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G l a s i l o  O b č i n e  M o r a v s k e  T o p l i c e

Pridelovalci pšenice se dvignili glas. In 
pravijo, da ne bodo le glasni, pričaku-
jejo ukrepanje. Scenarij iz prejšnjih let 
(podražitev kruha in pekarskih izdel-
kov kmalu po žetvi) se tokrat ponavlja 
v veliko bolj dramatični obliki, cene 
pšenice so podivjale. Zaradi omejitev 
izvoza, ki jih napovedujeta Rusija in 
Ukrajina, ali špekulacij? Zelo neudob-
no se počutim v svetu, v katerem so 
špekulanti največji kralji! 
 Dobršen del Lipnice je posvečen 
bolj umirjeni in slovesnejši temi – 14. 
prazniku Občine Moravske Toplice: 
predstavljamo program prireditev, na-
grajence za leto 2010 in najpomemb-
nejše »dosežke« – infrastrukturne 
objekte v Sebeborcih in drugod.
 Veliko stvari se je zgodilo v pozni 
pomladi in čez poletje.
 In približuje se čas lokalnih volitev. 
Kandidate in kandidatne liste bomo 
predstavili v posebni predvolilni števil-
ki Lipnice, ki izide konec septembra.

Lu dvik So čič, od go vor ni ure dnik

U V O D N I K
CENA PŠENICE ALI NOVODOBNE KMEČKE IGRE – Žal sploh ne gre le za preizkušanje 
potrpljenja kmetijskih pridelovalcev, saj je ogrožena njihova eksistenca.

Drage obœanke, spoøtovani obœani!

Ob letoønjem prazniku obœine Vas prijazno vabim, 
da se nam pridruæite na naslednjih prireditvah:

• 15. vaøkih igrah Obœine Moravske Toplice 5. septembra 2010 ob 9. uri 
v Andrejcih pri Lütarovem mostu;

• osrednji prireditvi ob obœinskem prazniku 12. septembra 2010 ob 13. uri 
pri vaøko-gasilskem domu v Sebeborcih in

• otvoritvi rekonstruiranega dela lokalne ceste Sebeborci – Panovci 
18. septembra 2010 ob 16. uri pri lovskem domu Ivanovci.

Hkrati Vas vabim, da se udeleæite tudi vseh drugih zanimivih
dogodkov, ki potekajo v sklopu obœinskega praznika 

in so opisani v nadaljevanju Lipnice.

Vsi vljudno vabljeni!

Franc Cipot,
æupan Obœine Moravske Toplice
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Predstavljamo vam prireditve letošnjega 14. praznika Občine Moravske Toplice, predvsem z vabilom, da se sleherni od vas pridruži 
vsaj nekaterim prireditvam in praznuje z nami. Vzemite si čas in se nam pridružite ter s svojo prisotnostjo prispevajte k pomenu 
tega praznovanja. Dve prireditvi iz spremljevalnega programa – 7. Zelenjadarski dan in Kolesarski maraton Vivat – sta bili izvedeni 
že pred izidom Lipnice.                                                                                                                                        Vljudno vabljeni!

15. VAŠKE IGRE  OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Andrejci, pri Lütarovem mostu
nedelja, 5. september 2010, ob 9. uri

Na jubilejnih vaških igrah 
bodo ekipe tekmovale v 
9 igrah. Tradicionalni sta 
vlečenje vrvi in sestavljanje 
kmečkega voza, preostalih 
šest iger je sestavil orga-
nizator letošnjih iger, KS 
Andrejci: skakanje v vreči, 
metanje gobe, samokolnica, 
kotaljenje bale, prenos teni-

ške žogice, polnjenje balonov z vodo ter na koncu še igra prese-
nečenja. Pravila iger so objavljena tudi na občinski spletni strani 
pod rubriko Vaške igre.

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
Moravske Toplice, Hotel Vivat
torek, 7. september 2010, ob 11. uri 

so predstavljeni na 4. in 5. strani. Na seji bo k svečanosti prispeval 
še nastop moškega vokalnega kvinteta Aeternum, ki s svojim na-
činom muziciranja očara slehernega poslušalca.

9. GOLF TURNIR ZA POKAL OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice, igrišče za golf Livada
sobota, 11. september 2010, ob 10. uri 

Slavnostna seja Ob-
činskega sveta Ob-
čine Moravske To-
plice poteka vsako 
leto 7. septembra, 
na dan občinskega 
praznika. Name-
njena je slovesni 
podelitvi priznanj 
in nagrade občine – 
letošnji nagrajenci 

3. NOGOMETNI DAN 
Suhi Vrh, nogometno igrišče KMN Suhi Vrh
sobota, 11. september 2010, ob 14. uri 

Nogometni dan je predvsem priložnost za druženje nogometašev 
in nogometnih navdušencev. Sodelujejo nogometaši klubov iz ob-
čine in občinski funkcionarji ter novinarji. Prireditelja OŠZ Morav-
ske Toplice in KMN Suhi Vrh poskrbita še za skupni družabni del 
sodelujočih na nogometnem dnevu in udeležencev golf turnirja.

Tradicionalni golf turnir bo 
tudi letos pomemben v smi-
slu druženja igralcev golfa, 
ki so na različne načine po-
vezani z občino in našimi 
občani. Igralci tekmujejo za 
pokal občine, po končani igri 
pa se pridružijo udeležen-
cem nogometnega dneva na 
skupnem družabnem delu 
obeh prireditev na nogomet-
nem igrišču v Suhem Vrhu.

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
Sebeborci, prireditveni prostor ob vaško-gasilskem domu
nedelja, 12. september 2010, ob 13. uri 

najlepše urejene domačije upokojencev v občini. 
 Kulturni program pripravlja KTD Žlaki Sebeborci. V družab-
nem delu bodo ob domači skupini Veseli Prekmurci nastopili tudi 
gostje iz pobratene občine Biograd na Moru s svojo klapo in pred-
stavitvijo dela svoje kulinarike. 
 Zakaj v Sebeborcih? Tam poteka največja občinska investicija 
v tem letu – izgradnja primarne kanalizacije (opis na 6. strani). 

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 
Lovski dom LD Ivanovci
sobota, 18. september 2010, ob 16. uri 

Rekonstrukcija dela lokalne ceste Sebeborci – Panovci od glavne 
ceste Sebeborci do lovskega doma LD Ivanovci – je druga največja 
letošnja investicija v občini (za več podatkov glej 6. stran). Otvori-
tev bo potekala na koncu obnovljenega dela, kjer bo tudi kulturni 
program in družabni del. 

Zbrane občane in goste 
bo nagovoril župan Franc 
Cipot, podeljena bodo pri-
znanja in nagrade najbolj 
urejenim krajem, vrtcem in 
šolam v občini (gl. str. 5) ter 
priznanja Društva upoko-
jencev Moravske Toplice za 

7. LÜJPANJE KUKORCE 
Selo, prireditveni šotor ob brunarici
petek, 17. september 2010, ob 15. uri: trganje koruze
sobota, 18. september 2010, ob 16. uri: prireditev s programom 

programu sodelujejo številna društva in skupine, prav tako je po-
skrbljeno za družabni del s skupino Plamen.

AVTO MOTO RALLY »VSE ZA VARNOST PROMETA« 
Murska Sobota, prometno varnostni center (start), 
Sebeborci, pred vaško-gasilskim domom (cilj)
sobota, 18. september 2010, ob 9. uri

Obujanju nekdanjega opra-
vila lüjpanja kukorce je pri-
reditev, ki jo že sedmo leto 
organizira Pevsko društvo 
Selo. Koruzo trgajo v petek, 
v soboto pa k skupnemu 
lüjpanju povabijo goste in 
obiskovalce. V kulturnem 

V okviru avto moto rallyja 
bosta potekali odprto prven-
stvo za voznike motornih 
koles in osebnih avtomobi-
lov ter odprto državno pr-
venstvo za voznike paraple-
gike. Udeleženci tekmujejo 
v 3 disciplinah. Tekmovanje 

PROGRAM PRIREDITEV 

organizirata in izvajata ZŠAM in AMD »Štefan Kovač« Murska So-
bota pod pokroviteljstvom Sveta za preventivo in vzgojo Občine 
Moravske Toplice. 

14. PRAZNIK OBŒINE MORAVSKE TOPLICE 

Pripravila: Martina Vink Kranjec
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POGUMNO V PRAZEN PROSTOR

Seveda je bilo za to prvo obdobje zelo pomembno, da je občina 
takoj začela z investicijskim ciklusom na področju komunalne 
infrastrukture, ker je bilo takrat malo novih občin, ki bi se lahko 
takoj prijavile na različne javne razpise za nepovratna sredstva 
in je bilo pomembno izkoristiti tako imenovani prazen prostor. 
Gotovo smo ravno zaradi tega, ker sem sam prihajal z občinske 
uprave bivše občine s kar precejšnjimi izkušnjami z različnimi 
projekti, takrat naredili bistveni premik pri izgradnji osnovnih 
komunalnih objektov, kar je ostala pomembna prednost te obči-
ne vse do konca sedanjega mandata.
 Za moj drugi mandat lahko zapišem, da smo med prvimi ob-
činami v Sloveniji začeli pripravljati tako imenovani programski 
proračun. Bilo je tudi precej lažje, saj je bila v tistem času spreme-
njena zakonodaja, ki je županu dala ustrezno vlogo, ko je hkrati 
tudi predsednik Občinskega sveta. Ta pristop pri pripravi investi-
cijskih projektov na lokalni ravni se je pokazal pozneje tudi kot 
najbolj primeren na državni ravni, tako da je bil v začetku leta 
2000 uzakonjen način priprave občinskih proračunov, ki mora 
vsebovati načrt razvojnih programov. Predvsem smo v tistem ča-
su veliko poudarka dajali urejanju različnih evidenc in popisa pre-
moženja občine na eni strani, na drugi strani pa ugotavljali pri-
čakovanja občanov, kar se je potem odražalo v letnih programih 
proračunov, s čimer smo tudi na državni ravni dosegali zavidljive 
rezultate, saj se je obseg sredstev v Občini Moravske Toplice tako 
iz leta v leto, ne glede na stopnjo infl acije, povečeval z bistveno 
višjim odstotkom kot v povprečju v slovenskih občinah.

PODJETNO RAZMIŠLJANJE

V tretjem mandatu smo začeli razmišljati še bolj podjetno in si 
zastavili kar visoko leteče cilje s projekti, ki so že presegali mili-
jon evrov, kar je bilo za periferno občino, kot je Občina Moravske 
Toplice, zelo optimistično in pogumno. S tem smo dosegli to, 
da je bilo možno tako velike projekte že tudi prijavljati na tako 
imenovane evropske razpise, kjer so bili v tistem obdobju pro-
jekti limitirani z vrednostjo investicije nad en milijon evrov. Ker 
smo bili spet med prvimi občinami, ki so na ta način pristopile k 
pripravi investicijskih projektov, smo imeli tudi največ »izplena«, 
dobro poznamo namreč pregovor: »Kdor prvi pride, prvi melje.« 
 Četrti mandat pa je bil sploh v slogu prilagajanj vse bolj zah-
tevnim razpisnim pogojem iz evropskih skladov, saj je državnih 
razpisov brez soudeležbe iz evropskih skladov ostalo le še za vzo-
rec. Tako vse bolj prihaja v ospredje tako imenovana »zgodba«, ki 
mora biti dobro sestavljena, da je lahko užitna za odločanje raz-
ličnih komisij, ki so pod budnim nadzorom evropskih birokratov. 
Projekte smo tako v zadnjem obdobju največkrat prilagajali raz-
pisnim možnostim in jih poimenovali z različnimi nazivi. Tako je 
nastal v zadnjem obdobju projekt Oaza zdravja, ki bo najverjet-
neje tudi zaradi dobro zamišljene zasnove eden od najpomemb-

nejših vzvodov za koriščenje evropskih sredstev tudi v prihodnje. 
Ne le, da je občina v tem mandatu izkoristila vse možnosti, ki so 
ji bile dane, temveč te možnosti bistveno presegla tudi na račun 
tistih, ki zaradi različnih razlogov, kot so prezadolženost občine 
ali nesoglasja znotraj posameznih občin, niso uspeli koristiti ko-
lača evropskih sredstev, ki je bil namenjen temu območju.

POZORNOST RAZLIČNIM DEJAVNOSTIM 

Bralcu teh vrstic, ki ni seznanjen z delovanjem lokalne skupno-
sti kot podjetjem, se bo zdelo nenavadno, da ob koncu mandata 
navajam predvsem tako imenovane fi nančne ali gospodarske do-
sežke. Vendar pa je potrebno še enkrat zapisati, da je občina v pr-
vi vrsti pomemben ekonomski subjekt, saj je zadolžena za izgra-
dnjo in vzdrževanje zelo dragih infrastrukturnih objektov, kot so 
kanalizacije, vodovodi, ceste, pločniki, javna razsvetljava, vrtci, 
osnovne šole, športni objekti, kulturni objekti, objekti zaščite in 
reševanja in, ne nazadnje, tudi socialni projekti, kjer seveda ne 
gre za neposredna vlaganja, ampak za posredno pomoč tistim, ki 
so je najbolj potrebni.
 Občino Moravske Toplice je sicer v teh prvih šestnajstih letih 
zaznamovalo marsikaj, saj smo – tako kot je zapisano v občin-
skem statutu – osrednjo pozornost v občini poskušali nameniti 
razvoju turizma in urejanju okolja ter hkrati razvijati kulturno 
krajino. Zelo bogata je občina po številu civilnodružbenih orga-
nizacij, kjer izstopajo predvsem kulturna, športna, gasilska in 
turistična društva ter seveda naše največje Društvo upokojen-
cev Občine Moravske Toplice. Še vedno – ponekod bolj uspešno, 
drugje nekoliko manj – delujejo krajevne skupnosti ali krajevni 
odbori, ki so predvsem zaradi posrednega kontakta občine s po-
sameznim krajem zelo pomemben vmesni člen, ki običajno prvi 
signalizira potrebe posameznega kraja ali zaselka. 
 V občini pa sem si seveda vse od začetka prizadeval, da bi zelo 
pomembno vlogo odigrala občinska uprava, ki mora biti strokov-
na in predvsem pripravljena na izzive, ki jih pred občine postavlja 
vse bolj zapletena zakonodaja, saj le na ta način občina lahko 
izpolnjuje vse obveznosti, ki jih je iz leta v leto več. Pri tem lahko 
ob koncu svojega županovanja zapišem, da sem imel srečno roko 
pri izbiri sodelavcev in da tudi zaradi tega danes Občina Morav-
ske Toplice ostaja med najbolj perspektivnimi občinami v regiji 
z dobro začrtano vizijo in predvsem veliko premoženja v obliki 
neprodanih komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, kar bo v 
teh sušnih in kriznih časih občini gotovo prišlo prav.

Verjetno bodo naslednje številke Lipnice večjo pozornost dajale 
prihajajočim volitvam, zato že zdaj izkoriščam priložnost in Vam 
pred začetkom letošnjega praznovanja občinskega praznika za-
želim veliko pozitivne energije, dobre volje in Vas hkrati seveda 
vabim, da se letošnjih prireditev udeležite v čim večjem številu.

Feri Cipot, Vaš župan

14. PRAZNIK OBŒINE MORAVSKE TOPLICE

Moram priznati, da je zelo težko izdvojiti nekaj, kar bi v teh 16 letih bistveno izstopalo. To 
navsezadnje ne bi bilo korektno do vseh drugih dogodkov in vsebin. Zato lahko le zapišem, 
da si želim, da bi moji mandati ostali v lepem spominu vsem Vam, drage občanke in spo-
štovani občani.
 Gotovo je, vsaj pri meni, najmočnejši pečat pustil prvi mandat. Predvsem zaradi tega, 
ker je bila takrat funkcija župana precej nenavadna, saj je bil Občinski svet s svojim predse-
dnikom en del občinske oblasti in župan drugi del. Čeprav je župan na koncu koncev odgo-
varjal za vse, kar se je dogajalo v okviru občine. Ta prvi mandat je bil sicer tudi zaznamovan 
s postavitvijo lokalne samouprave kot take v Sloveniji, kar je bilo še posebej zahtevno za 
novo nastale občine, kot je bila takrat naša občina, Občina Moravske Toplice. 

PRED KONCEM MOJEGA ŒETRTEGA ŽUPANSKEGA MANDATA
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NAZIV ŒASTNI OBŒAN OBŒINE MORAVSKE TOPLICE

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

NAGRADA OBŒINE MORAVSKE TOPLICE

Dr. JANEZ BALAŽIC, Sebeborci, umetnostni zgodovinar in muzejski svetovalec Pokrajinskega muzeja Murska Sobota 
za dosežke v okviru znanstvenoraziskovalnega in publicističnega dela na področju umetnostne zgodovine 

FRANC ČARNI iz Sebeborec za dolgoletno uspešno delo na področju prometne vzgoje in prometne varnosti 

ALOJZ BERDEN iz Filovec 
za pomembne dosežke na področju obrtnih dejavnosti, prašičerejske proizvodnje, vinogradništva in za uspešno organizacijsko delo 

14. PRAZNIK OBŒINE − NAGRAJENCI

Gospod dr. Janez Balažic, umetnostni zgodovinar in muzejski svetovalec Pokrajinskega 
muzeja Murska Sobota, je leta 2009 prejel Valvazorjevo priznanje za razstavni projekt 
Umetnine iz Prekmurja. Ob razstavi je pripravil in uredil izjemno bogato knjižno pred-
stavitev umetnin in reliktov od romantike do modernizma.
 Če smemo reči, da je razstava in njena knjižna podoba vrhunec poklicnega dela kusto-
sa in svetovalca v muzeju, pa je vrhunec njegovega znanstvenoraziskovalnega dela – zače-
tega z raziskavami srednjeveškega slikarstva v Prekmurju, zlasti še opusa Janeza Akvile – 
doktorska disertacija Stensko slikarstvo v dobi Luksembužanov v zahodnem panonskem 
prostoru leta 2009 pri prof. dr. Janezu Höfl erju na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  
 Z obema monumentalnima deloma na področju umetnostnozgodovinskih raziskav je 
dr. Janez Balažic odlično nadgradil svoje raziskovalno, publicistično in uredniško delo, ki ga 
v pokrajini zaznavamo vse od njegove vrnitve v rojstno pokrajino leta 1989, ko si je kmalu 
uredil dom v Sebeborcih (pred tem je več let kot kustos deloval v ptujskem muzeju). V 
okviru uredniških prizadevanj za njim ostaja imenitna zbirka Monumenta Pannonica (pri 
Pomurski založbi v Murski Soboti), ki je v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja prinesla 
dolgo vrsto imenitnih monografskih obdelav slikarskih praks v našem prostoru od Janeza 
Akvile do Zdenka Huzjana, predstavitev naših umetnostnozgodovinskih biserov ter poglavij 
z drugih področij kulturne zgodovine panonskega prostora. Podobno usmerjenost zaznamo 
tudi v njegovih prispevkih za Zbornik soboškega muzeja, ki ga je vrsto let tudi urejal.

 Gospod Čarni je bil do letošnjega le-
ta predsednik AMD Štefan Kovač Murska 
Sobota, še vedno je predsednik soboškega 
Združenja šoferjev in avtomehanikov. Kot 
upokojenec deluje v mnogih društvih, nje-
govo vseživljenjsko delo pa je skrb za varno 
vožnjo na vseh področjih. Tako organizira 
predavanja iz cestnoprometnih predpisov, 
kulture in strpnosti v prometu širom pa na-
ši pokrajini. Velja si zapomniti njegov opo-
zorilni stavek, njegov moto, ki pravi: »Vozi 
tako, da lahko popraviš napake tudi drugih 
udeležencev v prometu!« 
 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu ni-
sta le njegovo delo, lahko rečemo, da je to njego-
vo poslanstvo.

Gospod Franc Čarni je od ustanovitve 
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Moravske Topli-
ce. Pri svojem dolgoletnem aktivnem delu 
kot učitelj inštruktor in sodnik pri šolanju 
voznikov je slovel kot dober motivator in 
psiholog. Brez njega si ne moremo zami-
sliti mnogih akcij in prireditev, ki prese-
gajo meje naše občine, kot so: Prvi šol-
ski dnevi, Avto-moto rally Vse za varnost 
prometa, ki vključuje tudi rally vožnjo 
paraplegikov Slovenije, Stopimo iz teme, 
Varna pot v šolo, kolesarski izpiti na vseh 
naših osnovnih šolah ter šolska, regijska 
in državna tekmovanja mladih kolesarjev 
ter mnoga druga.

