
 

 

PREDSTAVITEV OBČINE PUCONCI 
 

V našon kraji je lepou, malo brejg je, malo dou, 

 s »Sebeščana« vidi se  ravnica, ge nam valovi pšenica...                        
 

Občina Puconci je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju 

naslednjih naselij: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, 

Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, 

Prosečka vas, Puconci, Puţevci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci. 

 
 

 

 

 

 

 

         Lega Občine Puconci v Sloveniji 

 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 

vrstami premoţenja. Občino predstavlja in zastopa ţupan. 

Na območju Občine Puconci so ustanovljeni oţji deli občine oz. krajevne skupnosti (Bodonci, 

Bokrači, Brezovci, Dolina, Gorica, Mačkovci, Puconci, Šalamenci, Vaneča in Zenkovci). 

Naloga, organizacija in delovanje ter pravni status oţjih delov Občine Puconci so določeni s  

statutom in odlokom občine.  

  

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi 

lokalnimi skupnostmi in drţavo. Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih drţav (z 

Občino Tordaš iz Madţarske in Občino Zabok iz Hrvaške) ter z mednarodnimi organizacijami  

lokalnih skupnosti.  

  

Občina Puconci ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba je 

določena z odlokom. 

 

Zgodovina in opis občine Puconci 

 

Občina Puconci je ena izmed večjih občin, ki je nastala leta 1995 s preoblikovanjem občine 

Murska Sobota. Območje Občine Puconci je bilo dolga stoletja zapostavljeno, saj Ogri zanj v 

času svoje vladavine v Ţelezni ţupaniji niso dobro skrbeli. Ohranjeni pisni viri omenjajo naše 

kraje ţe v 14. stoletju, seveda z različnimi imeni. Tako so omenjeni ţe leta 1365 kot kraj 

Monakfolua. Druga imena so bila še Onakfalua, Pyczonynch in Puczinz. Po mednarodnih 

pogodbah iz San Germaina in Trianona, podpisanih po prvi svetovni vojni, so bili kraji 

puconske občine priključeni Kraljevini Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno so prišli pod 

madţarsko okupacijo. Med reformacijo se je močno razširil protestantizem. Ţe od leta 1783 

deluje evangeličanska ţupnija, ki je največja v Sloveniji. Istega leta je začela pouk tudi 



evangeličanska šola, sprva v zasebni hiši, nato pa v novozgrajeni leseni stavbi. Ţupnija je 

nastala na podlagi tolerančnega patenta cesarja Joţefa II., objavljenega leta 1781. Prekmurski 

evangeličani so prav po zaslugi puconskih narodnih buditeljev dobili prvi molitvenik in 

pesmarico. Evangeličanska ţupnijska cerkev je bila zgrajena v baročno-rokokojskem slogu, 

predelali pa so jo leta 1934. Katoliki imajo svoj cerkveni hram v cerkvi sv. Boštjana v 

Pečarovcih, ki je bila zgrajena leta 1824. Pred njo je bila cerkev lesena, a so jo Turki poţgali. 

Zanimive freske v njej prikazujejo odhajanje prekmurskih sezonskih delavcev na delo v 

tujino. Pečarovci so dobili ime po lončarjih in pečarjih, znani pa so tudi po »zgrebaših«, 

tkalcih lanenega platna. V bliţnjih Strukovcih je spomenik tam rojenemu Štefanu Küzmiču, 

očetu prekmurske knjiţevnosti. 


