 
metrov pa na vseh petih obiskanih otokih megla, ki nam je 
zastirala prekrasne poglede na preoblikovano vulkansko 
pokrajino Azorskega otočja, nam znano s fotografij. Podnebje 
Azorov je pod močnim vplivom toplega Zalivskega toka. 
Prepletata se mediteransko in vlažno subtropsko podnebje. 
Poletne povprečne temperature so zmerne, okoli 22 ⁰C, zimske 
temperature so blage in se gibljejo okoli 13 ⁰C. Otočje je med 
najbolj oddaljenimi lokacijami od ekvatorja, ki nikoli ni zabeležila 
zmrzali.

ODKRIVANJE SVETA

 Azorski arhipelag sestavlja 9 glavnih otokov in 8 
otočkov vulkanskega nastanka, na stičišču treh litosferskih plošč 
– severnoameriške, afriške in evrazijske plošče. Te se v globinah 
Atlantika razmikajo od enega do dveh centimetrov letno in 
tvorijo srednje atlantski hrbet, ki je del najdaljše podmorske 
gorske verige na svetu. Zaradi tektonskih premikov, je azorsko 
območje potresno zelo aktivno. Iz preteklosti so zabeleženi 
pogosti vulkanski izbruhi, v sedanjosti pa so priča vulkanizma 
izbruhi pare, žveplenih in drugih plinov, ki so značilni za 
postvulkansko delovanje.  
 Azori so ena od dveh avtonomnih regij Portugalske 
(druga je Madeira), z lastnim političnim in upravnim režimom, ki 
so ga pridobili leta 1976.

Terceira je eden večjih otokov arhipelaga s 56.000 prebivalci. 
Portugalci so otok odkrili v sredini 15. stol. kot tretjega in ga tako 
tudi poimenovali – Terceira. Glavno otoško mesto in pristanišče 
Angra do Heroismo, se je oblikovalo ob južni obali otoka. Zaradi 
pomembnosti mesta pri pomorskih raziskovanjih v 15. in 16. 
stol., je bilo zgodovinsko središče Angra do Heroismo leta 1983 
uvrščeno na UNESCO seznam svetovne dediščine.
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 Severno stran otoka zaznamujejo prostrana lavina 
polja. Pri kraju Ponta dos Biscoitos, se polja lave pokažejo v vsej 
svoji veličini. Pred več kot 1000 leti so se razbeljene kamnine ob 
stiku s hladnim morjem ohladile v razbrazdane, črne, skalnate 
oblike. Čeprav je obala videti ostra in nedostopna, so se med 
skalovjem oblikovali naravni lavini plavalni bazeni, primerni za 
kopanje. Skrivnostno območje privablja številne kopalce, ki 
nabirajo sproščujočo energijo oceanskih valov, sprejemajo 
toploto sonca ujeto v bazaltnih kamnih in se sproščajo ob 
pogledu na modro sivkast ocean. »Zaprite oči in jih ne odprite, 
dokler vas ne opozorim!«, se je glasilo navodilo lokalnega 
vodnika. Presenečenje je bilo popolno! Z razgledne točke na 
višini približno 500 metrov, se je odprla pokrajina zelenih 
odtenkov pašnikov in obdelovalnih površin, prepletenih s 
kamnitimi ograjami. Velika nasuta ravnina v kraterju vulkana s 
premerom 15 kilometrov, je ena lepših pokrajin v notranjosti 
otoka. Zaradi rodovitne prsti ,  ugodnih kl imatskih in 
hidrografskih razmer, je ravnica postala najpomembnejši bazen 
za pridelavo mleka na otoku. 
 Muzej vina v kraju Biscoitos je edini vinogradniški muzej 
na azorskem otočju. Ustanovljen je bil leta 1990 z namenom 
ohranjanja kulturne dediščine, s prikazom več kot 400-letne 
tradicije od sajenja in gojenja vinske trte, do zorenja grozdja v 
vinogradih in postopka pridelovanja vina na Azorih. Vinorodno 
območje Biscoitos uživa med pridelovalci pomembno mesto, 
znano po odličnem vinu Verdelho. Majhni vinogradi, zaščiteni z 
nizkimi bazaltnimi ograjami, kjer raste znameniti Verdelho, so 
posebnost Azorskih otokov.
 V središču otoka so se v naravnem rezervatu Algar do 
Carvao oblikovale vulkanske jame. Posebnost jamskega sistema 
je v tem, da je del jamskega stropa odprt in ga imenujejo 
vulkanski dimnik. Skozi njega v jame priteka deževnica, 
pomembna za napajanje manjšega notranjega jezera na globini 
90-tih metrov. Vulkanski dimnik je zaradi prezračenosti, 