Podjetnik – obrtnik pleskarske stroke, kmetovalec, prašičerejec in vinogradnik Alojz 
Berden se je sicer pred letom ali dvema umaknil iz posla in vodenje dejavnosti prepustil 
družinskim naslednikom, a jim je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ostal v 
trdno oporo. Na vseh omenjenih področjih je pustil neizbrisen pečat, poleg tega pa je vr-
sto let opravljal pomembno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in fi lovskih društvih.
 Več kot 30 let je intenzivno in zgledno razvijal svojo prašičerejsko kmetijo. Kot do-
bremu in vestnemu gospodarju sta mu je že vrsto let zaupana licenca in status vzrejnega 
središča, kar kmetijo uvršča v sam vrh slovenskih prašičerejskih kmetij.
 Veliko časa in energije posveča vinogradništvu in kletarjenju. Njegovi vinogradi se 
razprostirajo že na vseh fi lovskih gričih, v njih pa prideluje kakovostna in vrhunska 
vina. Vina prepoznane blagovne znamke Berden so leto za leto nagrajena z najvišjimi 
ocenami na različnih ocenjevanjih. Na njegovo pobudo je bilo pred 10 leti ustanovljeno 
Vinogradniško društvo Filovci. Kot predsednik ga uspešno vodi prav Alojz Berden, ki 
prek dejavnosti društva in drugih oblik delovanja svoje bogato znanje nesebično prenaša 
na člane in vse, ki želijo vzgajati žlahten sad vinske trte in pridelati dobro kapljico. 

 Dr. Janez Balažic je s svojim publicističnim in raziskovalnim delom poglavja in dosežke iz naše kulturne, zlasti umetnostnozgodo-
vinske preteklosti približal slovenski in srednjeevropski strokovni javnosti ter s svojimi izsledki dokazal, da je bila ustvarjalnost tega 
območja že od davnih časov trdno vpeta v srednjeevropski kulturni prostor.
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PRIZNANJE OBŒINE MORAVSKE TOPLICE

ZLATKO BALAJC iz Sela
za dolgoletno in požrtvovalno delo v gasilstvu

Gospod Zlatko Balajc je postal poveljnik selanskih gasilcev leta 1992 s činom časnika in 
to funkcijo uspešno opravlja vse do današnji dni. V teh letih je bistveno in odločilno pri-
pomogel k dograditvi orodišča pri gasilskem domu, razvitju gasilskega prapora, nabavi 
avtocisterne ter novega kombi vozila, zvrstilo pa se je tudi mnogo različnih prireditev, 
pri katerih je imel pomembno organizacijsko vlogo. Veliko je pripomogel pri vključeva-
nju mladih v gasilsko društvo ter k izobraževanju gasilcev. V času njegovega poveljevanja 
so se ustanovile pionirska, ženska ter članska B desetina. Vse štiri operativne desetine 
uspešno nastopajo na različnih tekmovanjih, ženska desetina je leta 1998 nastopila tudi 
na državnem prvenstvu. Zlatko Balajc je član upravnega odbora GZ Moravske Toplice, od 
leta 2007 pa tudi podpoveljnik sektorja Prosenjakovci.

14. PRAZNIK OBŒINE − NAGRAJENCI

noma obnovljena telovadnica, kuhinja s 
pomivalno linijo ter jedilnico, obnovljene 
učilnice za 1. in 2. triado, nova zbornica 
in pisarniški poslovni prostori, nova stre-
ha in fasada šole ter urejena okolica šole z 
novim dovozom).
 Na skoraj v celoti prenovljeno šolo z 
novimi didaktičnimi pripomočki so pono-
sni tako učitelji, ki delajo v veliko boljših 
razmerah in so ga tudi predlagali za pri-
znanje, kot učenci, ki dosegajo dobre učne 
rezultate in številna priznanja na različnih 
tekmovanjih, kot tudi njihovi starši. Šola 
postaja vse bolj prepoznavna, ne samo v 
občini, ampak tudi v širši regiji in državi.

IVAN KRAMPERŠEK, ravnatelj Osnovne 
šole Bogojina 
za pomembna dejanja in dosežke na vzgoj-
no-izobraževalnem področju v obdobju 
zadnjih štirih let

S prihodom gospoda mag. Ivana Kram-
perška na delovno mesto ravnatelja OŠ 
Bogojina se je pričelo novo obdobje na 
področju bogojinskega šolstva. V zadnjih 
štirih letih je z ogromno energije, volje in 
entuziazma – ter seveda menedžerskega 
znanja – naredil šolo takšno, kakršno si 
želimo. Da je človek dejanj in ne le besed, 
nenehno dokazuje s številnimi pridobitva-
mi šole (zunanja športna igrišča, popol-

MARJETICE, pevski zbor Društva upokojencev Moravske Toplice 
za širjenje pevske kulture, predvsem skrbno negovanje narodne pesmi

Pevski zbor Marjetice že vse od ustanovitve v letu 2003 širi pevsko kul-
turo med mladimi in starejšimi, s posebno skrbnostjo gojijo predvsem 
domačo pesem. Nastopajo tako rekoč na vseh prireditvah v občini in 
na mnogih v Pomurju pa tudi v sosednji Madžarski. Zbor sodeluje na 
srečanjih pevskih zborov in dosega vidne uspehe tudi na republiških 
tekmovanjih. Pevke redno nastopajo za goste obeh hotelov v Mora-
vskih Toplicah, več samostojnih nastopov so pripravile v naših sakral-
nih objektih, in prav temu področju, cerkvenemu petju, bo posvečen 
njihov tretji samostojni CD, ki ga pripravljajo. Na prvih dveh albumih 
(izdanih v letih 2004 in 2006) so predstavile predvsem slovenske naro-
dne pesmi in glasbeno dediščino naše pokrajine.
 Zbor sestavljajo pevke z območja občine, ki se ob družinskih obve-
znostih in delu na kmetijah z veseljem srečujejo na vajah vsak teden. 
Zbor od začetka vodi zborovodja Štefan Zelko. 

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA

V projekt Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna se že več let vključuje tudi naša občina. Urejenost okolja 
je 14. maja 2010 ocenjevala štiričlanska komisija (predsednica: 
Jožica Tkalec). V tekmovanje so vključeni vsi kraji in naselja v 
občini, razen Moravskih Toplic, ki je izrazito turistični kraj, vse 
tri osnovne šole ter šest enot vrtcev. 
 S tekmovanjem želimo ohraniti in izboljšati naše okolje. 
Prizadevamo si, da bi urejanje in varovanje okolja postalo del 
zavesti in kulture vsakega prebivalca naše občine. Urejeno in 
zdravo okolje pa je prvi pogoj vsake turistične dejavnosti. 
 Cilj tekmovanja in izbire najbolj urejenega naselja, osnovne 
šole in vrtca v občini prispeva h kakovosti življenja ljudi, traj-
nostnemu razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične po-
nudbe, gostoljubnosti, promociji turizma ter razvoju turistične 
in ekološke zavesti prebivalstva.

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA

1. mesto: vas  Filovci
2. mesto: vas Prosenjakovci
3. mesto: vas Bogojina

NAJBOLJ UREJEN VRTEC

1. mesto:  Vrtec Filovci
2. mesto: Vrtec Moravske Toplice
3. mesto: Vrtec Martjanci

NAJBOLJ UREJENA ŠOLA

1. mesto: Osnovna šola Bogojina
2. mesto: Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
3. mesto: Osnovna šola Fokovci
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Dolinska kanalizacija je projekt šestih pomurskih občin, v katero je vključena tudi Občina Moravske Toplice. Z izvedbo skupine 
projektov bo celovito rešen problem čiščenja in odvajanja odpadne vode na območju celotnega Dolinskega, s čimer bodo doseženi 
nacionalni in evropski standardi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in na področju varovanja okolja. Z izgradnjo kanalizacije 
v Sebeborcih je zaključen prvi del projekta v naši občini, s katerim je omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 
485 prebivalcev Sebeborec. 

V teh dneh je bila končana rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 
265111 Sebeborci – Panovci. Obnovljenega je bilo 2,5 kilometra 
ceste, ki poteka po k. o. Sebeborci, k. o. Andrejci in k. o. Ivanov-
ci. Z izvedbo projekta so se izboljšali trasirni elementi ceste, 
povečala nosilnost ter izboljšala varnost cestišča, uredila se je 
tudi druga pripadajoča infrastruktura. 

Sebeborci
UREDITEV KANALIZACIJE 

Cesta Sebeborci – Panovci
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 

DOLINSKA KANALIZACIJA 

Dolinska kanalizacija je projekt šestih pomurskih občin (Velika 
Polana, Moravske Toplice, Lendava, Dobrovnik, Razkrižje, Bel-
tinci), s katerim se odpravlja vrsto let trajajočo problematiko 
odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativ-
ne posledice na okolje in zdravje ljudi. Izvedba investicij skupine 
projektov bo imela neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne 
vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost ne-
premičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti nase-
lij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Vrednost 
celotnega projekta Dolinska kanalizacija znaša 27.277.460 evrov 
in ga fi nancirajo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slo-
venije, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, 
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« 
in posamezna občina iz občinskega proračuna. Zaključek projek-
ta Dolinska kanalizacija je predviden v letu 2013. Po končanem 
projektu bo kanalizacijsko omrežje in bistveno izboljšano varo-
vanje vodnih virov imelo 41.000 prebivalcev v 82 naseljih. V okvir 
Dolinske kanalizacije so vključeni naslednji posamezni projekti: 
Kanalizacija in čistilna naprava Beltinci, Kanalizacija Dobrovnik, 
Kanalizacija Lendava, Kanalizacija Moravske Toplice (ob Sebe-
borcih še ureditev kanalizacije v Filovcih), Kanalizacija in čistilna 
naprava Razkrižje, Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana.

KANALIZACIJA SEBEBORCI

Projekt, ki se je v pretežni meri izvajal na javnih površinah v na-
selju Sebeborci, predstavlja primarno fekalno kanalizacijo, ki jo 
v glavnem sestavlja gravitacijska kanalizacija, delno pa tlačni vodi 
s črpališči. Kanalizacijski sistem je izveden kot ločeni sistem za 
odvajanje komunalne odpadne vode. Skupna dolžina primarnih 
vodov znaša 6.946 metrov, gravitacijskih vodov v dolžini 5.546 
metrov in tlačnih vodov v dolžini 1.400 metrov. Na kanalizacijo 
se lahko priključi 485 prebivalcev in 1.166 PE. Kanalizacija Se-
beborci se priključuje na obstoječi sistem v Martjancih in čistil-
no napravo Murska Sobota. S projektom je omogočeno urejeno 
zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda na čistilno na-

pravo, kjer bo prečiščena in kot taka ne bo škodljivo vplivala na 
okolico in podtalnico. S tem je odstranjen vir onesnaženja okolice 
in podtalnice v naselju. Zmanjšan je tudi neprijeten vonj in drugi 
zdravju škodljivi stranski pojavi. Pretočne greznice, v katere so se 
do sedaj odvajale odpadne vode in iz njih običajno v najbližje ob-
cestne jarke in vodotoke, morajo lastniki razkužiti in odstraniti 

14. PRAZNIK OBŒINE MORAVSKE TOPLICE

Prispevka pravila: Občinska uprava

ali zasipati. Gradnja kanalizacije je potekala v pretežnem delu na 
javnih površinah v naselju Sebeborci ob robovih cest. Zaradi tega 
je bil delno oviran promet. 
 Vrednost izgradnje je znašala 1.268.983 evrov. Vir fi nanci-
ranja so bila sredstva občinskega proračuna v višini 36,99 %, 
sredstva kohezijskega sklada Evropske unije v višini 50,74 % in 
sredstva državnega proračuna v višini 12,27 %. S tem projektom 
se uresničujejo želje prebivalcev na tem območju, ki do sedaj niso 
imeli možnosti priključitve na občinsko kanalizacijo. Prav tako 
je pomemben delež pri ohranitvi narave in zmanjšanju onesna-
ževanja okolja.

Vrednost projekta je 422.482,08 EUR, večji del sredstev (70,83 % 
celotne vrednosti investicije) pa je bil zagotovljen prek Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj oziroma razvojne prioritete 
Razvoj regij. Izvedena so bila vsa preddela, vsa zemeljska dela in 
temeljenje, celotna voziščna konstrukcija, meteorna odvodnja in 
prometna oprema. Dela so bila izvedena kvalitetno in v pogodbe-
nem roku. Rekonstruirana cesta bo izboljšala razvojne možnosti 
območja, omogočila lažji pretok prebivalcev in obiskovalcev ter 
povečala njihovo varnost. 
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V okviru pobratenja občin je sredi glavne turistične sezone na glavni promenadi v Biogradu na Moru potekala promocijska predstavi-
tev Občine Moravske Toplice. Z živim prikazom kulturne in kulinarične ponudbe smo (TIC in Občina Moravske Toplice, KS Filovci, 
KTD Male rijtar Tešanovci in ansambel Veseli Prekmurci) predstavljali ponudbo Občine Moravske Toplice in nagovarjali številne 
obiskovalce, domačine, turiste ter poželi raznovrstne pohvale, ki pričajo o izjemno dobri promocijski predstavitvi naše turistične 
ponudbe. Ob prihodu v Biograd nas je prisrčno sprejel Ivan Knez, župan Biograda. Gostitelj nam je na kratko predstavili Biograd 
na Moru in njihove aktualne projekte, predvsem na področju turizma, poudariti pa velja, da so pred nami sprejeli gosta iz rodu 
Habsburžanov. Gyoergy Pal Habsburg Lotheringen je potomec carja Franca Jožefa I., sedaj živi na Madžarskem in je z družino te dni 
letoval v Biogradu. V Biogradu je leta 1875 letoval tudi njegov znameniti prednik.

Biograd na Moru
PROMOCIJA MORAVSKIH TOPLIC 

Medsebojno povezovanje, predvsem na področju turizma, je 
pomemben dejavnik, ki vzpostavlja vez sodelovanja pobratenih 
občin. Občino Moravske Toplice smo sredi avgusta na povabilo 
Občine Biograd na Moru predstavili v Biogradu predvsem s kul-
turnega in kulinaričnega vidika. Promocijska predstavitev je po-
tekala v okviru prireditve Biogradsko ljeto 2010 oziroma projek-
ta »Prijateljski tjedan« v samem centru Biograda, na njihovem 
glavnem prireditvenem prostoru ob obali.
 Čute obiskovalcev prireditve je predvsem prebudila boga-
ta prekmurska kulinarična ponudba, ki so jo v živo pripravljali 
marljivi člani KS Filovci in obiskovalcem ponujali sveže kuhani 

bograč, pečeni langaš in domače klobase, manjkalo ni niti prek-
murske gibanice in izbire domačega peciva, ponujali pa so tudi 
kakovostna domača vina iz okoliških vinogradov.
 Za bogat kulturni program so poskrbeli člani KTD Male rijtar 
Tešanovci, ki so z zanimivim folklornim programom prikazali 
našo ljudsko kulturo, za narodnozabavno glasbeno popestritev 
pa so poskrbeli člani ansambla Veseli Prekmurci. Ob njihovih 
zvokih se je zavrtela večina prisotnih.
 Obiskovalcem, ki so na našem prireditvenem prostoru oku-
šali čare Prekmurja, je TIC Moravske Toplice vsak večer pripravil 
nagradno igro z bogatimi nagradami (vikend paket za dve osebi v 
hotelu Livada Prestige ter vikend paket za dve osebi v hotelu Vivat 
v Moravskih Toplicah). Prvo je prejela Slovenka, drugo pa doma-
čin iz Biograda. Razdelili smo tudi več praktičnih nagrad.

 Poleg tega je TIC Moravske Toplice skrbel za promocijo in bo-
gato izbiro promocijskih tiskovin, ki predstavljajo občino Mora-
vske Toplice kot destinacijo, ki nudi predvsem pristne možnosti 
preživljanja oddiha. Promovirala pa se je tudi blagovna znamka 
Oaza zdravja Pomurje. TIC Moravske Toplice je oba dneva nudil 
številne turistične informacije in nagovarjal ter vabil domačine, 
obiskovalce in turiste v ta del Slovenije, skrbeli pa smo tudi za 
animacijo in dekoracijo prireditvenega prostora. 

 Obiska v Biogradu so se udeležili tudi predstavniki vodstva 
občine in predstavniki različnih organizacij, ki delujejo v občini, 
z namenom izmenjave izkušenj na svojih delovnih področjih.
 Medtem ko večina hrvaških letovišč v primerjavi z lanskim 
obiskom ne beleži pričakovanega števila turistov, je v mestu Bi-
ograd na Moru bivalo v tem času rekordnih 12.000 gostov, kar 
pomeni 15-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom. Naš 
predstavitveni prostor je obiskalo tudi nekaj Prekmurcev, ki so 
letovali v okolici.

 Živa predstavitev naše občine, s katero smo seznanili tujce in 
jih povabili v naše Prekmurje, je odlična iztočnica predvsem za 
tiste, ki za nas še niso slišali. Vtisi, ki smo jih z našo promocijo 
pustili v Biogradu, so bili po mnenju gostitelja izrazito močni, 
saj smo ravno s svojo »živostjo« prikaza in predstavitve poželi 
pohvale, označili so nas celo kot partnerja, ki je izvedel najboljšo 
promocijo svojega kraja v Biogradu doslej.

Pripravila: Janja Bürmen

VEZI POBRATENIH OBŒIN
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OBDELAVA IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o načinu izvajanja gospo-
darske javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Moravske Topli-
ce, ki v skladu z novo zakonodajo ureja del področja ravnanja z 
odpadki. Javno službo izvaja javno podjetje Center za ravnanje 
z odpadki Puconci. Člani občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles so si po koncu seje ogledali njegovo delovanje. 

SPREMEMBA ORGANIZIRANOSTI TIC MORAVSKE TOPLICE

Občinski svet je sprejel predlagani Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice. S spreje-
tjem odloka se bo TIC iz javnega gospodarskega zavoda preobliko-
val v javni zavod. S to spremembo pravnoorganizacijske oblike se 
bodo spremenili tudi organi zavoda, organa zavoda bosta po novem 
svet zavoda in direktor. Dodane so določene dejavnosti, nazivi in 
šifre dejavnosti pa so usklajene z veljavno standardno klasifi kacijo. 

SPREMEMBA ODLOKA O USTANOVITVI CERO PUCONCI

Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. 
Spremembe zajemajo razširitev dejavnosti in nekatere manjše 
spremembe, ki so predvsem posledica spremenjene zakonodaje, saj 
le-ta namesto ene uvaja dve javni službi. Ker je šlo le za manjše 
spremembe, je bil odlok sprejet po skrajšanem postopku.

ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

V prvi obravnavi je bil sprejet osnutek Odloka o načinu opravlja-
nja gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov 
in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Moravske 
Toplice. Odlok ureja dve gospodarski javni službi: zbiranje ko-
munalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju 

IZ DELA OBŒINSKEGA SVETA IN OBŒINSKE UPRAVE

29. REDNA SEJA OBŒINSKEGA SVETA 
19. julij 2010 ob 12. uri v prostorih Občinske uprave

Dnevni red
1. Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta
2. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe obdelave in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini 
Moravske Toplice – II. obravnava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-
 informativni center Moravske Toplice – II. obravnava
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d. o. o. – skrajšani postopek

6. Osnutek Odloka o načinu opravljanja gospodarskih 
javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz 
komunalnih odpadkov na območju občine Moravske 
Toplice – I. obravnava

7. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v 
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine 
Moravske Toplice za šolsko leto 2010/2011

8. Poročilo nadzornega odbora Občine Moravske Toplice 
za leto 2008

9. Informacija o revizijskem poročilu o notranjem 
poslovanju Občine Moravske Toplice za leto 2008

10. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni 
lastnini 

11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno 
ljudsko premoženje

12. Obramba pred točo z letali
13. Razno  

občine. Odlok ureja subjekte ravnanja z odpadki, vrste ločenega 
zbiranja, ekološke otoke, zbiranje nevarnih in kosovnih odpad-
kov, dinamiko odvoza odpadkov ... 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 
V VRTCIH OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Predlagano sistemizacijo delovnih mest v javnem vzgojno-izo-
braževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 
2010/2011 je predstavila ravnateljica Simona Kaučič. Po krajši 
razprav je Občinski svet Občine Moravske Toplice podal soglasje 
k sistemizaciji naslednjih delovnih mest:
Naziv delovnega mesta Število delovnih mest
vzgojiteljica 13
pomočnica vzgojiteljice 13
ravnateljica  1
poslovni sekretar 1
knjigovodja 0,40
hišnik in šofer 1
kuhar 1
pomočnica kuharja in čistilka (sestavljeno delovno mesto)  5,75
Skupaj 36,15

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2008

Poročilo nadzornega odbora je predstavil Alojz Trplan, predsednik 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na svojih sejah pregledal 
javna naročila za kanalizacijsko omrežje Sebeborci, dozidavo vrt-
ca v Martjancih, dokumentacijo za adaptacijo in dozidavo DOŠ 
Prosenjakovci, prejete račune, sklenjene pogodbe, izdane naloge 
za službena potovanja in delovanje OŠZ Moravske Toplice. 
 Po krajši razpravi je Občinski svet sprejel poročilo nadzorne-
ga odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna 
Občine Moravske Toplice za leto 2008.

