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Denar, namenjen gasilcem v Občini Kuzma, je prvi mož gasilske zveze Drago Lovenjak menda spravil v svoj žep.
fotografija nataša juhnov

Občina Kuzma

Denar gasilcev  
v predsednikov žep?
Kriminalisti preiskujejo, kam je izginila gotovina z računa Gasilske zveze Kuzma

Murskosoboški kriminalisti prei-
skujejo domnevne zlorabe pri de-
lovanju Gasilske zveze Kuzma. Za-
radi suma neupravičene uporabe 
tujega premoženja se je v preiska-
vi znašel predsednik zveze Dra-
go Lovenjak iz Gornjih Slaveč, ki 
je prav tako drugi mandat svetnik 
občinskega sveta v Kuzmi. Krimi-
nalisti preiskujejo, kam je izginil 
denar z računa gasilske zveze. V 
prostorih Občine Kuzma, kjer ima 
gasilska zveza sedež, so že opra-
vili hišno preiskavo. Po naših po-
datkih je izpuhtelo 7.500 evrov, 
denar pa je menda z računa dvi-
goval prav Lovenjak. V zvezi je pet 
prostovoljnih gasilskih društev, za 
njihovo delovanje je občina lani iz 
proračuna namenila 16.000, leto 
prej pa 12.500 evrov. Društva ob-
činski denar običajno porabijo 
za nakup gasilske opreme in dru-
gih sredstev, potrebnih za zaščito 
in reševanje. Lovenjak se na naše 
klice včeraj ni odzval, niti ni od-
govoril na poslana SMS-sporočila, 
v katerih smo ga kot predsedni-
ka zveze prosili za komentar pre-
iskave.

Alojz Krpič, poveljnik Gasilske 
zveze Kuzma in tamkajšnje civilne 

pravilnosti, povezanih s finančni-
mi sredstvi, prekinili. V nedeljo se 
bosta na skupni seji sestali pred-
sedstvo in poveljstvo zveze in do-
ločili datum nove, izredne skup-
ščine. »Nadzornemu odboru pa je 
bilo že na prekinjeni skupščini na-
loženo, da opravi izredno revizijo 
delovanja zveze,« je še dejal Krpič. 
Dodal je tudi, da se kot operativ-
ni gasilec ni ukvarjal s financami 
zveze, če pa je že prišlo do nepra-
vilnosti, to po njegovih besedah ni 
vplivalo na operativno sposobnost 
gasilskih enot zveze, če so mora-
le iti na morebitno intervenci-

jo. »Sam sem skrbel za potrebna 
tehnično-reševalna sredstva in ta 
smo vedno imeli na voljo,« je po-
udaril. 

Župan Kuzme Jožef Škalič je se-
znanjen s policijsko preiskavo za-
radi domnevnih nepravilnosti v 
gasilski zvezi. »Od organov zveze 
sem že zahteval, da temeljito raz-
iščejo vse okoliščine, ki so pripe-
ljale do tovrstnega primera. Kot 
župan pričakujem temeljito ana-
lizo in tudi konkretne ukrepe, ki 
jih bodo sprejeli na podlagi svojih 
ugotovitev,« je jasen Škalič.
Andrej Bedek

Potrdili prodajo Dosorja

Odločilnih 
pet minut za 
zaprtimi vrati 
Predlog posameznega programa  
prodaje finančnega premoženja  
druž be Dosor je bil ena od po-
membnejših točk sklica šeste seje 
občinskega sveta Občine Radenci, 
vendar je svetnik Dejan Berić že na 
začetku predlagal umik te točke z 
dnevnega reda. Svoj predlog je ute-
meljil z ugotovitvijo, da svetniki ni-
majo cenitvenega poročila o pro-
dajanem premoženju, da je bila na 
dan sklica seje občinskega sveta iz-
vedena skupščina družbe Dosor in 
da bi lahko direktorica družbe Ma-
teja Hauser na naslednji občinski 
seji predstavila poslovanje družbe. 
»Na osnovi vseh zbranih informa-
cij bi lahko dokončno določili, kako 
naprej,« je še dejal Berić.
Nadaljevanje na 2. strani

Željko Joksimović
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Katarina Čas
»Glasba name vpliva skoraj terapevtsko«

Tudi  
škandali so dobičkonosni

V čevljih serijskega morilca
Domen Valič

Priljubljeni igralec in televizijski voditelj v predstavi Psiho kaže manj prikupen obraz in razkriva, da je treba tako v zasebnem življenju kot na odru kdaj pozabiti na kontrolo.
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Beyonce