svetlobe in vlažnosti, bujno zarasel. V jame so se zaradi ugodnih 
razmer naselili pajki, stonoge, talni hrošči in druge jamske živali. 
Vulkanske jame so redek geomorfološki pojav in so zaradi tega 
zanimive za oglede. Aktivnosti post vulkanskega delovanja 
prihajajo na plano v naravnem rezervatu Furnas do Enxofre. Ime 
kraja v prevodu pomeni »žveplena peč« in se močno povezuje z 
vonjem, ki je značilen za žveplove solfatare in fumarole. Skozi 
razpoke in luknje v vulkanskih kamninah prihajajo na površje 
vodna para in različni plini.
 Zaradi geomorfoloških razmer v notranjosti otokov, 
kjer so številni vulkanski stožci, so se naselja oblikovala na 
priobalnih nižinah in rečnih dolinah. Fasade hiš so bele s črnimi 
bazaltnimi robovi na vratih, oknih in vogalih. Tradicionalno 
podeželsko arhitekturo so na otoke prinesli priseljenci iz južne 
Portugalske. Večina hiš ima svoje vrtove, nekateri so visoko 
obdani z grmičevjem, za njimi pa rastejo banane. Blaga klima 
Azorov nudi možnosti za gojenje različnih povrtnin in sadja. Na 
tržnici ponujajo kostanje marone, pravkar potrgane banane, 
limone, jabolka, posebnost je ponudba sladkega krompirja jam. 
Glavna gospodarska dejavnost na otokih je vzreja živine in 
proizvodnja mlečnih izdelkov, kar se prav tako odraža v prodaji 
na tržnici. 
 Pot smo z letalom nadaljevali na otok Pico, z 
istoimenskim vulkanom Montanha do Pico, ki je z 2351 m, 
najvišja gora na Portugalskem. Na žalost ognjenika nismo 
doživeli, zavit v megleni ovoj, se nam je ves čas skrival pred 
objektivi. Otočani Pica so se po vzoru ameriških kitolovcev začeli 
ukvarjati z donosno gospodarsko dejavnostjo - kitolovom. Sprva 
so si z obilico mesa in olja želeli izboljšati finančni položaj, 
pozneje se je kitolov tako razširil, da je postal vodilna 
gospodarska panoga vse do leta 1970. Na visokih stolpih ob obali 
so stražarji z daljnogledi ure in ure opazovali dogajanje na 
oceanu. Ko so opazili kita, se je zaslišal legendarni vzklik: »Ballena 
a la vista«! (Kit na vidiku!) Izstrelili so opozorilno raketo, po radijski  
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so opozorili meščane, mahali z belo zastavo, 
oddajali dimne signale in opazovali, v katero 
smer se giblje plen. V najkrajšem času so se 
posadke, s posebej prirejenimi čolni, z 10 do 20 
vesli podale na morje, da bi izsledile kita. Ko so 
ga izsledile, so se tiho približale in pričel se je 
kruti boj med človekom in živaljo, ki je trajal 
nekaj ur ali celo cel dan. Železno harpuno 
pritrjeno na železni vrvi je vodja čolna izstrelil v 
trup kita. Da bi si le-ta rešil življenje, se je pričel 
potapljati v globine oceana. Medtem je več ton 
težka riba za seboj potegnila tudi v vrv 
zapletene kitolovce, ki so našli smrt v širnem 
morju. S pomočjo plime so ubitega kita privlekli 
do obale, kjer so ga razsekali in uporabili vse 
njegove dele. Maščobo so predelali v olje, 
uporabno za svetilke, gorivo, mazivo ali kot 
dodatek v kozmetični industriji. Kosti so zmleli v 
moko, ki so jo uporabljali kot krmo za govedo in 
gnojilo. Profesionalni kitolov je bil opuščen leta 
1984,  saj  je s tem letom Portugalska 
prepovedala to dejavnost. Otočani so se stežka 
sprijaznili, da je bolj humano kite le opazovati, 
kot jih ubijati. Glavna sezona za opazovanje 
kitov je od aprila, čez poletje, do oktobra. 
Takrat lahko zasledimo več kot 20 vrst kitov.
 Otok Pico so poimenovali črni otok, 
zaradi črne vulkanske prsti. Njena rodovitnost 