INFORMACIJA O REVIZIJSKEM POROČILU O NOTRANJEM 
POSLOVANJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2008

Notranjo revizijo poslovanja Občine Moravske Toplice za leto 
2008 je v skladu z zakonodajo izvedla družba Audit – in d. o. o. 
Namen notranje revizije je bil podati mnenje o poslovanju obči-
ne, svetnikom pa je bil z gradivom posredovan povzetek poročila. 

UREDITEV LASTNIŠTVA NA NEPREMIČNINAH

Občinski svet je sprejel sklepe o ukinitvi statusa zemljišč v druž-
beni lastnini v k. o. Lončarovci in k. o. Čikečka vas. V obeh pri-
merih obstaja interes za nakup parcel, ki ga pa pred ureditvijo 
lastništva ni možno izvesti.
 Sprejet je bil tud sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko pre-
moženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci v k. o. Martjanci. 
Ker je šlo v tem primeru za poti, se bo vknjižila tudi zaznamba, 
da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega po-
mena – javne poti. 

OBRAMBA PRED TOČO Z LETALI

Občina je tako kot druge občine v Pomurju od Letalskega centra 
Maribor prejela v podpis predlog pogodbe o združevanju sredstev 
za obrambo pred točo z letali. V skladu s predlogom bi naj Občina 
Moravske Toplice za obrambo pred točo z letali v letu 2010 pri-
spevala 13.229,11 EUR, kar je največ med vsemi pomurskimi ob-
činami. Razdelilnik sredstev je namreč upošteval samo površino 
občin, naša občina pa je s površino 144,5 km2 največja in zajema 
kar 15,23 % površine Pomurja.
 Po krajši razpravi in različnih mnenjih o učinkovitosti obram-
be, lokaciji letala in ugotovitvah, da je takšna obramba smiselna 
le, če k temu pristopijo vse občine Pomurja, je bil sprejet sklep, da 
se pogodba o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali 
podpiše, vendar za polovico prvotnega zneska.
 V času do priprave tega gradiva sta se občina in Letalski cen-
ter Maribor že uskladila in podpisala pogodbo, obramba pred točo 
pa se na območju občine že izvaja.

Pripravila: Martina Vink Kranjec
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KMETIJSTVO

POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANIJE

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne vo-
litve v Občini Moravske Toplice je bil sprejet pod točko razno. V 
skladu z veljavno zakonodajo določa upravičence in kriterije za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Občinski svet je po krajši razpravi sprejel sklep, da se predlaga 
pripravljavcu zakona o davku na nepremičnine, da se uvede pro-
porcionalni način obdavčitve nepremičnin, saj je nesprejemljiv 
predlog zakona z določitvijo različnih stopenj davka na nepre-
mičnine po občinah za leto 2011; namesto da bi ukinjal demo-
grafsko ogroženost nekaterih občin, sili prebivalce, da se selijo s 
podeželja. Omenjeni davek nadomešča nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, za davek od premoženja in pristojbino za 
vzdrževanje gozdnih cest pa je predlagana stopnja visoka.

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE ZA OPPN TEŠANOVCI VAS

Sprejeta je bila obvezna razlaga pojma turistična dejavnost v 
okviru sprejetega OPPN Tešanovci vas, tako da so v okviru turi-
stične dejavnosti po odloku zajete vse dejavnosti iz Standardne 
klasifi kacije dejavnosti, ki spadajo v področje gostinskih, nastani-
tvenih dejavnosti in dejavnosti strežbe jedi in pijač. 

Največji kmetje, tisti iz občine Moravske Toplice in nekaterih okoliških lokalnih skupnosti, so nezadovoljni z doseženo odkupno 
ceno pšenice letošnje letine, zlasti pa zaradi njenega več kot 70-odstotnega dviga na borzah v zadnjem mesecu. Zato so na izredni 
seji občinskega odbora za kmetijstvo ustanovili odbor pridelovalcev pšenice Pomurja. Njegov poglavitni namen je pri svojih odku-
povalcih (samo v Prekmurju jih je bilo šest) doseči poračun oziroma priznanje takšne odkupne cene, kot je v tem času na blagovni 
borzi v Budimpešti. 

PORAČUN BO!

Potem ko je komisija za odkup in prodajo pšenice kot posle-
dico občutnega, 70- in več odstotnega povišanja borznih cen 
pšenice še pred koncem žetve oziroma dejstva, da so bile od-
kupne cene pšenice v Sloveniji ob žetvi letošnjega leta nižje od 
stroškov pridelave, takšne cene pa so odkupovalci zagovarjali s 
primerjavo cen na borzah v Avstriji in na Madžarskem, vse od-
kupovalce v Sloveniji 12. avgusta pisno pozvala, »… da zaradi 
izkušenj iz preteklosti in za sodelovanje v prihodnje naredijo 
poračun za prevzeto pšenico v višini 30 EUR po toni.« Odzivi 
med odkupovalci so zelo različni. Tistim, ki so prevzeti pride-
lek že prodali iz svojih skladišč, se zdi predlog nesprejemljiv, 
saj so na podlagi iztržene cene pšenico plačali tudi prideloval-
cem; pri tistih, ki jo imajo v svojih skladiščih za lastno upora-
bo, pa je zgodba drugačna. 
 V javnost je pricurljala vest, da naj bi eden od odkupovalcev 
iz Prekmurja o tem vse resneje razmišljal in bo poračun pred-
vidoma opravil v mesecu septembru. (G. G.)

Moravske Toplice
USTANOVLJEN POMURSKI ODBOR PRIDELOVALCEV PŠENICE

Kot je povedal predsednik odbora Tibor Vöröš, ki ni skoparil z 
obtožbami na račun neuspešnosti državne komisije za odkup in 
prodajo žit pri doseženi odkupni ceni za pšenico pri odkupovalcih 
in je zato njene člane označil celo za »izdajalce«, je povedal, da 
bi cena za pšenico A kakovosti pri nas morala biti 152 €/t. In to 
ceno bo novo ustanovljena komisija izpogajala, karkoli se bo že 
zgodilo. Spraševal se je tudi, kdo je imenoval državno komisijo, 
zelo kritičen je bil zlasti do predsednika komisije Franca Küčana. 
(Pri njem smo osebno preverili: nihče od članov državne komisije 
ni bil vabljen na sejo, niti on osebno, čeprav  prihaja iz občine Mo-
ravske Toplice). Izredne seje se je kot član »državne žitne komi-
sije« udeležil edino Franc Režonja, vendar v vlogi direktorja KGZ 
Murska Sobota in predsednika odbora za poljedelstvo pri KGZS. 
 Režonja je umirjeno dejal, da je položaj, v katerem so se zna-
šli slovenski kmetje, ni rožnat, vendar je težava tudi pri pšenici 
mnogoplastna. V prejšnjih letih so poljedelci kljub nizkim od-
kupnim cenam preživeli zato, je dejal, ker so večji del žit pro-
dali prek živine, sedaj pa ne mleko niti meso nima svoje cene. 
Kmetje, ki so v fi nančnem smislu vse bolj izčrpani, so postali le 
surovinska baza, bogatijo pa se zlasti trgovci. Prepričan je, da 
bo država morala povedati, ali rabi kmete, ki si s kmetovanjem 
zagotavljajo socialni položaj, ali ne. Ob letošnji odkupni ceni in 
slovenski lastni ceni bi moral slovenski kmet, da bi se mu izšla 
računica, imeti pšenico zasejano na 3.500 hektarjih. 
 Glede odkupnih pogojev, zlasti razredov, ki si jih odkupovalci 
izmišljujejo sproti, je bil zelo kritičen tudi Jože Štefko iz Ivanec. 
Dejal je, da imajo v Nemčiji kmetje le tri kakovostne parametre, 
pri nas pa si odkupovalci izmišljujejo vedno nove pogoje. Krivca 
za nastale razmere kmetov sta vsaj dva: KGZS, ki bi ob podpiso-
vanju pogodb z odkupovalci kmetom morala nuditi pravno var-
stvo, saj so pogodbe defi nirane na način, ki kmetom ne omogo-
čajo poračuna, pri razrešitvi nastalega problema pa da je povsem 
pasivna Zadružna zveza Slovenije, ki da  spi kot medved pozimi. 

 Imenovan je bil 10-članski odbor, v katerem so iz moravsko-
topliškega občinskega odbora za kmetijstvo kar štirje člani (Tibor 
Vöröš, Viktor Časar, Tomaž Nemec in Marija Cigüt), v njem pa je 
iz naše občine tudi Jože Štefko ter še po dva pridelovalca iz ob-
čin Lendava (Julij Vegi in Jožef Čuka) in Mestne občine Murska 

Sobota (Jože Meolic in Marijan Martinec), vanj pa so vključili 
tudi predsednika murskosoboške območne enote KGZS Marijana 
Peršo. Odbor bo za uresničitev svojih namer v najkrajšem času 
zahteval sestanek s predsednikom Vlade RS Borutom Pahorjem in 
kmetijskim ministrom mag. Dejanom Židanom. 
 Če pri svojih zahtevah ne bodo uspešni, so napovedali prote-
stni shod. »Na ulice ne bomo šli sami, pač pa z našimi potrošniki, 
ki bodo s strani mlinarjev oziroma pekov najbolj občutili napo-
vedano od 10- do 15-odstotno povišanje cene kruha in drugih 
pekovskih izdelkov,« pravi Vöröš. 
 Odbor bo  trajen in naj bi sčasoma posegel tudi na druga po-
dročja odkupa kmetijskih pridelkov, zato so načrtovano ime – 
odbor za pogajanja obračunane pšenice za leto 2010 – spremenili. 
 Dogovorili so se, da bodo vodstvo odbora – predsednika in dva 
podpredsednika – imenovali na prvi seji odbora (to se je medtem 
že zgodilo – op. ur.). Vso podporo odboru pri njegovem delovanju s 
strani KGZ Murska Sobota je napovedal direktor zavoda. 
       
   Geza Grabar
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Šolsko leto 2009/2010 je za nami. Z veseljem in ponosom pišem te vrstice, ko se oziram leto dni nazaj. Učenci naše šole so dosegali 
odlične rezultate na različnih področjih. Vsakdo, ki je želel, je imel možnost sodelovati v projektih, natečajih, na različnih tekmo-
vanjih in s tem pokazati dodatno znanje in izkušnje. Vse to pa bo vsem zagotovo prišlo prav v nadaljevanju šolanja in v življenju 
nasploh. OŠ Bogojina tako postaja vse vidnejša v šolskem prostoru ne samo v občini in Prekmurju, ampak tudi širše v Sloveniji. Za 
vse doseženo se moram zahvaliti najprej učenkam in učencem, njihovim staršem in seveda svojim učiteljem, ki so vedno spremljali 
in usmerjali svoje učence, jih vzpodbujali in jim stali ob strani. Vse to nam daje povratno informacijo, da smo na dobri poti in da je 
le dobro sodelovanje med vsemi omenjenimi akterji edina prava pot, kako čimbolj uspešno priti na cilj.

ZAKLJUŒENO ŠE ENO USPEŠNO ŠOLSKO LETO V OŠ BOGOJINA

ODMEVNEJŠE PRIREDITVE

V začetku šolskega leta smo se veselili otvoritve zunanjih špor-
tnih površin, kar smo obeležili s kulturnim programom. Danes 
lahko zagotovo trdim, da imajo učenci naše šole odlične pogoje 
za pouk ŠVZ in tudi sicer za ukvarjanje s športom. To smo nad-
gradili še s prenovo telovadnice, ki smo jo kompletno sanirali. 
Nova streha, novi parket, v celoti prebeljena, nova keramika v 
garderobah in na hodniku z novo sanitarno opremo, vse to nudi 
odlične pogoje in boljše počutje ne samo našim učencem, ampak 
tudi vsem zunanjim uporabnikom.
 Kako koristne in uporabne so naše zunanje športne površine, 
smo se lahko prepričali ob izvedbi 3. mini olimpijade OŠ Občine 
Moravske Toplice. Skoraj 400 učencev je uživalo in tekmovalo 
med seboj v različnih športnih disciplinah, prilagojenih njihovi 
starosti in znanju. Kot gost OKS je vse to pohvalil g. Aleš Šolar, 
ki se ni mogel nagledati vsem tem športnim površinam v tako 
lepi, neokrnjeni naravi.
 V začetku decembra smo izvedli božično-novoletni sejem, na 
katerem so učenci staršem in krajanom ponudili različne prak-
tične izdelke, ki nam pridejo prav v tem času. Izdelke so učenci 
izdelovali v okviru tehniškega dneva, pri izbirnih predmetih, pri 
urah interesnih dejavnosti, v oddelkih podaljšanega bivanja. Ves 
izkupiček (več kot 600 EUR) smo namenili v šolski sklad. 
 Februarja so naši učenci in učitelji uspešno sodelovali pri 
pripravi in izvedbi občinske proslave ob slovenskem kulturnem 
prazniku v Tešanovcih. Še enkrat več smo dokazali, da se da z 
dobrim sodelovanjem z drugimi društvi v občini in pravočasno 
pripravo izvesti tudi tako proslavo, ki je zadovoljila vse prisotne v 
prepolni dvorani.
 V mesecu marcu smo pripravili proslavo v šolski telovadnici 
z naslovom »Mama je ena sama«, ki je bila namenjena materam 
in ženam v kraju in občini. Učenci vseh razredov so se predstavili 
s plesi, pesmijo, recitali in tako pokazali svojim staršem, kaj vse 
počnemo v šoli poleg rednega pouka. Med predstavo so marsi-
katero mamico prevzela čustva in tudi solz sreče in radosti na 
njihovih licih ni manjkalo.

 Meseca marca je bila OŠ Bogojina gostitelj zaključne regij-
ske proslave in podelitve priznanj ter nagrad v okviru likovnega 
in literarnega natečaja na temo Naravne in druge nesreče. Ta 
natečaj že vrsto let razpisuje MORS – Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, izpostava Murska Sobota. Glede na to, da naši učenci že 
vsa leta sodelujejo in dosegajo dobre rezultate, smo to leto dobili 
možnost organizirati zaključno prireditev, ki smo jo po besedah 
prisotnih izvedli brezhibno, za kar smo prejeli priznanje in tudi 
denarno nagrado.

IZ NAŠIH ŠOL

 Konec aprila je bila OŠ Bogojina organizator državnega tek-
movanja iz znanja geografi je za osnovne in srednje šole. Gostili 
smo več kot 120 tekmovalcev in njihovih mentorjev iz cele Slove-
nije. Ker tekmovanje poteka na terenu, smo tako dobro predstavili 
tudi širšo okolico našega kraja in občine, kar nam je bil dodatni 
motiv za organizacijo tega tekmovanja. Samo tekmovanje pa smo 
zaključili še z odličnimi rezultati naših učencev, saj so postali eki-
pni državni prvaki, vsi trije pa so si posamezno delili drugo mesto 
v državi in tako osvojili tri zlata priznanja. 
 Konec maja smo ob zaključku bralne značke in projekta Naj 
bralec na šolo povabili človekoljuba, borca za človekove pravi-
ce, popotnika, velikega humanista, pisatelja, publicista Toma 
Križnarja. S svojimi fi lmi, zgodbami in številnimi življenjski-
mi izkušnjami nam je prikazal še drugo, temno stran življenja 
mnogih ljudi, predvsem črne celine – Afrike. Podelitev nagrad 
in priznanj našim najboljšim bralcem ter druženje z njim je bilo 
nepozabno doživetje ter neprecenljiva izkušnja za vse nas. Sreča-
nje z nami pa je bila dragocena izkušnja tudi za g. Križnarja, saj 
je priznal, da je kljub vsemu temu, da je prepotoval že celi svet, v 
naših krajih prvič.
 Prav tako konec maja smo v okviru športnega dneva izvedli 
prireditev »Veter v laseh, šport je življenje, s športom proti dro-
gi«. Gre za vseslovenski projekt boja proti drogam, učenci naj bi 
bili čim bolj aktivni in naj bi se ukvarjali s športom ter spoznavali 
zdrav način življenja. Učenci so bili aktivni v različnih dejavno-
stih, prilagojenim njihovi starosti. Za popestritev programa so 
nam pomagali s svojimi aktivnostmi, v katerih so se lahko preiz-
kusili vsi učenci, številni zunanji sodelavci za: ples, lokostrelstvo, 
nordijsko hojo, gasilci. Poleg tega pa so učenci igrali nogomet, 
košarko, odbojko na mivki, najmlajši pa so še risali na asfalt.
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POMEMBNEJŠI USPEHI NAŠIH UŒENCEV

Tekmovanje, vrsta priznanja, dosežka oz. nagrade Število nagrajencev
Cankarjevo priznanje-zlato 1
Znanja iz sladkorne bolezni-zlato priznanje 3
Državno tekmovanje-logika-zlato priznanje 1
Državno tekmovanje iz fi zike-zlato priznanje 1
Državno tekmovanje iz nemščine-zlato priznanje 1
Državno tekmovanje iz geografi je-zlato priznanje 3
Državno tekmovanje iz geografi je-ekipno 1. mesto 3
Festival Turizmu pomaga lastna glava-zlato priznanje občinstva 9
Festival Turizmu pomaga lastna glava-naloga-srebrno priznanje 9
Mladi raziskovalci Pomurja-2 raziskovalni nalogi-srebrno priznanje 6
Tekmovanje za Zlato kuhalnico-srebrno priznanje 3
Tekmovanje iz znanja kemije-srebrno priznanje 1
Tekmovanje iz znanja biologije-srebrno priznanje 2
Državno tekmovanje »Zdrav dih za navdih«-srebrno priznanje 3
Državno tekmovanje iz fi zike-srebrno priznanje 2
Državno tekmovanje iz nemščine-srebrno priznanje 4
Cankarjevo priznanje-srebrno 2
Državno tekmovanje iz matematike-srebrno priznanje 3
Državno tekmovanje iz geografi je-srebrno priznanje 3
Regijsko tekmovanje iz geografi je-ekipno 1. mesto 3
Tekmovanje iz logike-bronasto priznanje 18
Tekmovanje iz matematike-bronasto priznanje 29
Tekmovanje iz znanja geografi je-bronasto priznanje 10
Znanja iz sladkorne bolezni-bronasto priznanje 10

Tekmovanje iz znanja kemije-bronasto priznanje 4
Tekmovanje iz znanja biologije-bronasto priznanje 9
Tekmovanje iz znanja fi zike-bronasto priznanje 8
Cankarjevo priznanje-bronasto 17
Tekmovanje iz nemščine-bronasto priznanje 5
Regijsko tekmovanje Mladina in gore-2 ekipi-1. in 3. mesto 8
Državno tekmovanje Mladina in gore-2 ekipi- 4. in 8. mesto v RS 8
Državno ekipno prvenstvo-ŠAH-deklice do 12 let-3. mesto v RS 3
Državno ekipno prvenstvo-ŠAH-deklice do 15 let-5. mesto v RS 3
Področno tekmovanje-ŠAH-deklice-posamično- 4 prva mesta 4
Medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu-ekipno 2. mesto 5
Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu-posamično-3 delili prvo mesto 3
Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu-ekipno 1. mesto 5
Kolesarsko preventivno tekmovanje-ekipno-Maximus, 1. in 3. mesto 6
Kviz lokalna kulturna dediščina-8.,9. razred-1. mesto ekipno 3
Kviz lokalna kulturna dediščina-6.,7. razred-2. mesto ekipno 3
Hitro in zanesljivo računanje-učenci 7. razreda-2. mesto v RS 5
Hitro in zanesljivo računanje-učenci 6. razreda-4. mesto v RS 5
Računanje je igra 2.-5. razred- zlato priznanje 19
Kviz Bistroum-bronasto priznanje 37
Nemška bralna značka Epi Lesepreis-zlato priznanja 10
Bralna značka-priznanje S knjigo v svet 113
Eko bralna značka-priznanje 56
Mednarodni matematični kenguru-bronasto priznanje 10
Mednarodni matematični kenguru-priznanje za uspeh 12
Pohvala Cici vesela šola 24
Bralno tekmovanje OŠ iz nemškega jezika-priznanje 14
Tekmovanje v znanju angleškega jezika-bronasto priznanje 3
Angleška bralna značka-priznanje 7
Natečaj ob Evropskem dnevu jezikov-priznanje 8
Medobčinski natečaj Koruza in njen pomen-bronasto priznanje 2
Državni natečaj občine Slovenj Gradec ob dnevu OZN-1. mesto v RS 1
Državni natečaj Slovenske znanstvene fundacije-1. mesto v RS 1
Regijski natečaj Naravne in druge nesreče-2. mesto 1
Regijski natečaj Naravne in druge nesreče-3. mesto 2
Državni natečaj Slovenskih železnic-med 25 v RS od 1236 izdelkov 1
Literarni natečaj Z domišljijo na potep-med 20 najboljših 
 v RS-priznanje 1
Literarni natečaj Z domišljijo na potep-1. mesto med 3. razredi 
 v RS-priznanje 1
Natečaj Poiščimo nove priložnosti-2. in 3. mesto med 3. razredi v RS 2
EKO-literarni natečaj-Morfem-priznanje, izbrana med najboljše v RS 1
Dogodivščine zmajčka kokosa-priznanje za 2. mesto 
 (med 3. razredi v RS) 1
Likovni natečaj Plastenke moje prijateljice-1. mesto, priznanje 
 in denarna nagrada 21
Tekmovanje za čiste zobe-3.razred 1. mesto v Pomurju, 
 praktične nagrade 21
Priznanje za večletno delo v komornem orkestru 12
Priznanje na tekmovanju Knjižni molj 13
Državno tekmovanje iz Razvedrilne matematike-11. mesto
 v RS-priznanje 1
Priznanje za sodelovanje na športnem področju 12
Priznanje za dosežke na mini olimpiadi 36
Priznanje za sodelovanje na literarnem področju 19
Priznanje za sodelovanje na kulturnem področju 25
Pohvala za izjemen učni uspeh-knjižna nagrada 9
Zlati sonček-priznanje 26
Krpan-medalja in priznanje 20
Priznanja za aktivno delovanje v različnih interesnih 
 dejavnostih-krožkih 32
Priznanje za večletno sodelovanje in nastopanje v MPZ 24
Priznanje za večletno sodelovanje in nastopanje v OPZ 19
Območno srečanje OPZ in MPZ-Tišina, priznanje 64