Salma Hayek, Samuel  
L. Jackson in Ryan Reynolds
Zvezdniki  
čisto blizu nas

»Zasebno in poslovno sem identična oseba«

Mali šef
Za kuhanje  
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Zadnji tedni v šoli so napeti in 

stresni – Preverili smo, kako 

stres prenašajo šolarji

Tema meseca 12
Petinštiridesetletnik z 

Goričkega prestal presaditev 

jeter: »Spet sem tu«

Na obisku 14
Jurica Ferenčina je družinski 

zdravnik leta, ki pravi, da bi morali 

vsi biti en dan medicinske sestre

Intervju 

Mesečnik | 25. aprila 2019 | številka 4

Francek Mukič,

urednik Radia 

Monošter:

»Borila sva se z 

jaslicami, vrtcem in 

šolo. Konec tedna 

sva ga prevzgojila v 

Slovenca, naslednji 

petek je domov spet 

prišel mali Madžar.«

Čestitamo  
ob dnevu upora  
proti okupatorju  
in ob prazniku dela!

Uredništvo

Društvo harmonikarjev Murska Sobota

14. mednarodno srečanje harmonikarjev

8. - 11. maj v Murski Soboti
soorganizator:

www.pannoniaccordion.com

zaščite, je povedal, da so nedav-
no redno letno skupščino gasilske 
zveze prav zaradi domnevnih ne-
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Upravljavci paviljona so s sodelujočimi partnerji v okviru otvoritvenega konca tedna želeli pokazati potencial območja. 
fotografija jure zauneker

Paviljon Expano

Otvoritveno dogajanje privabilo množice
Parkirišče ni zadostovalo za vse, ki so želeli obiskati paviljon ob Soboškem jezeru

T. M. 

Številni obiskovalci iz Pomurja in ce-
lotne Slovenije so prišli k paviljonu 
Expano ob Soboškem jezeru, kjer so 
bile minulo soboto in nedeljo v okvi-
ru otvoritvenega konca tedna števil-
ne kulturne in športne aktivnosti. Po 
besedah vodje Expana Helge Lukač 
si je interaktivno razstavo v paviljo-
nu v treh dneh ogledalo več kot 600 
obiskovalcev. Še veliko več pa jih je 
lepo vreme izkoristilo za to, da so 
prisluhnili glasbi ali se preizkusili v 

Najbolj pogumni so že zaplavali v Soboškem jezeru. fotografija jure zauneker

Dragica Hočevar (Ljubljana): »Odlično 
je, zelo mi je všeč. V Prekmurje sem 
prišla za nekaj dni in šele tukaj sem 
izvedela za paviljon. Lepo je opazovati 
vsa ta plovila in letala, ki so izvajala 
akrobacije. Zagotovo bom še prišla  
in to tudi priporočala znancem.«  
fotografija niko časar

Anita Balažek (Črenšovci): »Všeč mi 
je, ker je veliko dogajanja, če bodo 
večkrat organizirali take dogodke, bo 
prostor zaživel, samo na kavo pa sem 
ne bi prišla.« fotografija niko časar

Klara Györek in Anamarija Roš 
(Murska Sobota): »Poleti bomo imeli 
sedaj več možnosti tudi za supanje, 
kajak in druge vodne športe. Murska 
Sobota bo zaradi Expana postala bolj 
privlačna tudi za druge dele Slovenije.« 
fotografija niko časar

Andreja Barbarič (Rakičan): »Zelo mi 
je všeč, večkrat smo že prišli sem. 
Sploh ni primerjave s tem, kako je bilo 
tu nekoč. Pravilno, da se je občina 
odločila za to investicijo, naj se nekaj 
dogaja. Lahko bi bilo še bolj živo, 
verjetno tudi bo, a to bo pokazal čas.« 
fotografija niko časar

Simon Pučko (Ljutomer): »Za dogajanje 
smo izvedeli v medijih. Lokacija je 
lepa in lepo urejena, upam, da bo 
postala privlačna za obiskovalce, tudi 
za kolesarje kot vmesna postaja.« 
fotografija niko časar

Janko Rešeta (Rakičan): »Zagotovo 
je to pridobitev za Mursko Soboto, a 
bo trajalo nekaj časa, da bo povsem 
zaživelo. To bi moralo v prihodnosti 
postati središče po vzoru tistega v 
bližini Gradca, ali se bo to zgodilo, pa 
bomo videli.« fotografija niko časar