je zraven ugodne mikroklime, omogočila širitve zemljišč za 
pridelavo grozdja. Picoja, kot se imenuje predel s tisočerimi, 
nekaj kvadratov velikimi, s temnimi vulkanskimi kamni 
zgrajenimi vinogradi, je UNESCO uvrstil na seznam svetovne 
dediščine in s tem preprečil propad posebne oblike 
vinogradništva. Kamnite ograje ščitijo vinske trte pred močnimi 
vetrovi in soljo, z absorbirano toploto pa grejejo grozdje.
 8 kilometrski Faialski kanal, ločuje otoka Pico in Faial. 
Otok Faial, z vzdevkom »modri otok«, ki ga je dobil zaradi 
številnih modrih hortenzij, zasajenih ob cestah in na vrtovih, je 
zaradi svojega ugodnega geografskega položaja na morski poti 
med Ameriko in Evropo vplival, da je otok skozi stoletja 
pridobival na veljavi. Od 18. stol. dalje, je mesto Horta postalo 
pomembno trgovsko pristanišče in skladišče premoga za 
evropske kupce. V novejšem času je otok vozlišče podmorskih 
komunikacijskih kablov med celinami. 
 Z otoka Faial smo se z ladjo podali na dve uri oddaljen 
otok São Jorge. Domačini se ukvarjajo s pridelavo raznovrstnih 
sirov, katerih postopek pridelave smo si ogledali v otoški sirarni. 
Trajektne povezave med otoki razmeroma dobro funkcionirajo. 
Trajekti ne vozijo le, če je morje preveč razburkano. Žal smo tudi 
mi imelo nesrečo z višino valov in smo tako ob vrnitvi na otok 
Faial, za eno noč ostali ujeti na otoku São Jorge.
 Sao Miguel ali otok Svetega Mihaela – z vzdevkom 
»zeleni otok«, je največji otok Azorskega otočja. Na njem živi 
140.000 prebivalcev, kar je skoraj polovica vseh Azorcev. Glavno 
mesto Ponta Delgada je največje mesto v arhipelagu, v njem se 
združujejo gospodarske, politične in izobraževalne funkcije 
Azorov. 
 Konec 19. stol. so bolezni napadle pomarančne nasade 
in jih v veliki meri uničile. Kmetje so iskali nove rešitve, da bi 
nadomestili izgubo s pomarančami. Nekateri so se preusmerili v 
pridelavo ananasa, ki je do konca 20. stol. postal glavni izvozni 
pridelek na otoku. 

Drugi so na posestih posadili sadike čaja. Način pridelave 
azorskega ananasa je edinstven in je primer človekove 
iznajdljivosti in praktičnosti. Ananase v različnih razvojnih fazah 
gojijo v starinskih rastlinjakih - steklenjakih, po metodi tople 
grede, s katero ustvarjajo naravne pogoje za rast ananasa od 
korena do sadja. Približno po štirih mesecih po zasaditvi se 
začne postopek »kajenja«. Ta operacija, ki so jo odkrili po 
naključju, rastline sili, da cvetijo hkrati.  Na koncu vsakega dne v 
posodah žgejo sekance in liste, da nastane gost dim, ki napolni 
celoten rastlinjak. Naslednji dan se odprejo okna, da se rastlinjak 
prezrači. Kajenje rastlinjakov se nadaljuje 8 do 10 dni, odvisno od 
sezone. Na leto pridelajo do 28 ton sočnih, sladkih, ekološko 
pridelanih ananasov.
 V velikem vulkanskem kraterju Sete Cidades ali kraterju 
sedmerih mest, se nahajata dve kraterski jezeri različnih barv. V 
modrem odseva barva neba, v zelenem pa gozdovi in travniki. 
Jezeri sta največkrat fotografirani naravni znamenitosti Azorov, 
ter najpogosteje uporabljena motiva za turistično promocijo 
otokov. V Furnaški dolini se na več mestih pojavljajo post 
vulkanski pojavi v obliki mineralnih vod, mini gejzirjev, pare 
pomešane z žveplom in drugimi plini. Prebivalci naselja Furnas 
se usmerjajo v uporabo geotermalne vode v kopališčih v 
turistične namene. Za degustacijo ponujajo mineralno vodo, ki 
ima izrazit vonj in okus po žveplu. Uporablja se tudi pri kuhi, 
pripravi čaja in kave, kar daje hrani in pijači poseben okus. Med 
značilnimi gastronomskimi ponudbami je portugalska 
enolončnica. Sestavljena je iz zelenjave, mesa, klobas, 
navadnega in sladkega krompirja. Sestavine po plasteh naložijo v 
velik lonec, ga zaprejo in postavijo v izkopano jamo, kjer se jed 
skuha s pomočjo vulkanske toplote. Prevladuje okus po sladkem 
krompirju, meso pa je mehko, z rahlim vonjem po žveplu. »Nič 
kaj posebnega, preveč sestavin in prepletanje različnih okusov,« 
so se ob vulkanskem kosilu vrstili komentarji kolegov. 
 Azorsko otočje je zaradi naravnih danosti zavarovano  