Tekmovanje, vrsta priznanja, dosežka oz. nagrade Število nagrajencev

IZ NAŠIH ŠOL

 Čeprav nista bili prireditvi na naši šoli, menim, da je prav, da 
omenimo sodelovanje naših učencev na projektu Evropska vas, 
katerega zaključna prireditev je bila v začetku maja v Murski So-
boti. Naša šola je na skupni stojnici z učenci OŠ Fokovci uspešno 
predstavljala državo Romunijo in njene značilnosti.
 V okviru festivala »Turizmu pomaga lastna glava« – letošnja 
tema je bila Naš kraj-naš ponos – so naši učenci sodelovali z na-
slovom turistične naloge: Mesto nasmehov.
 Na regijski predstavitvi v Murski Soboti so uspešno predstavili 
svoj kraj, Bogojino, s poudarkom na znameniti Plečnikovi cerkvi. 
Izdelali so spominek v obliki pomanjšane Plečnikove cerkve (s 
pomočjo Keramike Bojnec). Turistična naloga je bila ocenjena in 
nagrajena s srebrnim priznanjem, sama stojnica pa je bila s strani 
občinstva ocenjena kot najboljša, za kar smo dobili zlato priznanje 
in s tem možnost sodelovanja na fi nalni prireditvi v Ljubljani, kjer 
so učenci ponovno uspešno predstavili šolo, kraj in občino.
 Da imajo vsa ta priznanja, dosežki, nagrade trden temelj, 
nam potrjujejo tudi dosežki naših učencev tako pri ocenah v šoli 
kakor tudi doseženi rezultati na nacionalnem preizkusu znanja 
(NPZ) ob koncu 6. in 9. razreda. Tako je bilo v 9. razredu kar 9 
učencev, katerih uspeh je bil vsa leta šolanja odličen. Še posebej 
dobre rezultate na NPZ so dosegli učenci 9. razreda, saj so v pov-
prečju pri vseh treh predmetih dosegli od 15 do 20 % več točk kot 
njihovi sovrstniki v Sloveniji.
 Vsi ti dosežki so plod načrtnega in novejšega pristopa učite-
ljev v pripravah na vzgojno-izobraževalno delo, dobrega sodelo-
vanja s starši in učenci. Če k temu dodamo še vsak dan boljše 
pogoje za delo (številna nova didaktična sredstva, nova IKT), vse 
boljši pogoji, zaradi katerih se vsi počutimo lepše in bolje v šoli, 
ki nam predstavlja drugi dom (urejena okolica, nova streha na 
šoli, prebarvana fasada), potem smo lahko z doseženim res vsi 
zadovoljni, predvsem pa naši učenci, ki odhajajo iz šole z dovolj 
uporabnega znanja in z izkušnjami, tako za nadaljnje šolanje kot 
življenje nasploh. Ob koncu zahvala vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali na tej skupni poti, sam pa sem izredno ponosen in ve-
sel, da hodim skupaj z vami.                           

Ivan Kramperšek, spec. svetovalec, 
ravnatelj OŠ Bogojina
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IZ NAŠIH VRTCEV

Življenjsko obdobje, ki je največkrat opredeljeno kot brezskrbno, je otroštvo. To bi naj bil čas, ko je otrokom najlepše, ko odrasli 
odločamo o vsem, prevzemamo odgovornosti in se o vsem opredeljujemo. Ob tem razmišljanju nam ostane le še vprašanje, kako bi 
mi uživali v takšni navidezni brezskrbnosti. 
 Za vse otroke, ki so vključeni v zavod Vrtci Občine Moravske Toplice, smo zaposleni ponovno organizirali in izvedli CICIJADO, 
športno prireditev za otroke, ki iz leta v leto pridobiva nove razsežnosti. Čeprav je bil kot datum izvedbe določen junij, so se priprave 
začele že mnogo prej. 

NAŠA CICIJADA JE BILA PRAVA OLIMPIJADA

Vsi zaposleni v enotah Moravske Toplice in Martjanci smo se zbra-
li na skupnem pripravljalnem sestanku, ki je terjal od slehernega 
veliko mero pripravljenosti za sodelovanje, sprejemanja zadolžitev 
in izpeljave začrtanih nalog, hkrati pa nas je na svojstven način 
povezal, saj smo pri delitvi zadolžitev odkrivali skrivne sposob-
nosti sodelavcev, ki jih sicer pri vsakdanjih službenih opravkih 
največkrat ne zaznamo. Dnevi, ki so sledili, so bili zaznamovani 
z dogovori in prošnjami, ki smo jih stežka izrekali in bili prijetno 
presenečeni ob spoznanju, da krajani Martjanec živijo z otroki in 
za otroke. Predsednik NK Čarda se je ob prošnji za uporabo klub-
skih prostorov in igrišča nasmehnil in dodal, da je bil ta center 
grajen tudi za te otroke, vrtčev sosed pa je za izvedbo prireditve 
priskrbel dve novi samokolnici. Del prireditve je potekal v prijet-
nem prostoru TD Martin Martjanci, s katerim vrtec Martjanci že 
vrsto let sodeluje ob različnih praznovanjih in prireditvah. 
 Zvrstilo se je nešteto pogovorov in dogovorov med zaposle-
nimi v vseh enotah, saj smo organizatorji želeli, da bi bila naša 
prireditev edinstvena, za kar pa nismo imeli vsega ustreznega 
orodja in si ga je bilo potrebno izposoditi v drugih enotah ter 
vsem zaposlenim dodeliti naloge za čim bolj uspešno izvedbo Ci-
cijade. Morali smo izdelati plakate, za lažjo orientacijo na prizo-
rišču, sledila je izdelava kolajn, kartončkov, zgibank z vabilom in 
vsebino dogajanja, ki je nakazala tudi vzporedne dejavnosti.
 Naša Cicijada je potekala v petek, enajstega junija. Jutro je 
prešlo v topel dopoldan, ki nam je bil naklonjen, saj smo orga-
nizatorji pohiteli s pripravami in že vnaprej pripravili orodja za 
poligone in izobesili plakate kot orientacijsko pomoč otrokom pri 
premagovanju ovir na posameznem poligonu. Ta dan je ura hite-
la, pa tudi sonce je pridobivalo na moči. Veter je izkazoval svoje 
moči in raznašal vse, kar ni bilo pripeto ali prilepljeno. Pri vsem 
tem pa smo nemočni strmeli v smeri prihodov otrok – prihajali so 
v spremstvu svojih družinskih članov in upali, da vreme ne bo iz-
ničilo našega truda. Naenkrat se je igrišče zapolnilo z delavci vseh 
enot zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, ki so se razporedili 
po prizorišču in hiteli še z zadnjimi razporejanji orodij. Občutek 
skladnosti in enotnosti, ne glede na dela, ki jih kdo opravlja, so 
dajale rdeče majice z logotipom našega vrtca. Prihajali so otroci 
s spremstvi in naše prizorišče je s tem dobivalo pravo podobo, ki 
je bila v danem trenutku nepopisna, saj so nazorno spregovorili 

otroški pogledi, vzkliki, tekanja, ugibanja in dogovarjanja, kar je 
ves čas spremljalo predvajanje pesmi za otroke.
 Glasba je utihnila. Vsi prisotni so bili povabljeni h golu, ki je 
tokrat z novo vsebino dobil tudi novo poslanstvo. Ob njem se je 
odvijala igrica Pepi in njegovo gnezdo, ki je popeljala otroke v 
svet pravljic, pa tudi v svet realnosti sodobnega časa in jih nepo-
sredno vključila v izvedbo. 
 Ko se je štrk Pepi poslovil, smo se preusmerili na nasprotni 
pol igrišča, kjer so nas ob provizoričnem odru z napisom »CICI-
JADA 2010« in skrbno izdelanim logotipom vrtca pričakali pra-
vi nogometaši, člani KMN Martjanci, ki so bili ves čas športne 
prireditve z nami. Otroci in vzgojiteljice smo se razporedili ob 
napisih imen enot, kjer so nas pričakale zastave in rože v odten-
kih izbranih barv, vsi drugi pa so se razvrstili ob straneh ali pa so 
stali za otroki. V sredini odra je bila bakla za slovesno naznanitev 
začetka izvajanja vaj na poligonih. Za začetek prireditve je pod 
vodstvom mentorjev izzvenela himna našega zavoda v izvedbi 
otrok, ki so vključeni v pevske zbore, sledil pa je pozdravni nago-
vor ravnateljice Simone Kaučič o pomenu in namenu naše prire-
ditve. Hkrati je potrkala na čutenje slehernega prisotnega, da je 
čas zastavljen za dobrobit otroka, največje naložbe za zdravo in 
srečno prihodnost.
 Nepopisni so bili občutki ob pogledu na množico otrok, ki 
so s svojo Cici himno zatrjevali, da so cici športniki, ki se radi 
družijo. Zvrstili so se otroci vseh enot, ki so kot nosilci zastav in 
rož izpopolnili sceno dogajanja. Sledilo je prižiganje bakle, kate-
re plamen je s svojim sijem naznanil začetek razvrstitve otrok po 
poligonih. Vsega, kar se je dogajalo, videlo in slišalo, se ne da opi-
sati, dalo pa se je čutiti in zaznati iz oči otrok, ki so ta dan žarele 
od sreče. Vsak otrok je namreč dobil kartonček s svojim imenom, 
ki je vseboval osem praznih predalčkov. Vsak predalček za en po-
ligon in ko ga je otrok opravil, je predalček zapolnila narisana 
barvna žoga. Zbranih osem žog je pomenilo poln kartonček in 
pridobitev kolajne, ki so jih podeljevali nogometaši. Kolajne so si 
zaslužili vsi sodelujoči otroci – cici športniki, kar odraža njihovo 
pripravljenost za sodelovanje in njihove gibalne sposobnosti pri 
premagovanju ovir.
 Ves čas dogajanja so si vsi prisotni lahko postregli s sokom 
in podarjenimi jagodami, hkrati pa kupili srečke. Srečelov smo 
organizirali za nakup žog za vse enote, dobitke zanj pa so priskr-
beli starši naših otrok. Predstavniki staršev vrtca Martjanci so 
po prireditvi prevzeli izvedbo bolšjega sejma, kjer so po ponujali 
stvari, ki so jih starši vseh enot želeli zamenjati ali prodati. 
 Ta dan nam bo ostal v spominu kot dan pričakovanj, upanj, 
dan, ko je utrujenost nas, organizatorjev Cicijade 2010, izpuhtela 
ob pogledu na množico ljudi, ki še zaznavajo pomen druženja, ki 
s svojo prisotnostjo pokažejo hvaležnost in naklonjenost priza-
devanjem zaposlenih v vrtcih za dobrobit otrok. Hkrati pa je bil 
to dan, ko so nas, zaposlene, povezale vezi, ki niso stvarne, vezi, 
ki jih lahko tke le pristno prijateljstvo med zaposlenimi, ko ni 
bilo pomembno, kje je kdo razvrščen oziroma kakšno delo opra-
vlja. Nihče ni izgovoril, a dalo se je čutiti, da nas je ta prireditev 
spremenila v enake zmagovalce, kot so bili otroci, le naše kolajne 
imajo drugačen, blesteč odsev v spoznanju, da več ljudi lahko 
večjo srečo gradi. 

Milena Černela, vzgojiteljicaŠtrk Pepi med nastopom.
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PLAVALNI TEŒAJ

Na dan odhoda so že zjutraj razkazovali 
kopalke in vse, kar imajo s seboj. Takoj 
po malici nas je že čakal rumen kombi in 
nas odpeljal do hotela Vivat, kjer so že bili 
otroci in vzgojiteljice iz drugih enot. Sku-
paj smo odšli do recepcije, kjer smo dobili 
ključe omaric.
 Preteklo je kar nekaj časa, preden smo 
bili vsi nared, zložili obleke, zaklenili oma-
rice. Ko smo se končno vsi namestili na 
ležalnike, je prišel čas, da nas je vaditeljica 
plavanja povabila v bazen. In kar takoj so vsi 
premagali prvo obliko prilagajanja na vodo, 
saj noben otrok ni imel odpora do vode. 
 Vse oblike prilagajanja na vodo so pote-
kala prek igre v vodi, ki sta jih ob pomoči 
vzgojiteljic izvajali Bojana in Blanka. Otro-
ci so se igrali z vodo, si umivali obraze, 
glave, pihali vodo iz dlani, potapljali glavo, 
gledali pod vodo, iskali avtomobilčke pod 
vodo … ter se naučili pravilnega izdihova-
nja v vodi ter prilagajanja na drsenje.
 Čeprav so bile igre v vodi zelo zabavne, 
smo po določenem času šli iz vode. Na-
počil je čas za malico, prigrizke in pijače, 
katerih so se otroci prav tako razveselili. 
 Naslednji dan ni bil nič manj raz-

Na roditeljskem sestanku smo si skupaj s starši zastavili vprašanje, kam na končni iz-
let. Kar nekaj krajev so predlagali starši, a na tajnem glasovanju je največ glasov dobila 
neznana destinacija – Boračeva SIKALUZOO. Nismo z gotovostjo vedeli, kaj nas tam 
čaka, a bili smo prepričani, da če so na ogled živali, bo našim otrokom zagotovo všeč.

V svetu pravljic se skriva mnogo zgodb 
resničnega sveta, sveta doživetij in ču-
tenj, a pravljica, ki so jo pripravili dijaki 
3. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer pod skrbnim očesom njihove 
mentorice Bernarde Fras, je poleg do-
sedanjih rodila še tisočero novih zgodb.

IZLET V SIKALUZOO

PRAVLJICA DIJAKOV 
ZAŽIVELA IN ŽIVI 
Z NAŠIMI OTROKI

Sobotno jutro ni kazalo prijetne podobe, a 
smo se na pot odpravili v upanju, da nam 
kljub slabim vremenskim napovedim dež 
ne bo pokvaril sobotnega izleta. Zbrali smo 
se pri vrtcu, od koder smo krenili vsak s svo-
jim avtomobilom v Boračevo. Na robu goz-
da smo zagledali veliko tablo z napisom, ki 
nas je opozarjal, da smo se pripeljali prav. 
Gospodar nas je pričakal na vhodu v svoj 
živalski vrt. Na kratko nam je opisal, kako 
je nastal živalski vrt, katere živali imajo na 
ogled in kaj bodo v prihodnosti še nabavili. 
Ogled je trajal dve uri, ki sta minili, kot bi 
trenil. Videli smo lame, kamele, race, zajce, 
koze, svinje, osle, posebne vrste petelina, 
papige in še bi lahko naštevala. Med njimi 
so bile tudi živali – redki primerki v Evropi, 
na kar sta gospodar in njegova žena še prav 
posebej ponosna. 
 O vsaki živali sta vedela povedati ve-
liko zanimivega, med drugim tudi to, da 
kamela v grbi nima vode (kot smo skoraj 

V zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice 
že več let omogočamo opravljanje prakse 
dijakom, ki se prek mentorjev vključuje-
jo neposredno v delo in tako utirajo pot 
svojim ciljem, svojemu izbranemu pokli-
cu – biti vzgojitelj predšolskih otrok. O 
njihovi najavi in prihodu nas obvesti naša 
ravnateljica Simona Kaučič. Tudi tokrat 
je najavila prihod, ki je s svojo bogato 
sporočilnostjo odtehtal sleherno priza-
devanje mentorjev za njihovo pripravlje-
nost, da pomagajo mladim, še neizkuše-
nim ljudem pri spoznavanju dela v vrt-
cu. Ta dan pa so dokazali, da zmorejo in 
znajo več. Kljub šolskim zahtevam, ki ob 
koncu šolskega leta postavljajo pred vsa-
kega dijaka, da doseže čim boljši uspeh, 
so obiskali štiri enote našega zavoda in 
spremenili naš dopoldan v pravljično do-
živetje. Že njihov prihod je pri otrocih 
deloval pomirjajoče. Vse otroške oči so 
zrle v močne fante, ki so nosili skrbno 
in domiselno izdelane elemente scene, 
ki je nastajala v igralnici in je z vsakim 
dodatkom odpirala mnoga nova neizre-
čena otroška vprašanja, v dekleta, ki so 
s svojimi nasmeški, polnimi rokami lutk 
in instrumentov vzbujala radovednost in 
neučakanost. Po pozdravu je uvod v lut-
kovno predstavo podal dijak Aleš, ki smo 
ga srečevali tudi pri nas. Zatem so lutke 
v rokah dijakov oživele, tišina pri otrocih 
pa je bila zgovoren dokaz, da so ti mladi 
na pravi poti, da se zavedajo izzivov, ki jih 
pred njih postavlja izbrani poklic, hkrati 
pa so dokazali, da so že kos tako zahtev-
nemu delu, saj je bila predstavljena igrica 
v celoti sad njihovega dela.
 Vsi, ki smo si lahko ogledali to moj-
strovino, smo hvaležni mladim za po-
novno potrditev, da z delom dosegajo ne-
precenljive vrednote, ki jih ne bi moglo 
odtehtati nobeno plačilo. Ostale so sledi, 
trdno zasidrane v podoživljanju posame-
znih utrinkov dogajanj, vrstijo se otroške 
želje po ponovnem snidenju, ostali so 
vzdihljaji upanja, da bo kombi z dijaki 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer še 
večkrat zavil na dvorišča naših vrtcev. 

Milena Černela, vzgojiteljica

burljiv, kvečjemu še bolj, saj so otroci že 
nestrpno čakali, kdaj se pripelje rumeni 
kombi. Sledilo je ponovno pakiranje-pre-
oblačenje, in že smo bili v vodi. 
 Otroci so skrbno ponavljali vaje in 
igre, ki sta jih pripravili Bojana in Blanka. 
Sledile so igre za prilagajanje na drsenje, 
pri čemer so otroci uporabljali didaktične 
pripomočke, ki so jim pomagali do cilja – 
drsenja na vodi.

V sklopu športnega programa Zlati Sonček so se otroci, ki bodo letos postali šolarji, 
udeležili dvodnevnega plavalnega tečaja, ki sta ga vodili vzgojiteljici in plavalni učite-
ljici Bojana Benkovič in Blanka Tomašić. Tečaj je potekal v juniju v dveh izmenah in 
je vseboval šest oblik prilagajanja na vodo:
∙ prilagajanje na odpor vode
∙ potapljanje glave
∙ gledanje pod vodo

Čeprav nam je vreme ponagajalo, se pričakovanega odhoda v kopališče otroci niso nič 
manj veselili.

∙ izdihovanje v vodi 
∙ prilagajanje na drsenje ter
∙ drsenja na vodi

 Tečaj, ki ga je otrokom omogočil za-
vod Vrtci Občine Moravske Toplice, lah-
ko označimo kot zelo uspešen, saj so bili 
otroci zelo zadovoljni, aktivni ter ves čas 
željni novega znanja.
 Klaudija Goldinskij, vzgojiteljica

vsi mislili), ampak maščobo. Otroci so ne-
znansko uživali v ogledu, najbolj všeč pa 
jim je bilo vsekakor to, da so nekatere živa-
li lahko hranili s korenčkom, jih pobožali 
in celo pestovali, kot npr. zajčka.
 Po končanem ogledu živali so se otroci 
sprostili na igralih, ki so postavljena prav 
za najmlajše. Uživali so na trampolinu, v 
vožnji z avtomobilom, na gugalnicah in 
na toboganu. Zadovoljni smo bili vsi, tako 
starši kot otroci. Sobotno dopoldne smo 
preživeli v prijetnem vzdušju in lepem 
okolju. Naj vam zaupam tudi to, da nam je 
bilo vreme zelo naklonjeno. Izza temnih 
oblakov je posijalo toplo sonce in dolgi ro-
kavi so nam bili kaj kmalu odveč. 
 Vsem, ki še niste bili v Sikalozooju, 
priporočam, da si ga ogledate. Videli boste 
veliko zanimivega in ne bo vam žal časa, 
ki ste ga tam preživeli s svojim otrokom.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica

IZ NAŠIH VRTCEV
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Az utolsó szülői értekezleten a szülőkkel együtt azt fontolgat-
tuk, hova menjünk év végi kirándulásra? A szülők jó néhány 
helyet javasoltak, a titkos szavazáson, a legtöbb szavazatot 
egy ismeretlen hely, a boračevoi  SIKALUZOO kapta. Nem 
tudtuk biztosan, hogy ott mi vár ránk, de abban biztosak vol-
tunk, ha ott állatok lesznek, akkor az a gyerekeknek biztosan 
tetszeni fog. 