Dominik Mihalič (Ljutomer): »Prvi vtis 
je pozitiven. Za zadevo smo izvedeli iz 
medijev. Glede na to, kako je zadeva 
videti, bi morala zaživeti in privabiti 
ljudi iz širše regije.« fotografija niko časar

Najmlajšim so na voljo igrala,  
kakršnih doslej v Pomurju ni bilo. 
fotografija niko časar

Obala Soboškega jezera je prijetna tudi samo za posedanje in pogovor.  
fotografija niko časar

kateri od športnih aktivnosti. »Naš 
prvi vikend, ko smo paviljon odpr-
li za javnost, je bil že teden dni prej, 
že takrat smo dobili številne pozitiv-
ne odzive. Tako so nas med drugim 
obiskali otroci iz vrtca Gorje na Go-
renjskem. Po obisku so nam napisali 
elektronsko sporočilo, da so bili nav-
dušeni nad razstavo in da bodo obisk 
paviljona predlagali tudi drugim. Po-
doben odziv smo dobili od obiskoval-
cev iz Tržiča, kar je po svoje razumlji-

vo, saj smo domačini vedno nekoliko 
bolj kritični, medtem ko obiskovalci 
vidijo pozitivne stvari. Veseli smo, da 
so odzivi tako pozitivni, saj je to tudi 
nagrada za naše delo v preteklih treh 
letih.« Ob otvoritvenem koncu tedna 
so po besedah Lukačeve upravljavci 
paviljona z vsemi sodelujočimi par-
tnerji pokazali, kakšen je potencial 
tega območja. »Lepo je bilo opazova-
ti, kako so mladi in stari sodelovali 
pri različnih aktivnostih. Gre za novo 

ve v prvih dveh tednih od odprtja na-
redili odlično promocijo domače ku-
linarike, saj je, kot pravi, najemnik 
lokala vključil veliko domačih ponu-
dnikov, s katerimi bo tudi v prihodnje 
pripravljal degustacije in jih na ta na-
čin promoviral. 

V prihodnjih tednih pričakujejo v 
paviljonu največ individualnih obi-
skovalcev, napovedanih pa je že tudi 
več izletniških skupin iz šol in pod-
jetij.Številne vodne aktivnosti so privlačne 

za obiskovalce. fotografija niko časar

ponudbo, ki lahko privabi obiskoval-
ce v regiji, prav tako lahko s tem po-
daljšamo čas bivanja turistov pri nas. 
V Expanu se lahko obiskovalci sezna-
nijo s ponudbo v regiji in dobijo ide-
je za nadaljnje raziskovanje Pomur-
ja, prav tako je paviljon že sam zase 

lokacija, na kateri lahko preživijo ves 
dan.« Kot pravi Lukačeva, je bil mar-
sikateri obiskovalec Expana presene-
čen, ko je izvedel, da obstaja v Križev-
cih na Goričkem vidrin center Lutra. 
»Tega tudi mnogi domačini doslej 
niso vedeli. Bili so navdušeni tudi nad 
informacijskimi paneli, na katerih so 
si lahko informacije o tistem, kar jih 
zanima, poslali na domač elektronski 
naslov ali s pomočjo QR-kode prene-
sli na telefone. Prav tako smo že dobi-
li odziv gostinca z Goričkega, obiskali 
sta ga namreč dve skupini izletnikov, 
ki sta za njegovo gostilno izvede-
li v Expanu.« Trenutno je ob Expa-
nu na voljo okoli 100 parkirnih mest, 
ta niso zadostovala za vse obiskoval-
ce, tako da so avtomobile puščali tudi 
na kolesarski stezi in ob poteh na bli-
žnjih njivah. Kot pravi Lukačeva, že 
razmišljajo, da bi razširili parkirišče 
za dodatnih 50 parkirnih mest na bli-
žnjem zemljišču v lasti mestne obči-
ne. Ob tovrstnih množičnih dogodkih 
se bodo v prihodnosti skušali dogo-
voriti tudi s Pomgradom za uporabo 
njegovega parkirišča, prav tako bodo 
organizirali avtobusne prevoze iz sre-
dišča mesta do Expana.

V gostinskem obratu, ki ga upravlja 
družba Junior, so po mnenju Lukače-