in turistično zelo privlačno območje, čeravno 
na otokih še ni zaslediti masovnega turizma. 
Zmerno topla poletja so primerna za partijo 
golfa, stalni vetrovi nudijo odlične pogoje za 
jadranje in surfanje. Vulkanologi in botaniki 
najdejo na otokih veliko raziskovalnih možnosti. 
Mnogi turisti obiščejo Azore z namenom, da bi 
opazovali kite na njihovi selitveni poti. V 
turistični ponudbi največkrat zasledimo 
pohode po razgibani pokrajini s čudovitimi 
razgledi na bujno rastje in ocean. Visoka 
turistična sezona se večinoma veže le na 
poletne mesece. Vzroke lahko iščemo v 
oddaljenosti od Evrope, divji, težko dostopni 
obali z visokimi valovi, spremenljivem vremenu 
in mirnem načinu otoškega življenja. 9 majhnih 
svetov, oddaljenih približno 1360 kilometrov od 
portuga lske obale ,  vsak drugačen od 
prejšnjega. 9 majhnih rajev za aktivno 
spoznavanje in geografsko kompleksno 
proučevanje pokrajine!
    
  Jasna Jurišič Poljanec
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Objavljena nova razpisa in Vodnika po programu Erasmus+ in Evropska

solidarnostna enota za leto 2023
 Evropska komisija je konec novembra objavila 

razpisa in Vodnika po programih Erasmus+ in Evropska 

solidarnostna enota za leto 2023.
 S proračunom v višini 4,2 milijarde evrov program 
Erasmus+ krepi podporo vključevanju, aktivnemu državljanstvu 
in demokratični udeležbi ter zelenim in digitalnim preobrazbam 
v EU in na mednarodni ravni. Program se bo spopadel z izzivom 
zagotavljanja podpore osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, z 
nadaljnjim prizadevanjem za bolj vključujoč program in gradnjo 
na dediščini Evropskega leta mladih.
 Projekti in dejavnosti v okviru razpisa Erasmus+ 2023 
bodo še naprej prispevali k zavezanosti EU h krepitvi in 
pridobivanju veščin ter s tem zagotovili dragocen prispevek k 

predlogu, da leto 2023 postane evropsko leto spretnosti.

 V letu 2023 bo za solidarnostne priložnosti za mlade 

na voljo več kot 142 milijonov evrov. Evropska komisija bo z 
razpisom med drugim financirala projekte prostovoljstva in 
solidarnostne projekte, ki jih vodijo mladi.
 Na voljo so že prijavni obrazci za leto 2023, in sicer za 
projekte prostovoljstva in solidarnostne projekte, kot tudi za 
pridobitev znaka kakovosti.
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 Glavna novost, ki jo prinašata nova Vodnika po 
programih, je zvišanje nekaterih stroškov na enoto kot 
posledica inflacije v letu 2022.
 Razpisa in Vodnika so dostopni tudi v slovenščini.
 Zavod MOVIT, slovenska nacionalna agencija 
programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna 
enota, bo januarja 2023 ponovno pripravil informativna dneva 
za oba programa. Informativna dneva sta namenjena predvsem 
organizacijam, ki se ukvarjajo z mladimi. Mladi pa boste več o 
programih in kako se vključiti v posamezne aktivnosti lahko 
izvedeli na dogodku Informativa, ki bo prav tako januarja 2023.
Povzeto po in več na: www.movit.si

    Suzana Puhar

ELSAV Veržej obeležuje 25 let delovanja

 Veržejsko podjetje Elsav, kjer izdelujejo prometne 
znake, letos praznuje 25 let svojega delovanja. Lastnik in direktor 
podjetja je Rastko Škrjanec. Podjetje že od vsega začetka stremi 
k najvišji kakovosti proizvodov, ki so bili v zadnjih 25 letih deležni 
veliko sprememb na področju kakovosti, kakor tudi v sami 
strukturi materialov za proizvodnjo prometnih znakov.
 Prometni znaki namreč spadajo v skupino gradbenih 
proizvodov, ki morajo kot končni izdelek imeti oznako CE. To pa 
za podjetje pomeni, da mora proizvodnja imeti neodvisni 
inštitut za tovarniško kontrolo po evropskem standardu SIST EN, 
ki izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti. Njihovi proizvodi 
morajo imeti tudi izjave o lastnostih. Proizvodnjo so v zadnjih 
desetih letih posodobili do te mere, da lahko izdelajo do 200 
prometnih znakov na dan.
 Po 25-ih letih podjetje počasi prehaja v roke mlajše 
generacije. Nik, sin Rastka, je v tem delovnem okolju prisoten že 
kot otrok, tako da razmišljata podobno. Sprejemanje 
kompromisov pa je seveda nuja za tak odnos. Veseli dejstvo, da 

ima tudi naslednik v prihodnosti zastavljene visoke cilje, tako da 
za obstoj in napredek podjetja ni skrbi, Rastko pa se bo posvetil 
novim izzivom v življenju.