Moravske Toplice Község, szeptember első felében ünnepli 14. ünnepét. A központi rendezvény, az idén, Sebeborciban lesz, ahol 
befejeződött a község legnagyobb infrastrukturális beruházása – a szennyvízcsatorna-hálózat közel hét kilométeres fővezetékének 
építése. A másik jeles esemény a Községi Tanács ünnepi díszülése lesz, amelyen a helyi önkormányzat vezetősége kiosztja a 2010-es 
évi községi elismeréseket.

KIRÁNDULÁS SIKALUZOO-BA

A szombat reggel nem éppen kellemes arcát mutatta, ennek 
ellenére abban a reményben indultunk útnak, hogy a rossz elő-
rejelzés ellenére, szombati kirándulásunkat, az eső sem fogja 
elrontani.
 Az óvodánál gyülekeztünk, ahonnan mindenki saját gépko-
csijával indult Boračevo felé. Az erdő szélén megpillantottunk 
egy nagy táblát, amely arra fi gyelmeztetett minket, hogy jó 
helyre érkeztünk. A házigazda már az állatkert bejárata előtt 
várt minket. Röviden elmondta, hogyan jött létre az állatkert, 
mely állatok láthatók és mit terveznek a jövőben még besze-
rezni.  SIKALUZOO megtekintése két óra hosszat tartott. Ez a 
két óra olyan hamar elmúlt, hogy észre sem vettük. Lámákat, 
tevéket, récéket, kecskéket, disznókat, szamarakat, ritka fajtá-
jú kakasokat, papagájokat és más állatokat tekintettünk meg. 
Köztük Európában ritkaságszámba menő állatok is voltak. 
Ezekre a házigazda és a felesége különösen büszke.
 Mindegyik állatról nagyon sok érdekeset tudtak mondani. 
Többek között például, hogy a tevének a púpjában nem víz van, 
ahogy azt mi gondoltuk, hanem zsír.  A gyerekek nagyon élvez-
ték az állatkerti nézelődést. A legszebb élményben az állatsimo-
gatóban részesültek, ahol néhány állatot sárgarépával etethet-
tek, simogathatták, sőt dédelgették őket, mint például a nyuszit.
 Az állatok megtekintése után a gyerekek a legkisebbek szá-
mára kialakított játszótér játékaihoz rohantak. Élvezték az ug-
rálást a trambulinon, az autózást, a hintázást és a csúszdát. A 
látogatás végén mind a szülők, mind a gyerekek, nagyon elége-
dettek voltunk. A szombat délelőttöt kellemes hangulatban és 
szép környéken töltöttük el. Ráadásul az időjárás is kedvezett 
nekünk. A sötét felhők mögül előbújt a nap, és a meleg sugarak 
hatására, gyorsan lekerült rólunk a hosszú ujjú ruha.
Mindazoknak, akik még nem jártak SIKALUZOO-ban ajánlom, 
látogassanak el oda. Nagyon sok a látnivaló, és biztos vagyok 
benne, gyerekeikkel együtt, kellemesen töltik el az időt.

                                     Lejegyezte 
Bernarda Koroša Pantović óvónő

A község díszpolgára címet, az idén, tudományos kutatómunkája 
elismeréseként, dr. Janez Balažic (Sebeborci) művészettörténész 
veheti át, Moravske Toplice község díjában Alojz Berden (Filovci) 
vállalkozó és gazdálkodó részesül Filovciról, a község díszoklevelét 
pedig, a közlekedésbiztonság és a közlekedési nevelés terén végzett 
sokéves munkájával Franc Čarni (Sebeborci) érdemelte ki. Elisme-
résben részesül Zlatko Balajc (Selo) tűzoltótiszt, Ivan Kramperšek 
a bogojinai általános iskola igazgatója és a Moravske Toplice-i 
Nyugdíjas Egyesület keretén belül működő Marjetice énekkar.
 Kiosztjuk a legrendezettebb helységeknek, iskoláknak 
és óvodáknak járó elismeréseket is. A Moja dežela – lepa in 

ÆIVLJENJE OB MEJI / ÉLET A HATÁR MELLETT

Znano je, da srečanje s tujim jezikom v zgodnjem otroštvu po-
zitivno vpliva na otrokov umski razvoj in na sposobnost govor-
nega izražanja. Otroci se izredno hitro in neobremenjeno učijo, 
pri čemer jim pomaga tudi otroška spontanost, saj nimajo ovir 
pri posnemanju ter ponavljanju besed oziroma stavkov. Od njih 
seveda ne moremo pričakovati, da bodo »spregovorili«, vseeno 
pa dobijo trdne temelje za nadaljnje učenje tujega jezika.

WIR LERNEN DEUTSCH – UŒIMO SE NEMŠKO

V dvojezičnem vrtcu Prosenjakovci je bil vsak torek prav pose-
ben dan v tednu. Na vrata smo nalepili plakat z napisom WIR 
LERNEN DEUTSCH – UČIMO SE NEMŠKO. Tako so vsi v vrtcu 
vedeli, da je v igralnici šest »šolarjev«, ki imajo nemščino.
 Začetne teme je vodila Sandra Časar, januarja pa sem jaz pre-
vzela njeno vlogo. Pobudo za temo so skoraj vedno dajali otroci 
sami. Pogovarjali smo se o aktualnih dogodkih, o stvareh, ki so 
otrokom znane, in to vse prek igre. 
 Spoznavali smo vljudnostne izraze, barve, števila, letne čase 
– njihove značilnosti, praznike, vremenske pojave, živali na kme-
tiji in drugo. Naučili smo se deklamacijo REGEN, REGEN ter 
rajalno igrico HÄSLEIN IN DER GRUBE.
 Otroci so imeli zvezke, kamor so risali, lepili in barvali. Ve-
dno znova so jih prelistali in med sabo ponavljali že znane bese-
de. Nekaj zanimivih izjav otrok:
DIE MAČN – mačka = die Katze; DER FARSANG – pust = der 
Fasching; DIE OVCA – ovca = das Schaf
 V vrtcu Martjanci je bila zgodba podobna. Dvanajst otrok se 
je zjutraj zbralo v srednji skupini. Iz nje smo ob 7.30 stopili v 
»našo« starejšo skupino, na vrata nalepili plakat in se pozdravili 
v nemškem jeziku. Iz omare smo vzeli zvezke, jih prelistali in 
ponovili že naučeno.
 Vedno znova so me presenetili, saj so si veliko zapomnili in 
vedno še kaj dodatnega vprašali. Vedeli so, da mi tudi madžarski 
jezik ni tuj, in me večkrat vprašali za madžarski izraz.
 Pri kosilu so pri mizi sedeli štirje dečki. Razdelila sem jim 
juho. Ž. Č se je zahvalil v nemškem jeziku (DANKE), L. F. R. pa v 
madžarskem jeziku (KÖSZÖNÖM). Tudi pri sodelavki Klaudiji so 
otroci pogosto uporabljali tuje besede, pa ne samo nemških. Tako 
smo skupaj z otroki tudi njej približali nemški in madžarski jezik.
 Po zaključenem tečaju smo v vrtec povabili starše in jim s 
ponosom pokazali, kaj vse smo se naučili. Na koncu je otroke 
čakalo prav posebno presenečenje: vsak je dobil PRIZNANJE za 
uspešno opravljen nemški tečaj. Ponosno so ga pokazali staršem, 
sorodnikom in ga odnesli s seboj. 
 Za pohvalo danes in morda lep spomin nekoč? 

 Timea Bogdan

gostoljubna című környezetszépítő akcióban, a második he-
lyet Pártosfalva érdemelte ki, az általános iskolák versenyében, 
úgyszintén a második helyre került a pártosfalvai általános is-
kola. A Moravske Toplice-i Nyugdíjas Egyesület szintén díjakat 
oszt ki tagjai soraiban, a legrendezettebb porták akcióban, a 
14 induló között, a pártosfalvai Kerčmar Irena érdemelte ki a 
második helyezést.
 Az ünnepi rendezvények és a kísérő programok között szere-
pel még a Moravske Toplice-i hagyományos golftorna, Suhi vrh-i 
labdarúgó nap, a seloi kukoricafosztás és a közlekedésbiztonsági 
autós rally. 

Moravske Toplice Község

A KÖZSÉG 14. ÜNNEPE ELOTT ˝
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PREGLED DRUŠTEV 
PO LETNICAH USTANOVITVE

1891 PGD Martjanci
1892 PGD Motvarjevci
1894 PGD Moravske Toplice
1896 PGD Prosenjakovci 
 PGD Sebeborci
 PGD Tešanovci
1904 PGD Čikečka vas
1919  PGD Središče
1923 PGD Ivanci
1924 PGD Andrejci
 PGD Filovci
 PGD Ivanjševci
 PGD Ivanovci
 PGD Krnci 
 PGD Selo
 PGD Vučja Gomila
1925 PGD Fokovci 
 PGD Noršinci
1926 PGD Lončarovci
1927 PGD Bukovnica
 PGD Moravci
1929 PGD Bogojina
1932 PGD Mlajtinci
1936 PGD Berkovci
 PGD Suhi Vrh
1939 PGD Ratkovci
1940 PGD Kančevci

PREGLED PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (STANJE 1. 8. 2010)

PODATKI O OBŒINI MORAVSKE TOPLICE

ID  Uradni naziv Skup. Pionir Mlad. Pripr. Oper. Rez. Veter. Prost. Neakt.
gas. org.  štev. čl.   

2083 PGD Andrejci   38 2 4 1 24 1 6 0 0 
2084 PGD Berkovci   34 4 1 1 16 1 9 0 2 
2085 PGD Bogojina   71 9 2 2 38 0 7 10 3 
2086 PGD Bukovnica    23 0 2 0 17 0 4 0 0 
2087 PGD Čikečka vas   38 0 0 0 15 0 6 16 1
2088 PGD Filovci  108 12 0 1 36 19 25 15 0
2089 PGD Fokovci   48 2 1 4 14 9 2 14 2
2090 PGD Ivanci  37 0 0 0 25 2 5 3 2 
2091 PGD Ivanjševci  27 0 0 0 21 0 5 1 0
2092 PGD Ivanovci  26 0 0 7 13 0 5 0 1 
2093 PGD Kančevci  31 0 0 0 21 4 6 0 0
2094 PGD Krnci  37 0 0 2 31 0 1 0 3 
2095 PGD Lončarovci  38 0 10 0 17 0 2 3 6
2096 PGD Martjanci  115 21 4 0 47 14 15 14 0
2097 PGD Mlajtinci   31 0 0 0 15 0 4 12 0
2098 PGD Moravci  20 0 0 0 17 1 2 0 0 
2099  PGD Moravske Toplice  83 22 1 0 41 0 5 2 12 
2100 PGD Motvarjevci  38 0 0 0 29 0 8 1 0 
2101 PGD Noršinci  71 0 6 1 56 0 5 3 0 
2102 PGD Prosenjakovci  67 0 1 6 34 0 6 14 6
2103 PGD Ratkovci  23 0 0 0 19 0 3 0 1 
2104 PGD Sebeborci 164 4 5 14 89 4 25 23 0
2105 PGD Selo  82 17 1 0 41 9 9 5 0 
2106 PGD Središče  29 1 1 0 21 2 3 0 1
2107 PGD Suhi Vrh  46 0 4 0 28 0 4 6 4 
2108 PGD Tešanovci  95 18 12 13 30 6 9 3 4
2109 PGD Vučja Gomila  35 0 0 0 26 3 5 1 0
 Skupaj 1455 112 55 52 781 75 186 146 48

ID  Uradni naziv Leto  Kate- Predsednik (stanje 1. 8. 2010),
gas. org.  ustano. gorija dolžnost opravlja od leta
 608 Gasilska zveza MT 1998 – Štefan Kuhar, 2005
2083 PGD Andrejci 1924 I. Štefan Gumilar, 2003
2084 PGD Berkovci 1936 I. Karel Konkolič, 1999
2085 PGD Bogojina 1929 II. Drago Ivanič, 2008
2086 PGD Bukovnica  1927 I. Pavel Puhan, 2003
2087 PGD Čikečka vas 1904 I. Anton Puhan, 1993
2088 PGD Filovci  1924 I. Jože Kulčar, 2003
2089 PGD Fokovci 1925 I. Stanislav Gorčan, 1995
2090 PGD Ivanci 1923 I. Janez Zadravec, 1999
2091 PGD Ivanjševci 1924 I. Koloman Hari, 2003
2092 PGD Ivanovci 1924 I. Slavko Novak, 2003
2093 PGD Kančevci 1940 I. Jože Čarni, 2004
2094 PGD Krnci 1924 I. Jože Horvat, 2000
2095 PGD Lončarovci 1926 I. Koloman Horvat, 2003
2096 PGD Martjanci 1891 I. Franc Andrejč, 2008
2097 PGD Mlajtinci 1932 I. Branko Bauman, 2007
2098 PGD Moravci 1927 I. Jožef Erniša, 2003
2099  PGD Moravske Toplice 1894 II. Štefan Kuhar, 2003
2100 PGD Motvarjevci 1892 I. Viljem Horvat, 2008
2101 PGD Noršinci 1925 I. Štefan Jančarič, ni podatka
2102 PGD Prosenjakovci 1896 II. Zvonko Špilak, 2005
2103 PGD Ratkovci 1939 I. Geza Hujs, 2003
2104 PGD Sebeborci 1896 II. Slavko Škerlak, 1994
2105 PGD Selo 1924 I. Zlatko Balajc, 1998
2106 PGD Središče 1919 I. Zoltan Pap, 2003
2107 PGD Suhi Vrh 1936 I. Pavel Prelič, 2006
2108 PGD Tešanovci 1896 I. Geza Grabar ml., 2006
2109 PGD Vučja Gomila 1924 I. Dejan Kakaš, 2008

 Vir: Gasilska zveza Moravske Toplice
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PRIDOBITVE NAŠIH GASILCEV

Na vaško-gasilskem domu v Fokovcih so tamkajšnji gasilci kot 
prvi v naši občini namenu predali daljinsko vodeno sireno za 
alarmiranje in javno oddajanje sporočil v zvočni obliki. Kot 
je na priložnostni slovesnosti predaje dejal Stanislav Gorčan, 
predsednik PGD Fokovci – PGD Fokovci šteje 44 članov in 
članic, od tega je polovica operativcev, društvo pa prav letos 
praznuje 85-letnico –, so s to pridobitvijo znatno povečali 
varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami na tem obmo-
čju, saj je sireno mogoče prožiti kar z zunanjim stikalom na 
domu, iz garaž doma pa tudi iz Regijskega centra za obve-
ščanje (RcO) v Murski Soboti in Centra za obveščanje RS v 
Ljubljani. Tovrstne sirene naj bi do leta 2015 namestili po vsej 
Sloveniji in s tem dosegli enakomerno pokritost, njeno bistvo 
pa je v tem, da deluje tudi ob izpadu električnega toka. Po 
štirih zvočnikih, katerih skupna jakost zvoka znaša 500 W, 
kar pomeni normalno slišnost zvočnih sporočil v zaprtih pro-
storih v krogu 900 metrov, pa je mogoče poslati tudi ustna in 
druga zvočna sporočila.

PGD Moravske Toplice kot osrednje društvo II. kategorije v ob-
čini oziroma Gasilski zvezi Moravske Toplice je s prepotrebno 
zamenjavo orodnega gasilskega vozila z novim vozilom GV-1 
pred svojo 120. obletnico ustanovitve, ki jo bodo proslavili leta 
2014, zaokrožilo ciklus osnovnega opremljanja. Z novim vozi-
lom, ki bi naj bilo po normativih GZS opremljeno z vso potreb-
no novo opremo, se povečuje operativna sposobnost društva 
v kraju in na območju, kamor bo operativna enota v primeru 
intervencije poklicana.   

PGD Fokovci
DALJINSKO VODENA SIRENA

PGD Moravske Toplice
NOVO SODOBNO VOZILO 

Dr. Marko Podberšič z oddelka za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je dejal, 
da so za vso državo narejene študije za skupno postavitev 1.496 
tovrstnih naprav za alarmiranje in oddajanje sporočil. Doslej so 
jih postavili 620. Stroške daljinsko vodenih siren v celoti pokriva 
država iz svojega proračuna, URSZR pa jih postavlja po dinamiki 
pridobljenih sredstev na podlagi namenskega razpisa. 
 Novo sireno so praktično preizkusili z aktiviranjem na kraju 
samem in tudi daljinsko iz Murske Sobote. Vsi pa si želijo, da 
bi bila sirena aktivirana le v okviru njenega rednega preverjanja 
vsako prvo soboto v mesecu opoldne in da razlogov za vključitev 
ob nesrečah nikoli ne bil bilo. 
 Novo pridobitev sta pozdravila tudi podžupan Geza Džuban 
in poveljnik Štaba Civilne zaščite Moravske Toplice Štefan Janča-
rič. Slednji je ob tem novem sistemu za obveščanje prebivalstva 
in specializiranih gasilskih enot ter Civilne zaščite ob različnih 
naravnih in drugih nesrečah dejal, da pridobitev pomeni prvi 
korak k uvajanju hitrejšega in bolj učinkovitega načina mobili-
zacije v primeru kakršnekoli nesreče večjega obsega v tem delu 
Goričkega. Tudi sam se zavzema, da mora biti območje občine z 
omenjenimi sistemi v celoti pokrito. Pri realizaciji tega načrta 
pa morata prioriteto pripraviti gasilska zveza oziroma gasilska 
operativa in občinski Štab CZ. »Tudi ta sodobna tehnika ne bo 
reševala nastajajočih problemov, če za njo ne bo na voljo dovolj 
ustrezno pripravljenih ljudi oziroma enot, ki v nesreči nastopijo 
in ljudem nudijo pomoč. Kdo naj bo to? Gotovo v prvi vrsti gasil-
sko društvo s svojim članstvom, enako tudi občani, organizira-
ni v okviru Civilne zaščite,« je dejal Jančarič, ki je razmišljanje 
sklenil z mislijo, da če bodo izpolnjeni kriteriji kategorizacije 
gasilskih enot, lahko pričakujemo uspešnost pri zaščiti in reše-
vanju, ki od nas zahteva večjo skrb in boljšo organiziranost, saj 
nam sicer nobena še tako dobra tehnika v primeru nesreče pro-
blema ne bo rešila.

Na priložnostni svečanosti je predsednik PGD Moravske Toplice 
Štefan Kuhar dejal, da je nabavna vrednost novega vozila brez 
opreme skoraj 63.500 evrov, dokončna vrednost vozila z opremo 
bo znana pozneje, vendar bo v mejah lastnih fi nančnih zmo-
žnosti. Kar 45 tisoč evrov je društvo zagotovilo iz lastnih virov 
(prispevki občanov, prihodki iz delovanja društva, amortizacije, 
prihodkov iz razpisa za opremljanje, donacij in drugih prihodkov 
društva), 18 tisoč evrov bi naj zagotovila matična občina, ki je 
po Kuharjevih navedbah doslej prispevala 10 tisoč evrov. Pred-
sednik društva je poudaril, da število postelj v tem turističnem 
kraju že presega 3.000, in toliko je tod včasih tudi gostov, zato je 
ustrezna opremljenost v skladu s kategorizacijo več kot potreb-
na, saj ob morebitnih intervencijah ne morejo računati zgolj na 
pomoč sosednjih društev in društva posebnega pomena v regiji, 
ki so jim sicer vedno pripravljena pomagati s svojo tehniko, pač 
pa morajo požarno varnost v svojem kraju v prvi vrsti graditi in 
zagotavljati sami v skladu z izdelanim požarnim načrtom.  

Pripravil: Geza Grabar

 Župan Franc Cipot, ki je ključe novega vozila predal poveljni-
ku Miranu Cvetku, je opozoril na paradoks glede števila gasilskih 
društev in požarov v Sloveniji: na našem koncu, na vzhodu dr-
žave, imamo veliko gasilskih društev in majhno požarno ogrože-
nost, na zahodu je tovrstnih društev malo, ogroženost s požari 
pa je velika. To je tudi njegov odgovor na novo kategorizacijo, 
ki jo je uvedel s 1. januarjem 2009 in po kateri vsa društva ni-
majo enake potrebe po najsodobnejšem opremljanju. Župan je 
nagovor ob čestitki za novo pridobitev zaključil z besedami, da je 
omenjeni primer nakupa novega vozila s fi nančnega in tehnične-
ga vidika lahko vzorčni za druga društva. 
 Podžupan Geza Džuban, sicer domačin, je ocenil, da je ome-
njeno vozilo zaradi vloge društva, ki ga ima v občini, prepotrebno 
in bo društvo takšno vozilo kot eno najsodobnejših te vrste ob 
morebitnih intervencijah s pridom uporabljalo. Ker tudi razvoj 
gasilske tehnike naglo napreduje in je v uspešnem zagotavljanju 
gasilskega poslanstva temu potrebno slediti, je bila tudi s tem 
namenom v občini narejena nova kategorizacija. 
 Gasilcem Moravskih Toplic so čestitali k novemu dosežku in 
ob tem spomnili na nujnost posodabljanja gasilske tehnike in tu-

di strokovno izpopolnjevanje gasilcev operativcev med drugimi: 
častni predsednik GZS Ernest Eöry, poveljnik Štaba CV občine 
Moravske Toplice Štefan Jančarič in poveljnik gasilske zveze Jože 
Čarni. Eöry je sodelovanje med lokalno skupnostjo in društvi v 
občini označil kot zelo uspešno kljub zapletom v zvezi s katego-
rizacijo. Občina z velikim število društev in omejenimi fi nanč-
nimi možnostmi si prizadeva za napredek v opremljanju. Kljub 
fi nančni krizi naj bi ta dinamika ostala tudi v prihodnje. Prizade-
vali si bodo, da bi pri vseh lokalnih skupnostih dosegli enak nivo 
zagotavljanja fi nančnih sredstev. 
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Vsako leto v juniju na območju vseh treh gasilskih sektorjev 
– Bogojina, Martjanci in Prosenjakovcih – potekajo sektorska 
tekmovanja kot tekmovalna preveritev usposobljenosti ope-
rativnih enot. Slika je že vrsto let enaka: prevladujejo moške 
članske operativne enote, nekaj je tudi pionirskih desetin, manj 
mladinskih in najmanj ženskih enot. Tudi kar zadeva najboljše, 
se slika ne spreminja: v sredinah, kjer dajejo izobraževanju in 
usposabljanju veliko pozornosti, so uspešnejši tudi na tekmo-
valnem področju. 
 Za razliko od lanskega leta, ko je bila na sporedu t. i. podalj-
šana mokra vaja, so letos člani tekmovali v suhem trodelnem na-
padu ter v vaji raznoterosti, enako tudi članice, mladinci samo v 
trodelnem napadu, pionirji pa v vaji z vedrovko in prenosu vode. 

Odgovor na vprašanje, kaj imajo skupnega 21. junij 1936, 15. 
september 1968 in 11. julij 2010, je pozorni obiskovalec julijske 
slovesnosti ob razvitju novega gasilskega prapora dobil že kma-
lu po tem, ko ga uvodoma zastavila povezovalka Anja. Ob teh 
datumih so namreč tamkajšnji gasilci na priložnostnih sveča-
nostih razvili društvene prapore. V skladu s časom in tradicijo 
pač, ki jo je velevala vsakokratna družbena ureditev. Zanimivo 
je, da se lahko društvo pohvali s tem, da hrani svoj prvi prapor.

Sektorska tekmovanja GZ Moravske Toplice
POVEŒINI DOBRA USPOSOBLJENOST

PGD Tešanovci
RAZVILI NOVI PRAPOR 

Na tekmovanju sektorja Bogojine – tekmovanje je bilo v Filovcih 
– so bili med petimi društvi tudi letos najboljši Ivanci, sledijo 
Filovci in Vučja Gomila. Nastopila sta še ena pionirska (Filovci) 
in ena mladinska enota (Bogojina). 

Tešanovskim gasilcem ga je na veliki slovesnosti ob 40. obletnici 
ustanovitve društva leta 1936 daroval industrialec Josip Benko, 
rojen v Tešanovcih leta 1889. Leta 2005, 60 let po njegovi nasil-
ni smrti, ga je občina posthumno razglasila za svojega častnega 
občana. Drugi prapor iz leta 1968 je krasilo sedem spominskih 
trakov in več kot sto spominskih žebljičkov. Novi šteje kar 35 
spominskih trakov in 92 zlatih ter 26 srebrnih žebljičkov. To 
potrjuje, kako močno je gasilstvo vpeto v kraj in kako njiho-
vo 114-letno poslanstvo cenijo lokalna skupnost, gospodarske 
družbe in posamezniki. Boter novega prapora je župan Občine 

 V nekdanjih Zgornjih Moravcih ali Cubru, kjer so člani PGD 
Moravci gostili tekmovanje sektorja Martjanci, je nastopilo sku-
paj 12 enot iz vseh 11 društev v sektorju, saj je PGD Andrejci 
nastopilo z dvema enotama. Letos so zmagali gasilci Sebeborec, 
drugi so bili Krnci in tretji Martjanci. Med člani B so tudi letos 
nastopili gasilci PGD Moravske Toplice. 
 Članicam Martjanec, ki so bile prve, so se letos pridružile ko-
legice iz Krnec. Edino mladinsko enoto so imeli na tekmovanju 
Martjanci, ki bi v absolutnem seštevku točk osvojila celo tretje 
mesto in bi premagala tudi člansko vrsto svojega društva. Med 
tremi enotami pionirjev so prvo mesto prepričljivo osvojili mladi 
iz Moravskih Toplic, sledita vrsti iz Martjanec in Tešanovec. 
 V Ratkovcih, na tekmovanju sektorja Prosenjakovci, so bili 
med 11 članskimi desetinami najboljši gasilci iz Središča, Prose-
njakovec in Ratkovec. V svojih skupinah so nastopile še enote iz 
Sela (članice in pionirji) ter Lončarovec (mladinci). 
 Občinsko tekmovanje bo 4. septembra v Martjancih.

Moravske Toplice Franc Cipot, sicer domačin, ki je prapor tudi 
razvil, blagoslovila pa sta ga duhovnika rimskokatoliške župnije 
sv. Martina v Martjancih Srečko Fras in evangeličanski duhovnik 
Aleksander Erniša iz Moravskih Toplic. 
 O vlogi in pomenu gasilstva pri zagotavljanju požarne varno-
sti ter skrbi za ohranjanje premoženja in imetja ljudi ob naravnih 
nesrečah, zlasti vremenskih ujmah, kot tudi na področju družab-
nega življenja, so na dobro obiskani prireditvi spregovorili: častni 
predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eöry, podpredsednik 
Gasilske zveze Moravske Toplice Jože Lipaj, poveljnik Štaba Civil-
ne zaščite Moravske Toplice Štefan Jančarič in drugi. 
 Poleg številnih gasilskih društev iz sektorja Martjanci (An-
drejci, Mlajtinci-Lukačevci, Moravske Toplice, Noršinci, Sebebor-
ci in Suhi Vrh) ter matične gasilske zveze, Občine Moravske To-
plice, občinskega Štaba Civilne zaščite in društva upokojencev so 
za spominski trak med drugimi darovali tudi gasilci iz Bogojine, 
Višnje Gore v občini Ivančna Gorica, s katerimi je društvo obno-
vilo sodelovanje izpred dveh in več desetletij, ter iz Zgornjega 
Brnika v občini Cerklje na Gorenjskem, kjer so tešanovski gasilci 
pred slabima dvema letoma kupili avtocisterno. 

Pripravil: Geza Grabar
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ZAŠŒITA IN REŠEVANJE

NE BREZ REŠILNEGA JOPIČA – Da bi občane opozorili na  
nevarnosti, ki jih skriva voda, je sredi poletja Slovenska potapljaška 
zveza dve leti po najhujši tragediji na slovenskih vodah pri Blanci 
pripravila akcijo z naslovom Blanca nikoli več. Predstavitev 
akcije je bila v kopališču Term Sončni park Vivat v Moravskih 
Toplicah. Njen namen je bil preprečiti nesreče na vodi z najhujšimi 
posledicami. Že ob koncu šolskega leta je zveza učencem in 
dijakom razdelila zloženke z opozorili, kako se obnašati, da se 
veselje na vodi ne bi spremenilo v tragedijo. Predvsem se na nobeno 
vodno aktivnost ne podajajmo brez rešilnega jopiča.
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Več kot 2000 ljudi je preplavilo Selo na Goričkem

»KA SE BAUKŠE SPOZNAMO«

Verjetno si pred dobrim desetletjem, leta 1996, ko se je ideja, da bi se vsako leto srečevali gasilci iz krajev z imenom Selo in izpeljank iz 
njega, porodila gasilcem iz Sela v naši občini, niti v sanjah ni upal nihče zamišljati, da bo prireditev hitro prerasla v množično vseslo-
vensko. Po nekaterih podatkih je namreč v Sloveniji več kot 70 krajev, ki imajo to ime ali njeno izpeljanko. Z udeležbo gostov iz kar 31 
slovenskih krajev in enega iz Italije na 14. srečanju se je to potrdilo tudi letos. Sicer so Selančani gostili prvo srečanje leta 1997, sedmo 
leta 2003 je bilo prav tako v Selu na Goričkem. In zagotovo bo tako tudi čez sedem let, ko bodo v Selu gostili 21. srečanje.

Organizatorjem – predvsem vaščanom Sela, ki so srečanje pri-
pravili skupaj z občino in turistično-informacijskim centrom 
– je bil z udeležbo več kot dva tisoč gostov iz vse Slovenije in 
Furlanije-Julijske krajine v Italiji skoraj enoletni trud v inten-
zivnih pripravah bogato poplačan. Za nameček jim je služilo tudi 
vreme. Že od jutranjih ur 26. junija so se na prizorišče pri vaško-
gasilskem domu vile nepregledne kolone motornih vozil, največ 
je bilo avtobusov, ki so pripeljali udeležence tega edinstvenega 
srečanja v državi.
 Po simbolnem skoku padalke Danice Županek in padalcev 
Aleša Matuša in Marjana Slaka, ki so na prizorišče prinesli sloven-
sko in evropsko zastavo ter zastavo kraja gostitelja z znamenito 
romansko rotundo v sredini, se je začel formalni del srečanja. 
Poleg govornikov, nastopov godbenikov in mažoretk, domačih 

 Kosilu – glavno ponudbo, prekmurski bograč, so kuhali v več 
kot 300-litrskem kotlu na odprtem ognju, na voljo pa so bile tudi 
druge domače dobrote s prekmursko gibanico – je sledil še ogled 
okoliških kulturnozgodovinskih in drugih zanimivosti; selanske 
znamenitosti, kot so rotunda, evangeličanska cerkev, geografska 
učna pot … pa so bile obiskovalcem na voljo ves čas srečanja. 
 Možnosti za druženje, spoznavanje in izmenjave izkušenj s 
praktično vseh področij, kar je rdeča nit vseh tovrstnih srečanj, 
so ponujale tudi družabne igre, samostojni nastopi udeležencev 
iz posameznih krajev, izmenjava daril, sestanek predstavnikov 
vasi in, ne nazadnje ali pa predvsem, skupna zabava z živo glasbo 
skupine Plamen s pevcem Francem Gorzo in nastopom humo-
rista, podalpskega mesarja Zmaga Batine … Organizatorji so se 
izjemno potrudili, poskrbeli so za stojnice s predstavitvijo lokalne 
turistične ponudbe, za delavnice za najmlajše, ponudili so mo-
žnost vožnje s konji, predstavili pa so se tudi starodobniki – od 
koles in motornih vozil do traktorjev. 
 Že na aprilskem pripravljalnem srečanju, ki vedno poteka v 
kraju glavnega poletnega shoda, je bilo določeno, da bodo 15. sre-
čanje gostili v Račjem selu pri Trebnjem, leta 2012 pa bo prvič 
potekalo zunaj slovenskih meja, v kraju Selce pri Ronkah  (Selz 
Di Ronchi) v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji. 

Pripravil: Geza Grabar

in okoliških kulturnih skupin ter učencev in malčkov fokovske 
osemletke oziroma fokovske enote vrtca je bil osrednji del kaj-
pak mimohodih s predstavitvijo vseh Sel udeleženk. Številni so 
se posebej potrudili: ob enakih majicah so mnogi imeli tudi svoje 
krajevne zastave z grbi, iz Sel pri Šentjerneju pa je po priredi-
tvenem prostoru tacal petelin – maskota Šentjerneja z okolico. 
Pregovorno varčnost Gorenjcev so potrdili Ciril Vidmar, Vinko 
Eniko, Valja Kokalj, Frenk Stare, Janez Urh in Milan Sukič, ki so 
v devetih dneh prišli kar peš iz več kot 260 kilometrov oddalje-
nega Sela pri Žireh. Ob domačinih se lahko z udeležbo na vseh 
dosedanjih srečanjih pohvalijo med drugimi tudi udeleženci iz 
Sela pri Moravčah. 

Dejan Horvat, predsednik orga-
nizacijskega odbora srečanja: »Že 
lani smo sestavili širok organiza-
cijski odbor in praktično že tedaj 
zavihali rokave v pripravah na to-
kratno srečanje. 
 Ko sem videl nepregledne 
množice veselih obiskovalcev, 
sem vedel, da bo vse minilo tako, 
kot smo si v snovanju programa 
zamislili in želeli. V pripravi, še bolj pa pri sami izvedbi srečanja 
je praktično sodelovala cela vas. V Selu smo ob velikem razume-
vanju krajanov pa tudi širše lokalne skupnosti in TIC-a uspeli 
pripraviti prireditev, o kateri se bo še dolgo govorilo. Ob tej prilo-
žnosti bi se zahvalil vsem sodelavcem iz organizacijskega odbora, 
krajanom, sponzorjem … Dokazali smo pregovorno gostoljub-
nost Goričancev, in to je za vse nas iz Sela najpomembneje.«

Štefan Kodila, podpredsednik 
organizacijskega odbora in pro-
gramski vodja srečanja: »Vsi čla-
ni organizacijskega odbora, ki je 
deloval v okviru gasilskega dru-
štva Selo, smo se zavedali odgo-
vornosti in izzivov. Še posebej, 
ker je prišel čas menjave genera-
cij in smo organizacijo prevzeli 
mlajši. Poleg tega je gostom, ko 
jih gostiš že tretjič, potrebno ponuditi nekaj novega. Pester pro-
gram z več kot 300 nastopajočimi in sodelujočimi je podatek, ki 
priča o obsegu in veličini celotnega dogajanja.
 Prepričan sem, da smo poleg druženja in nadaljevanja tradi-
cije srečanja z organizacijo in izvedbo prireditve prispevali k večji 
promociji kraja Selo in Občine Moravske Toplice. Mislim, da je 
srečanje imenitno uspelo. Dokaz za to so tudi številne čestitke in 
priznanja, ki so nam jih številni izrekli že med samim srečanjem.« 

Dejan Horvat

Štefan Kodila

14. SREŒANJE VASI SELO-SELA-SELE
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14. SREŒANJE VASI SELO LOKALNE VOLITVE 2010

Valerija Mariotto, Selce pri Ron-
kah: »Že moja prva udeležba na 
tovrstnih srečanjih me je povsem 
prevzela, saj si nisem zamišljala, 
da so si ljudje iz vseh koncev in 
krajev tako blizu. Iz našega kraja, 
kamor prištevamo tudi številne 
zaselke, in premore blizu 400 hiš 
in tisoč ljudi, se srečanj po Slo-
veniji udeležujemo že nekaj let. 

Vinko Eniko, Selo pri Žireh: 
»Tudi letos sem bil član 6-član-
ske ekipe iz našega kraja, ki se 
je ponovno odločila, da na to 
edinstveno srečanje pride peš. 
Za nas, ki v povprečju štejemo 
60 let – jaz osebno jih imam 70 
–, je bila letošnja pot še posebej 
velik izziv, saj smo natančno iz-
računali, da bo do našega konč-

Marija Krajnc, Selo pri Velenju: 
»Letos nas je prišlo na srečanje 
kar 47. To je veliko za naš razme-
roma majhen in zelo razkropljen 
kraj, ki premore 280 ljudi, in na 
to smo zelo ponosni. Sicer pa se 
srečanja Selanov udeležujemo 
že enajstič.  Zamisel in sporoči-
lo srečanj, da se bolje spoznamo, 
se mi zdi zelo dobra in množična 

udeležba nekaj tisoč ljudi vsako leto potrjuje, da se radi družimo, 
samo razlog mora biti pravi. Največja vrednota naših srečanj ni 
zabava, ki je seveda sestavni del družabnih srečanj, pač pa medse-
bojno spoznavanje in dober je občutek, da poznaš ljudi praktično 
iz vseh koncev in krajev Slovenije, pa tudi za mejo v Italiji.
 Osebno sem bila v teh krajih že na 7. srečanju, pa na pri-
pravljalnem srečanju letos spomladi. Navdušuje me vse: lepa 
pokrajina, pridni in gostoljubni ljudje, pa tudi zelo raznolika 
turistična ponudba. Mislim, da ste v Prekmurju v trženju tu-
ristične ponudbe odlično združili tradicijo in podjetništvo, ki 
temelji na njej in na geotermalni energiji. Če je le mogoče, ne 
izpustim nobenega srečanja. Z obiski vedno novih gostiteljev se 
tudi sicer bogatimo in spoznavamo veliko skritih, a lepih kotič-
kov naše Slovenije.« 

nega cilja v Prekmurju potrebno s koraki premeriti natanko 
267 kilometrov. 
 V devetih dneh poti nas je spremljal dež, znojili pa smo se 
tudi v pekočem soncu. Da smo udeleženci srečanj iz našega kra-
ja nekaj posebnega, pove tudi podatek, da se je deset udeležen-
cev na Goričko pripeljalo s kolesi. V Selu – in na srečanju – sem 
prvič bil pred sedmimi letih in ker so mi srečanja zelo všeč, se 
jih poslej udeležujem vsako leto. Zamisel je bila enkratna. Vsi 
si zaslužijo veliko pohvale, največ pa za začetno idejo gostitelji 
letošnjega srečanja.«

Valerija Mariotto

Vinko Eniko

Marija Krajnc

Tokrat nas je prišlo več kot 100, tudi naša skupina ljudskih pevk 
in pevcev, ki prepeva stare pesmi slovenskega zamejstva in smo se 
z njimi predstavili na tokratnem srečanju. 
 Mislim, da je bila ideja o tovrstnih srečanjih res izjemna in do 
neke mere tudi nenavadna, saj je bilo sprva verjetno težko ani-
mirati ljudi iz različnih koncev Slovenije, da se družijo in sre-
čujejo. Po več kod desetih letih je to že vsem samoumevno in je 
veliko lažje dobiti nove udeležence. Od lani, ko smo tudi uradno 
vložili kandidaturo za organizacijo srečanja čez tri leta, pozorno 
spremljamo vsakega gostitelja. V Selu so se zelo potrudili in ker 
niso naključju prepustili niti najmanjše podrobnosti, si vsekakor 
zaslužijo veliko pohvalo.«

P R A V I L A
za predstavitev kandidatov in kandidatnih list za občinske 

volitve 2010 v Lipnici, glasilu Občine Moravske Toplice 

V skladu z določili 14. in 15. člena Odloka o izdajanju javne-
ga glasila Občine Moravske Toplice, 5. člena Zakona o volilni 
kampanji in 55. člena Zakona o medijih objavljamo pravila za 
volilno kampanjo v občinskem glasilu Lipnica.
 Predstavitev programov kandidatov/kandidatk in političnih 
strank oziroma kandidatnih list za organe Občine Moravske To-
plice (brez krajevnih skupnosti) bo objavljena v štiribarvnem 
tisku v posebni, predvolilni številki Lipnice, ki izide predvidoma 
28. septembra 2010.
 Za predstavitev programov je kandidatom in strankam/li-
stam brez plačila na razpolago prostor v naslednjem obsegu:
• Kandidati za župana: 1 (ena) časopisna stran, vključno z ma-

džarskim/slovenskim prevodom besedila,
• Kandidatne liste za občinski svet: 1 (ena) časopisna stran,
• Kandidati volilne enote, kjer se volita svetnika madžarske naro-

dnosti: 1 (ena) časopisna stran (vključno s prevodom predstavitve).
 Časopisna stran obsega največ 7.000 znakov (šteto s pre-
sledki), vključno z morebitnim ilustrativnim gradivom (logotip, 
portret ali druga fotografi ja, geslo itd.).
 Kandidat ali kandidatna lista lahko zakupi dodatni oglasni 
prostor (celotno stran) in ga plača po ceni dejanskih stroškov 
grafi čne priprave (vključno s honorarjem urednika) in tiska v vi-
šini 164 EUR (z DDV) za stran. Pooblaščeni zastopnik kandidata, 
stranke ali kandidatne liste pred predajo gradiva v tajništvu obči-
ne podpiše naročilnico za zakup dodatnega prostora za predstavi-
tev programa.
 Predstavitveni program kandidata oziroma stranke/liste se 
preda v tajništvu občine (tajnica, ga. Marjanca Granfol), lah-
ko pa ga pošljete tudi po elektronski pošti na naslov občine 
(obcina@moravske-toplice.si). Zadnji rok za oddajo predsta-
vitev je četrtek, 16. september 2010, do 14. ure. Pooblaščeni 
zastopnik kandidata oziroma kandidatne liste obenem predloži 
ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki potrdi osnutek 
oblikovane strani (če zastopnik zahteva potrditev).
 Kriterij za zaporedno razvrstitev kandidatov oz. kandidatnih 
list je abecedni red (črke priimka kandidata oziroma uradnega 
imena stranke/liste).
 Pričakujemo, da predlagatelj predloži osnutek oblikovanja 
(razpored besedila in ilustrativnega gradiva, izbrana tipografi -
ja); če le-ta ni priložen, predloženo besedilo oblikujemo v tipo-
grafi ji Lipnice (Clearface).
 Uredništvo ne lektorira predstavitvenih programov.