Kühamo po domoče

KUHAMO PO PRLEŠKO

V tokratni številki z vami delimo recept domočega vrtanika, ki nam ga je zaupala Janja Žalik Jerebič iz Babinec. Prisrčno vabljeni tudi 

vi, drage bralke in bralci, da z nami delite svoje dragocene recepte, po katerih pripravljate domoče jedi ali so jih nekoč pripravljale 

vaše drage mame, babice, tete. Recepti so lahko tako tradicionalni kot tudi prilagojeni na sodoben čas, pomembno je le, da vsebujejo 

živila in ideje, ki so značilna za naše območje. Vaše predloge lahko pošljete v uredništvo glasila  funkesnica@gmail.com ali se 

obrnete na člane uredniškega odbora.
           Mateja Žalik Rus

Babičin domači vrtanik

Vrtanik (tudi vrtanek) je pleteni venec iz bele moke, ki so ga 
včasih pekli v Pomurju za izkazovanje ljubezni ali kot darilo 
koscem. Danes ga pripravljamo večinoma ob praznikih. Lahko 
se ga ponudi kot sladico ali namesto kruha.

Pripomočki:
• večja skleda
• lonček
• večji, nizek pekač
• čopič
• žlička
• krpa

Sestavine:
• 1 kg mehke moke
• 1 kocka kvasa (42 g)
• žlička sladkorja
• 3 žličke soli
• 4 dcl mleka
• 1 lonček (180 g) 

navadnega čvrstega 
jogurta

• 1/2 dcl belega olja ali 5 
dag svinjske masti

• 1 manjše jajce
• maščoba in koruzni 

zdrob za pekač

Postopek:
Deciliter mleka rahlo segrejemo, vanj nasujemo sladkor in nadrobimo kvas. Pustimo nekaj minut, da začne kvas vzhajati. Tačas damo 
v večjo skledo moko, preostalo mleko, jogurt, maščobo in sol. Premešamo in dodamo kvas. Testo gnetemo tako dolgo, dokler ne 
postane gladko in se več ne oprijemlje posode in rok. Za vsak slučaj imejmo pri roki še malo moke in mleka, če bi bilo testo premehko 
ali preveč tekoče, saj je vsaka moka drugačna. Testo oblikujemo v hlebček in pustimo vzhajati v toplem prostoru, približno eno uro. 
Vzhajano testo razdelimo na tri enake dele in jih oblikujemo v dolge svaljke. Iz teh svaljkov spletemo kito in oba konca združimo v 
venec. Iz testa lahko oblikujemo tudi manjše okraske (ptičke, rožice …) in jih z jajcem prilepimo na vrtanik. Tako oblikovan vrtanik 
postavimo na pomaščen pekač, posut s koruznim zdrobom in ga zopet pustimo počivati, da ponovno vzhaja. Pred peko, ga 
premažemo z razžvrkljanim jajcem. Pečemo eno uro, pri 180 °C.  Pečen vrtanik vzamemo iz pečice in ga pokrijemo z vlažno krpo, ter 
ga pustimo, da se ohladi.
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RAZSTAVA MEDENIH HIŠK - ČEBELARSTVO TIGELI VERŽEJ
od ponedeljka do sobote: 12.00 - 18.00 ure ali podogovoru / Nedelje in prazniki ZAPRTO

BOŽIČNA VAS BANOVCI - VAŠKI DOM BANOVCI
10. 12. 2022 Otvoritev in prižig lučk
26. 12. 2022 božični koncert
25. 12. 2022 božično pravljično popoldne
06. 01. 2023 zaključek božične vasi

14. VSESLOVENSKA RAZSTAVA JASLIC - CENTER DUO VERŽEJ
od 9. 12. 2022 do 9. 1. 2023
od ponedeljka do petka: 9.00 - 15.00 ure / sobota 9.00 - 12.00 ure / 26. 12. 2022, 9.00 - 15.00 ure / Nedelje in prazniki ZAPRTO