ŽUPANOV SPREJEM ZA ODLIČNJAKE – Podobno kot prejšnja 
leta je tudi ob koncu tega šolskega leta župan Franc Cipot sprejel 
učence zaključnih razredov vseh treh osnovnih šol v občini, ki so 
osnovnošolsko izobraževanje končali z odliko, njihove razrednike in 
ravnatelje šol. Naštejmo odličnjake: Žiga Barbarič, Anja Behek, Maja 
Casar, Janja Cör, Sara Grebenar, Klemen Nemec, Patrik Rac, Anja 
Tratnjek in David Vratar z OŠ Bogojina, Sara Hari, Tadej Nedeljko, 
Eva Rauch, Lea Temlin in Tina Zadravec z OŠ Fokovci ter Dominica 
Kerčmar in Martina Tivadar z DOŠ Prosenjakovci. Čestitamo!

Pripravil: Geza Grabar
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VSE FELE

V okviru 12. Kmečkega dneva, ki ga vsako leto v sklopu prireditev ob prazniku Obči-
ne Kuzma prirejajo v Gornjih Slavečih, je prvič potekalo tudi regijsko tekmovanje v 
oranju za Prekmurje in Prlekijo. Tekmovanje je hkrati veljalo tudi kot odprto za pokal 
kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Število tekmovalcev je tudi letos preseglo 30, veliko 
je bilo mladih. Med tekmovalci, ki so orali na silno razmočenem in zaradi gričevnatega 
Goričkega neravnem terenu, smo tudi letos imeli močno zastopstvo iz naše občine. 
Že uveljavljena orača Štefan Cigüt ml. iz Noršinec in Dejan Norčič iz Sebeborec sta se 
uvrstila na prvi dve mesti, Rok Šebök iz Sela, ki je oral kot predstavnik Biotehniške 
šole Rakičan, pa je zasedel  9. mesto. Vsi trije so se uvrstili na državno tekmovanje, ki 
bo v začetku septembra v Vipavi. 

Z namenom večje prepoznavnosti žlahtne kapljice z levega brega Mure oziroma vino-
rodnega okoliša Prekmurje, ki je del podravske vinorodne dežele, sta Kmetijsko-goz-
darska zbornica Murska Sobota in koordinacija 13 prekmurskih vinogradniških dru-
štev v Termah Lendava pripravila svojo promocijsko prireditev. Med 18 vinogradniki 
in vinarji z Goričkega ter iz Lendavskih, Strehovsko-Dobrovniških in Kobiljskih goric 
so svoja vrhunska vina točili tudi vinarji iz naše občine: Nada in Drago Passero, Jani 
Erniša in Nada Grabar. Ob njih pa je vrata svoje vinske kleti naslednja dva dneva odprla 
tudi Izletniška kmetija Puhan iz Bogojine. 

Po zaslugi Franca Viteza, njihovega 
dolgoletnega preizkuševalca, sicer zelo 
uspešnega kmetovalca v poljedelski pri-
delavi in pitanju govedi, so se v družbi 
Syngenta Agro d. o. o. odločili, da svojo 
centralno prireditev za območje Slove-
nije pripravijo kar v Tešanovcih. Prire-
ditev s centralno lokacijo in formalnim 
ter družabnim delom v šotoru za vaško-
gasilskim domom, ogledi poskusov na 
polju in s prevozi turističnih vlakcev-sta-
rodobnikov je obiskalo več kot sto kme-
tovalcev iz vse Slovenije in tudi iz tujine, 
prireditev pa je potekala v okviru OptiTe-
ch kluba pri družbi Syngenta. 

Regijsko tekmovanje v oranju
ŠTEFAN CIGÜT ML. PRVI, DEJAN NORŒIŒ DRUGI

Lendava
II. DNEVI PREKMURSKEGA VINA 

Tešanovci
CENTRALNI DAN POLJA 

Uspeh Cigüta in Norčiča, ki kljub števil-
nim dosedanjim uspehom – bila sta več-
kratna regijska prvaka in med najboljšimi 
tudi na državnih prvenstvih, Cigüt ima 
za sabo tudi dva nastopa na svetovnih pr-
venstvih – nista bila deležna pričakovane 
pomoči Društva oračev Pomurja, ne stro-
kovne in ne v obliki tekmovalnega orodja 
ali sofi nanciranja njegovega nakupa, je 
toliko večji, saj je ponovno tekmoval tudi 
doslej najboljši slovenski orač Jože Zver 
iz Brezovice pri Veliki Polani. Z oranjem 
na lanskem septembrskem svetovnem pr-

Omenjeni vinogradniki, ki ob še nekaterih 
vlečejo voz odlične ponudbe svojih vin z 
urejeno prodajo na domu, so nam v Len-
davi povedali, da bi lahko bili z enotnejšo 
trženjsko strategijo še uspešnejši. Največja 
ovira goričkih vinogradnikov, ki so v za-
dnjih desetletjih ali dveh naredili izjemen 
kakovostni korak, je še vedno zaplotništvo 
in nezdrava konkurenca. Kljub izjemni 
kakovosti – kar potrjujejo številna najviš-

Kmetovalci vedo, da je Syngenta velik 
mednarodni koncern na področju zašči-
tnih sredstev v kmetijski pridelavi, sad-
jarstvu, vinogradništvu, zelenjadarstvu 
in vrtnarstvu, na področju semenskega 
programa, zlasti pšenice, koruze in oljne 
ogrščice, ter sadik, v prvi vrsti rož. 
 Kot je po koncu prve prireditve poja-
snil Drago Legen, področni vodja prodaje 
pri slovenski družbi Syngente in član nji-
hove strokovne službe za varstvo rastlin, 
so imeli pri izbiri gostitelja zelo srečno 
roko, saj jih je njihov preizkuševalec pre-
senetil z odlično pripravljenimi sortnimi 
poskusi.
 Namen tovrstnih srečanj je iz prve ro-
ke ugotoviti najoptimalnejše kombinacije 
sredstev s področja zdravstvenega varstva 
rastlin. Tako že sedmo leto z različnimi 
tehnologijami v omenjenih programih 
izvajajo poskuse na različnih kulturah z 
namenom pridobivanja pravočasnih infor-
macij vseh ukrepov v kmetijskih pridelavi, 
zlasti pa pri varstvu rastlin, prek SMS-spo-
ročil in tudi pisno po pošti. Klub šteje že 
več kot 1.300 kmetovalcev in drugih  čla-
nov, imajo pa tudi odprte telefonske linije 
za različne informacije.
 Na leto Syngenta Agro samo pri svo-
jih poskusnikih v Slovenji opravi 25 do 
30 sortnih in herbicidnih oziroma fun-
gicidnih poskusov v žitih, približno toli-
ko pa tudi v koruzi. Le-ti se ne nanašajo 
samo na setev, vznik in rast, pač pa tudi 
na spravilo. Pridelke namreč pri uporabi 
različnih kombinacij oziroma tehnologij 
zaščitnih sredstev iz njihovega programa 
ovrednotijo tudi količinsko in kakovostno, 
torej z vidika ekonomičnosti. Rezultati se 
lahko precej razlikujejo glede na različno 
strukturo tal in vremenske razmere. Da 
bi dobili najoptimalnejše rezultate za po-
samezno območje, opravijo takšno množi-
co poskusov, ki se seveda izvajajo po vsej 
Sloveniji pa tudi celotni regiji, ki jo fi zično 
obvladuje Syngenta Agro. 

Vinogradniki iz naše občine v Lendavi (od leve): Ines Geci, 
Nada Grabar, Jani Erniša in Nada Lipič Passero. 

ja priznanja z uglednih domačih in tujih 
vinskih ocenjevanj – pa žal še vedno le v 
redkih primerih premorejo tudi večje koli-
čine določene serije vin. 
 Skupna koordinacija vinogradniških 
društev, kamor je vključenih okrog dva 
tisoč članov ali nekaj več kot dve tretjini 
vseh vinogradnikov, si tudi s tovrstnimi 
promocijskimi prireditvami in skupno bla-
govno znamko živilskih izdelkov Društva 

venstvu v Tešanovcih in Mlajtincih se je 
sicer uradno poslovil, a je kmalu uvidel, 
da brez tekmovalnega oranja ne more. 
Pravi, da je razlog za njegovo vrnitev tudi 
uvajanje sina Mateja, ki je letos prvič oral 
na regijskem tekmovanju, in zasedel 4. 
mesto. Njegov oče, Jože, pa je bil tretji, 
14 toč za zmagovalcem in točko za dru-
gim mestom. 
 Številni navijači, ki so spremljali orače 
iz naše občine, so bodrili tudi Branka Bau-
mana iz Mlajtinec, ki je nastopil v spretno-
stni vožnji in osvojil odlično 3. mesto. 

za promocijo in zaščito prek-
murskih dobrot Diši po Prek-
murju prizadeva za še večjo 
prepoznavnost prekmurskih 
vin. Ob več kot desetletje in 
pol trajajočem ocenjevanju 
za naziv najboljših prekmur-
skih vin je tu še akcija Tü to-
čimo prekmurski špricer. Po 
dveh letih si je skupno ozna-
ko za brizganec pridobilo že 
30 gostinskih lokalov. Ti go-
stom v dvadecilitrske kozarce 
točijo ustekleničeno domače 
vino zvrst in ga v enakem 
razmerju mešajo z mineral-
no vodo Radenska. 

Pripravil: Geza Grabar
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BREZ NEMAKOV NEGA SMEJA – Tak je naslov zbirke 17 avtorskih 
skečev, ki so jih napisali člani šaljive dramske skupine Nemaki pri 
Pevskem društvu Selo, v prvi vrsti Oskar Makari, njihov mentor 
in pobudnik za ustanovitev skupine pred štirimi leti. Knjigo so 
predstavili v okviru majskega tekmovanja v ročni košnji. Skeči so 
napisani v prekmurskem jeziku, dogajajo se v gostilni, lekarni, 
šoli, čakalnici pri zdravniku, doma … Humoristična skupina, 
ki jo razen Makarija sestavljajo sami mladi, osnovnošolci in  
srednješolci, je vse bolj prepoznavna v širšem prostoru, zato vabil 
za nastope na manjka. (G. G.)

HIPERAKTIVNO DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE 
TOPLICE – Letošnjega društvenega piknika pri lovskem domu v 
Prosenjakovcih v začetku junija (na sliki) se je udeležilo 252 članov 
iz 23 krajev občine. Množična udeležba je potrdila, da gre za eno 
najbolj obiskanih prireditev društva sploh. Uvodoma je udeležence 
nagovoril tudi predsednik društva Karel Mekicar, ki se je kmalu 
zatem umaknil z vodilnega mesta v društvu zaradi zdravstvenih 
razlogov. Za njimi je tudi zelo uspešen enodnevni izlet v Zagreb in 
Varaždin v sosednji Hrvaški. Posebna komisija društva je že ocenila 
prijavljene domove/domačije na razpis Moj dom lep in urejen. 
Zadnji dan v juliju pa je bilo v Moravskih Toplicah srečanje članov 
vseh pomurskih društev upokojencev. Udeležilo se ga je blizu dva 
tisoč upokojencev. (G. G.)

PRVA GOLAŽJADA GOSTILNE CIPOT – V Tešanovcih je konec junija 
zadišalo po praženi čebuli, začimbah, mesu in dimu. Dišalo je po 
golažu, ki so ga v tekmovalnem duhu kuhali prvič. Sodelovale so štiri 
ekipe. Ko so po urah prijetnega druženja, kramljanja in dodajanja 
skrivnih začimb štiri tekmovalne ekipe končale, je strokovna 
komisija izbrala zmagovalca: ekipo Janko d. o. o. (Miša Cipot)
 

»NORŠINCI« V JUŽNI AFRIKI – Med prenosom tekme z Anglijo 
na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki smo prijetno 
presenečeni opazili transparent »Noršinci«, pripet na slovensko 
zastavo. Razvili so ga nogometni navdušenci, člani mlade družine 
Lepoševih iz Noršinec – srečni izžrebanci Sparovega nagradnega 
natečaja. (L. S.)

V SLIKI IN BESEDI

Izid natečaja MOJ DOM LEP IN UREJEN

Komisija Društva upokojencev Moravske Toplice za okolje in 
ekologijo si je ogledala in je ocenila vseh 14 na natečaj prija-
vljenih domov oziroma domačij svojih članic in članov. Največ 
točk so zbrale domačije: 
1. Angela Cajgar, Tešanovci 7 b 113 točk
2. Irena Kerčmar, Prosenjakovci 7 110 točk
3. Marija Ivanič, Filovci 122  109 točk
Priznanja bodo prejele na osrednji proslavi 14. praznika Obči-
ne Moravske Toplice 12. septembra 2010 v Sebeborcih.

TRIJE MUŠKETIRJI-ORAČI iz naše občine, na katerih je v tem 
tekmovanju svetla prihodnost (od leve): Rok Šebök, Štefan Cigüt 
ml. in Dejan Norčič. Več o tekmovanju na prejšnji strani. (G. G.)
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Hokejski klub Moravske Toplice je bil letos četrtič organizator 
hokejskega kampa za otroke, stare od 6 do 15 let. Kot je že tradi-
cija, kamp poteka v dveh delih, prvi sredi julija in drugi na kon-
cu avgusta. Letos je bilo v prvem terminu 25 otrok, v drugem 
pa 22. Vsi so, kot je to že v navadi, prejeli spominsko majico. 
Klub že vsa leta, odkar organizira kamp, odlično sodeluje s 
Termami 3000. 

Člani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu – sestavljajo ga predsednik Franc Čarni in občinski sve-
tnik Alojz Glavač, sodelavec občinske uprave mag. Milan Šadl, 
Branko Šrok in Marjan Brunec s soboške policijske postaje – so 
v avgustu pregledali aktivnosti, ki so bile opravljene v prvih sed-
mih mesecih letošnjega leta in se dogovorili o izpeljavi dveh 
akcij, ki jih čakata v bližnji prihodnosti: »Prvi šolski dan« in 
Avto-moto rally »Vse za varnost prometa 2010«.

Moravske Toplice
VEDNO VEŒ OTROK V HOKEJSKEM KAMPU

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2010

V klubu z veseljem ugotavljamo, da število obiskovalcev kampa 
raste iz leta v leto, kar pa niti ni presenetljivo, saj kamp poleg 
hokejske igre, ki je rdeča nit druženja, nudi otrokom še kopa-
nje, družabne igre, obiske znanih športnikov in medijskih oseb-
nosti ter številne druge zanimivosti. Druženje traja šest dni v 
tednu, zadnji dan, v soboto pa je namenjen staršem, saj jim 
otroci takrat pokažejo pridobljeno hokejsko znanje. (J. Č.)

Člani sveta so ugotavljali:
– da se je redno izvajala skupna kontrola tehničnega stanja ce-

stnih površin in prometne signalizacije na območju občine,
– zaradi lažjega dela in usmeritev programa je bila izdelana ana-

liza prometne varnosti za območje občine Moravske Toplice,
– opravili so več skupnih sej – posvetovanj z zunanjimi sodelav-

ci, kot so: policija, AMD Štefan Kovač in ZŠAM Murska Sobota, 
krajevne skupnosti v občini …,

– bili so v stalnem sodelovanju z osnovnimi šolami v občini ter 
se dogovarjali o programih prometne vzgoje na šolah in o do-
polnjevanju prometno varnostnih načrtov,

– v sodelovanju z vodstvi šol so pripravljali in izvajali izpite za 
kolesarje na vseh šolah (k sodelovanju so povabili tudi starše 
otrok),

Udeležence v kampu vsakokrat obišče vrhunski športnik. Letos je 
bil gost kampa strelec Robi Markoja, ki je kmalu zatem osvojil dve 
medalji na evropskem strelskem prvenstvu.

PROMETNA VARNOST POLETNI TABORI

– v sodelovanju s šolami je svet izvedel občinsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu«,

– svet je prav tako pomembno sodeloval pri pripravi in izvedbi 
medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, 

– letos je v Murski Soboti potekalo tudi republiško tekmovanje in 
pri njegovi pripravi ter izvedbi so prav tako sodelovali člani sveta, 

– svet je opravil analizo posameznih udeležencev cestnega pro-
meta, ki se štejejo med šibkejše (pešci, kolesarji) ter o tem, ka-
ko uporabljajo cesto za svoje gibanje – hojo oziroma vožnjo. 

 Člani sveta so ugotavljali, da so vse akcije  dobro uspele, tudi 
po zaslugi zunanjih sodelavcev (policija, AMD, ZŠAM …), ki so 
jim priskočili na pomoč zlasti pri večjih in organizacijsko zahtev-
nejših akcijah.
 V septembru svet čakata dve zahtevnejši nalogi: akcija »Prvi 
šolski dan« in izvedba Avto-moto rallyja »Vse za varnost prome-
ta«, ki ga SPV organizira že petnajstič v okviru prireditev 14. 
praznika Občine Moravske Toplice. 

Med pomembne naloge občinskega Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu že vrsto let spada tudi priprava in izvedba 
kolesarskih izpitov na osnovnih šolah. Posebej domiselno so jih 
izvedli na OŠ Bogojina, saj so na kontrolnih mestih sodelovali 
tudi starši otrok. Na fotografi ji: mentor prometne vzgoje na OŠ 
Bogojina Dušan Nemec s predstavniki SPV podeljuje priznanja 
učencem za uspešno opravljene izpite.
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Zveza lovskih družin Prekmurje je v skrbi za osveščanje mladih 
do bogastva narave, varovalnem odnosu do nje kakor tudi do 
divjih živali, ki so sestavni del našega ekosistema, pri lovskem 
domu v Prosenjakovcih pripravila tradicionalni 3-dnevni lovski 
tabor. Tudi letos je bila udeležba mladih nad pričakovanji, saj se 
ga je udeležilo 18 mladih iz kar desetih osnovnih šol v Prekmur-
ju, od tega tri dekleta. 

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci je vzorčno izobraževalni 
center za čebelarstvo že od leta 1999. Na šoli so prvi tabor za 
mlade radovedneže, ki se zanimajo za delo s čebelami, z medom 
in izdelki iz medu priredili že pred enajstimi leti. 

Kot vrsto zadnjih let je mladinska komisija pri Gasilski zvezi 
Moravske Toplice tudi to poletje pripravila tabor Mladi gasilec. 
Ob nogometnem igrišču v Martjancih se je v začetku julija zbra-
lo 33 mladih do 14. leta starosti iz šestih prostovoljnih gasilskih 
društev v občini.

3. Lovski tabor v Prosenjakovcih
POUDAREK NA VAROVANJU NARAVE

Poletna šola Čebelko
JUBILEJNO LETO ZA MLADE ŒEBELARJE

Martjanci
MLADI GASILCI NA TABORU

Program tabora je bil tudi letos zelo široko in pestro zastavljen, 
rdeča nit pa je bila navdušiti mlade za njihovo kasnejšo vključitev 
v lovske vrste ali vsaj oblikovati realen, neizkrivljen odnos do te 
dejavnosti. Tako je tudi letos program tabora obsegal seznanitev 
mladih z avtohtonimi divjimi živalskimi vrstami na našem ob-
močju – malo (zajec, fazan, jerebica) in veliko divjadjo (srnjad, je-
lenjad, divji prašič), lovsko opremo, dolžnostmi lovcev … Najve-
čji poudarek tabora pa je bil na spoznanju, da so lovci v prvi vrsti 
varuhi in skrbniki narave. Veliko je bilo tudi drugih prostočasnih 
aktivnosti, mladi so se srečevali z vrstniki, ki so bili sočasno na 
čebelarskem taboru v bližnji prosenjakovski dvojezični osnovni 
šoli, ki je tudi letos skrbela za njihovo prehrano. 
 Svoja doživetja na taboru so mladi izražali v likovni in pi-
sni obliki. Najboljša dela so ob koncu tabora razstavili na pri-
ložnostni likovni razstavi, zgodbe pa so prebrali na zaključni 
slovesnosti tabora in jih bodo objavili v reviji Lovec. Ob števil-
nih starših otrok, udeležencev tabora, in predstavnikov lokalne 
skupnosti se je zaključka udeležilo tudi vodstvo Lovske zveze 
Slovenije s predsednikom Srečkom Kropetom na čelu. 

Ker je eno leto tabor odpadel zaradi adaptacije šole, je letošnje 
leto jubilejno, saj je na šoli potekala že 10. poletna šola. Prete-
klo leto se je tabor namreč preimenoval v poletno šolo Čebelko. 
Mladi iz vse Slovenije so si v sedmih dneh bivanja na prose-
njakovski šoli pridobivali in poglabljali znanja iz znamenito-
sti obmejnega kraja, o uporabi medu v prehrani in kozmetiki, 
prepotili so se na pohodu po Sladki poti, obiskali čebelarja Ko-

Rdeča nit gasilskih taborov za mlade gasilce je spoznavanje 
gasilske opreme, urjenje v gasilskih veščinah in spoznavanje 
področja zaščite, seveda pa ni zanemarjen niti družabni del 
taborjenja, združen z medsebojnim spoznavanjem ter pestrim 
spremljevalnim programom, v katerem ne manjka športnih in 
razvedrilnih aktivnosti. Več o vtisih organizatorjev, mentorjev 
in udeležencev bomo poročali v naslednji številki Lipnice. 

POLETNI TABORI

 Ludvik Rituper, starešina LD Prosenjakovci in vodja tabora: 
»Prepričan sem, da smo med mladimi, ki so tudi letos zadovolj-
ni zapuščali tabor, dosegli temeljni namen. Mislim, da je sezna-
nitev čim več mladih z življenjskim in naravnim okoljem, v ka-
terem prebiva divjad, nuja tudi za uspešno delitev tega prostora 
s človekom. Za uspešnost izvedbe tabora je zelo pomembno, da 
so bili člani naše lovske družine tudi letos pripravljeni voditi 
mlade v lovišče in jih iz prve roke seznaniti z divjadjo, za kar 
sem jim zelo hvaležen. Mislim, da je tabor tudi letos imenitno 
uspel, zato snujemo načrte že za naslednjega.«

PA ŠE TO
Tudi letos je bil vodja tabora Ludvik Rituper, starešina LD 
Prosenjakovci, mentorji pa Štefan Nemec (LD Rogašovci), 
Jože Sršen (LD Kobilje) in Jožica Sakovič (LD Bogojina). Po-
moč pri izvajanju dejavnosti so nudili: Maks Vaupotič (LD 
Prosenjakovci), Geza Bačič (LD Križevci), Ivo Pihlar (LD 
Cankova), Ivan Marič (LD Grad-Kuzma) in domala vsi člani 
prosenjakovske lovske družine, ki so po skupinah nesebično 
vodili udeležence tabora v lovišča. 

Pripravil: Geza Grabar

Udeleženci poletne šole so se sprehodili po Sladki poti. 

lomana Kozica, spoznali zanimivosti domače obrti, izdelovali 
so lectova srca in pridobili prve kuharske sposobnosti. Petnajst 
udeležencev poletne šole Čebelko je dokaz za to, da mladim ni 
vseeno za naravo.

Lea Lehner
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBŒINI MORAVSKE TOPLICE

Vse občane in druge vabimo na še eno vrhunsko glasbeno po-
slastico Festivala Seviqc Brežice. V petek, 3. septembra 2010, 
ob 20.30 bo v Plečnikovi cerkvi v Bogojini potekal še en kon-
cert vrhunske glasbe s priznanimi glasbenimi izvajalci Ensemle 
Unicorn, Michael Posch (AT), ki se bodo predstavili z vrhunci 

Plečnikova cerkev v Bogojini
KONCERT STARE KLASIŒNE GLASBE 

AKCIJA POMAGAJMO (V)SI!
Zbrani prostovoljni prispevki bodo nakazani na račun Splošne bol-
nišnice Murska Sobota za nakup aparata za magnetno resonanco.

Sredi julija smo v našem okolju prvič gostili Festival Seviqc Brežice. V nabito polni martjanski cerkvi se je predstavila imenitna 
glasbena zasedba Haydn Lute Trio iz Velike Britanije.
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KONCERT ENSEMBLE 
UNICORN, M. POSCH 

OBČINSKO GASILSKO 
TEKMOVANJE 

PROSENI DAN 

10. POHOD 
GOSTILNE MARIČ 

TRENJE LANU 

15. VAŠKE IGRE 
OBČINE 

MONOKOMEDIJA 

SLAVNOSTNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

POHOD PO POTEH 
KULTURNE DEDIŠČINE 

VESELI VEČER 

9. GOLF TURNIR      
ZA POKAL OBČINE 

3. NOGOMETNI DAN 

70-LETNICA  
PGD KANČEVCI

RAZSTAVA IN 
ZAKLJUČNI PROGRAM 

OSREDNJA 
PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

7. LÜJPANJE 
KUKORCE

14. AVTO MOTO 
RALLY »VSE ZA 
VARNOST PROMETA«

OTVORITEV 
REKONSTRUIRANE 
LOKALNE CESTE

SLIKARSKA 
KOLONIJA SPD 
PRIMOŽ TRUBAR 

TRGATEV V VITIS 
VITAE

Strokovno predavanje in 
podelitev priznanj

Gostovanje Festivala Seviqc Brežice 
z zasedbo stare klasične glasbe

 Tekmovanje najboljših 
operativnih enot 

Prikaz žetve prosa                    
in izbira jedi iz prosene kaše

Tradicionalni pohod med 
vinogradi, polji, gozdovi 

Prikaz trenja lanu in preje

Tekmovanje naselij iz občine 
v 9 igrah

Monokomedija                 
Evangelij po Čušinu 

Slavnostna seja s slovesno 
podelitvijo priznanj in nagrad 

Pohod mimo lokalnih 
kulturnih posebnosti

Prireditev s prikazom      
skečev  in veseloiger

Tradicionalni golf turnir 

Druženje nogometašev in 
nogometnih navdušencev 

Obletnica ustanovitve društva

Družabna prireditev z 
otvoritvijo kanalizacijskega 
sistema Sebeborci

Tradicionalna prireditev, 
prvi dan trganje kukorce,         
drugi dan lüjpanje s kulturnim 
programom

Tradicionalni avto moto rally

Otvoritev rekonstruiranega 
dela LC Sebeborci – Panovci

Tradicionalna kolonija 
akademskih slikarjev pod 
vodstvom Nikolaja Beera 

Trgatev v vinogradu s 50 
različnimi sortami grozdja 

Turistična kmetija 
Gutman-Zver Bogojina 

Bogojina,              
Plečnikova cerkev

 Martjanci 

Prosenjakovci,         
vaški dom  

Sebeborci

Bogojina, ob pečnici 

Andrejci,                      
pri Lütarovem mostu 

Filovci,               
kulturna dvorana 

Hotel Vivat 

Bogojina,           
župnišče

Bogojina,           
kulturna dvorana 

Moravske Toplice             
Igrišče za golf Livada

Suhi Vrh,         
nogometno igrišče 

Kančevci

Bogojina,          
Plečnikova cerkev 

Sebeborci,                    
ob vaško-gasilskem dom 

Selo,                             
ob brunarici

Murska Sobota – 
Sebeborci 

Ob LD Ivanovci

Moravske Toplice, 
Škofovski urad 

Filovci,                         
Gaj 

Alojz Berden
041 733 946

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com

Štefan Kuhar
041 478 681

Suzana Kovač
041 351 936

marjan.maric@mgmkontor.si 
041 547 037

Jože Puhan, 031 703 605 
Joze.puhan@gmail.com 

joze1solar@gmail.com
041 203 544

Ignac Gabor 
031 288 513

02 / 538 15 00
www.moravske-toplice.si

Štefan Puhan
041 790 022

Stanka Sukič
041 346 529 

02 / 538 15 00
www.moravske-toplice.si

Branko Recek
041 389 905

Jože Čarni
041 346 795 

Župnijski pastoralni svet
051 691 143

02 / 538 15 00
www.moravske-toplice.si

Oskar Makari
031 329 758
www.dp-selo.com 
makari@siol.com

AMD Štefan Kovač 
Franc Čarni 
 

Občina Moravske Toplice
02 / 538 15 00

Geza Erniša 
041 689 191 

 
Jože Gutman 
 041 343 675 

VSD Filovci 

Ars Ramovš, 
Občina, Terme 3000 

Gasilska zveza 
Moravske Toplice

KTD Ady Ende 
Prosenjakovci 

Gostilna Marič

TD Bogojina

KS Andrejci 

Pripravljalni 
odbor KDK 

Občina Moravske 
Toplice 

Pripravljalni 
odbor KDK 

Pripravljalni 
odbor KDK 

Občina       
Moravske Toplice

OŠZ Mor. Toplice 
in KMN Suhi Vrh

PGD Kančevci

Občina Moravske 
Toplice

Pevsko društvo 
Selo 

AMD Š. Kovač,  
ZŠAM, DP Prekmurja 
in Prlekije

Občina       
Moravske Toplice

SPD Primož Trubar, 
Občina M. Toplice, 
Evang. cerkev RS

Društvo Gaj 

avstrijskih minnesängerjev. Vstopnine ni! 

NAZIV IN VRSTA  KRATEK OPIS KRAJ DATUM ORGANIZATOR INFO
PRIREDITVE PRIREDITVE IZVAJANJA PRIREDITVE PRIREDITVE
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Podprto z donacijo Norveške preko

Norveškega fi nančnega mehanizma

SPREMENITI ŒRNO V ZELENO

Osnovna šola Bogojina
NAJBOLJŠI PRI USTVARJANJU IZ PLASTENK V I. TRIADI

OŠ Bogojina
PREDSTAVITEV PROJEKTA 

V OBLIKI RAZSTAVE 
Pomurski ekološki center in Saubermacher-Komunala Murska Sobota sta s sklepno 
prireditvijo natečaja Plastenke, naše prijateljice 2009/2010 zaznamovala praznik Ze-
mlje, obenem pa sta tudi razglasila rezultate v letošnjem šolskem letu razpisanega na-
tečaja Plastenke, naše prijateljice. Natečaj na temo ustvarjanja skulptur iz odpadnih 
plastičnih embalažnih materialov so letos pripravili že četrtič in je ponovno naletel 
na pozitiven odziv tako med mladimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi kakor v širši 
javnosti. Osveščanje in vzpodbujanje mladih k pravilnem ločenem zbiranju in oddaja-
nju odpadkov na izvoru njihovega nastanka so v določenih časovnih obdobjih izvajali 
tudi med letom. 

Na Osnovni šoli Bogojina je Občina Mo-
ravske Toplice s soizvajalci konec junija 
priredila razstavo o projektu Spremeni-
mo črno v zeleno. V obliki razstave so 
želeli seznaniti otroke in starše s pro-
jektom samim in predvsem z izvedenimi 
projektnimi aktivnostmi. 

Direktor Saubermacher-Komunala Drago 
Dervarič je povedal, da so v letošnjem šol-
skem letu spremenili vsebino natečaja in 
se z omenjeno embalažo osredotočili na 
ustvarjalnost mladih, ki ne pozna meja. 
Povabili so vse prekmurske vrtce in osnov-
ne ter srednje šole, odzvalo se je 21 zavo-
dov, ki so ustvarili 29 izdelkov. Žal med 
njimi ni bilo nobene srednje šole. 
 Posebna komisija je izdelke ocenila z 
estetskega vidika, likovne ustvarjalnosti, 
izvirnosti, ideje, zgodbe ter ekologije v 

Na razstavi so bile predstavljene aktivno-
sti, pri katerih so sodelovali osnovnošolci 
bogojinske šole: prijavili so se na natečaj 
Eko skeč s kar tremi skeči (mentor: uči-
teljica nemškega jezika Melita Nemec), 
aktivno so sodelovali na e-delavnici Spo-
znajmo spletno aplikacijo za prijavo div-
jih odlagališč (www.crno-zeleno.si), sode-
lovali pa so tudi pri delavnici Pobarvajmo 
čistilno napravo in ji vdihnimo svežino 
(mentor: likovni pedagog Jože Gutman). 

smislu njene ponovne uporabe. Z izdel-
kom Žirafa med učenci so v starostni sku-
pini I. triada zmagali učenci 3. razreda OŠ 
Bogojina. V razredu jih je bilo 21, njihova 
razredničarka pa je bila Alenka Žižek. 
 Kot je na podelitvi nagrad natečaja 
poudaril direktor Pomurskega ekološke-
ga centra Milan Bogataj, sicer tudi član 
ocenjevalne komisije, so bili bogojinski 
osnovnošolci s svojim izdelkom zelo pre-
pričljivi tako v izdelavi kot izgledu. Pla-
stenke so v skulpturi dveh žiraf skrite in 

so služile kot grad-
beni material.  
 Vsi izdelki, ki 
so prispeli na na-
tečaj v letošnjem 
šolskem letu, so 
bili razstavljeni na 
zaključni prireditvi 
v trgovskem centru 
Maximus pa tudi v 
avli soboške Pokra-
jinske in študijske 
knjižnice. 

Geza Grabar

 V sklopu razstave so se obiskovalci 
lahko seznanili tudi s cilji in namenom 
projekta (sanacija divjih odlagališč v obči-
ni Moravske Toplice). 
 Razstavi na OŠ Fokovci in DOŠ Prose-
njakovci prirejamo v jesenskem času.    

Janja Bürmen

KAKO SMO ODSTRANJEVALI DIVJA ODLAGALIŠŒA

V spomladanskih mesecih smo se temeljito lotili divjih odlagališč.

Foto: Geza Grabar

Žal je nekaj dela ostalo še za naslednja leta.
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Regijska pisarna za šport s sedežem v Moravskih Toplicah je bila ob Olimpijskem komi-
teju Slovenije oziroma njeni družbi Olimp d. o. o. v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah 
gostitelj kar dveh odmevnih strokovnih  izobraževanj s področja športa. 

Moravske Toplice
VRHUNSKI IZOBRAŽEVANJI NA PODROŒJU ŠPORTA

NK Čarda Martjanci
POLETNA ŠOLA NOGOMETA 2010 

Turnir za pokal Občine M. Toplice
POKAL OSTAL V MARTJANCIH

Najprej je bil tečaj za pridobitev naziva 
Strokovni delavec 1 na področju mana-
gementa v turizmu in športu, kmalu za-
tem pa še naziva Strokovni delavec 1 na 
področju podjetništva v športu. Odziv na 

 Vodja poletne šole nogometa Goran 
Pintarič je povedal: »Delo je potekalo po 
zdaj že ustaljenem programu. Otrokom 
smo skozi igro in zabavo predstavili, kaj 
pomeni biti nogometaš in kaj pomeni igra-
ti nogomet. Prvi odzivi kažejo, da so bili ta-

V Martjancih je bil pred začetkom liga-
škega dela sezone tradicionalni občinski 
turnir v velikem nogometu, ki ga prireja 
Občinska športna zveza Moravske Topli-
ce. Po dolgem času so spet nastopile štiri 

ØPORT

ko otroci kot starši zelo zadovoljni. Velika 
večina otrok bo nadaljevala aktivno igranje 
nogometa, s čimer je osnovni namen šole 
nogometa v Martjancih izpolnjen.«
 Zadnji dan je predsednik MNZ Murska 
Sobota Danilo Kacjan otrokom podelil 

Mali nogomet – zaključni turnir
ZMAGA KMN FILOVCI

V Mlajtincih je konec junija potekal občinski 
turnir klubov malega nogometa. Nastopilo 
je 12 ekip, ki tekmujejo v občinski ligi, eki-
pa KMN Suhi Vrh ni nastopila. Ekipe so bile 
razvrščene v štiri skupine, prvi dve iz vsake 
skupine sta se uvrstili v 2. krog. V fi nalnem 
srečanju je ekipa KMN Filovci tesno, s 4 : 3 
premagala Vučjo Gomilo. Najboljši strelci 
turnirja: Leon Horvat (KMN Čarda) 7 zadet-
kov, Kristjan Kulčar (Filovci) in Borut Čer-
nela (Vučja Gomila) po 6 zadetkov. 

Rezultati: 

2. krog
V. Gomila :  Tešanovci  3 : 2
Filovci :  Ivanci 3 : 1
Sebeborci :  Motvarjevci 4 : 0
Čarda :  Mlajtinci 5 : 0

Polfi nale
V. Gomila :  Sebeborci  5 : 2 
Filovci :  Čarda 2 : 0
Za 3. mesto
Sebeborci :  Čarda             neodigrano

Finale
Filovci :  Vučja Gomila 4 : 3

seminar je bil iz celotne SV Slovenije ze-
lo dober; škoda le, da omenjene domače 
lokacije in možnosti brezplačnega obiska 
ni izkoristilo več športnih delavcev iz na-
še občine. 

medalje oziroma značke nogometaša ter 
spominske zastavice.
 Poletna šola nogometa je bila tudi le-
tos brezplačna za vse udeležence, kar so 
poleg MNZ Murska Sobota ter trenerjev in 
številnih volunterjev NK Čarda omogočili: 

Nogometna zveza Slovenije, Fundacija za 
šport, Skupina Panvita, Radenska, MDK 
– Mesnine Dežele Kranjske, Vigros, Avto-
busni promet Murska Sobota, Sončni park 
Vivat, Kema Puconci, Radio Viva in grafi č-
na delavnica Animus.

 Izobraževanji, kjer 
so sodelovali številni 
znani predavatelji s 
področja športa, sta 
sodili v ciklus podob-
nih izobraževanj po 
celotni Sloveniji ter 
jih sofi nancirata EU 
iz Evropskega social-
nega sklada oziroma 
v okviru Operativne-
ga programa razvoja 
človeških virov za ob-
dobje 2007/2013 ter 
Ministrstvo za šolstvo 
in šport. (G. G.)

ekipe: Čarda, Bogojina, Rotunda in Čarda 
Belteh. V polfi nalnih srečanjih smo videli 
suvereni zmagi favoritov, tako da sta po 
pričakovanju fi nale odigrali ekipi Čarde in 
Bogojine. Zasluženo je bil boljši tretjeligaš 
iz Martjanec. Še najbolj je bila izenačena 
tekma za 3. mesto med novincem 2. MNZ 
Murska Sobota Čardo Belteh in dolgolet-
nim ligašem v tem tekmovanju Rotundo iz 
Sela. Kljub igralcu manj v večjem delu sre-
čanja so zmagali domačini, Čarda Belteh. 
Priznanja najboljšim je podelil predsednik 
OŠZ Moravske Toplice Branko Recek. 
Polfi nale
NK Bogojina : NK Belteh Čarda 7:0
NK Čarda : NK Rotunda 3:0

Za 3. mesto
NK Belteh Čarda : NK Rotunda 1:0  

Finale
NK Čarda : NK Bogojina 3:0 

NK Čarda je ob sodelovanju MNZ Murska Sobota in programa Grassroots letos tretjič 
izvedla »Poletno šolo nogometa«. Otroci, stari od 5 do 15 let, so v šestih dneh poleg 
novih nogometnih veščin spoznali tudi vlogo nogometnega vratarja, se kopali v Ter-
mah Vivat v Moravskih Toplicah, v živo spodbujali nogometaše Maribora v kvalifi ka-
cijah za Evropsko ligo ter seveda urili svoje nogometno znanje na zelo lepo urejenem 
športno-rekreacijskem centru v Martjancih. Poletne šole nogometa se je udeležilo re-
kordno število otrok – 79, od tega 9 nogometašic.
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Tešanovci: 2000 zlatih zrn za novo tisočletje 
ZLATO PŠENIŒKO ZA POTIŒKO

Folklorna skupina KTD Tešanovci Male rijtar je že leta 2003 pripravila žetev na stari način. Letos so ga ponovili – resda v manjšem 
obsegu – v okviru dobro desetletje trajajočega projekta 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Spomnimo: 17. oktobra lani so člani KTD 
Tešanovci na njivi v začetku vasi, »pri čigi«, nedaleč od prizorišča lanskega svetovnega prvenstva v oranju, posejali 2.595 pšeničnih zrn, 
kolikor so jih iz rok prejšnjega gostitelja prireditve, Turističnega društva Šentjanž na Dolenjskem, prejeli na lanskem kmetijsko-živil-
skem sejmu AGRA. A nekaj kvadratnih metrov velika njivica ni bila običajna, oblikovana je bila namreč v podobi štorklje, ki domuje 
tudi v tem kraju in so nanjo domačini zelo ponosni. Posevek so 11. prireditelji skrbno negovali in ga zaradi nevarnosti poletnih ujm že 
mesec ali dva pred žetvijo zavarovali s protitočno mrežo. 

Pa še to: 3.010 požetih klasov je obrodilo 5,05 kilogramov zrnja. 
Največji klas je štel 73 zrn in te so gostitelji dodali lanskim 2.595 
zrnom. Že pred tem je bilo odločeno, da bodo jeseni 2.668 zlatih 
zrn posejali na »Grüntu« na  Cvenu. 

Žetev je bila veličastna. Kot vedno in povsod. Glavnino obiskoval-
cev so sestavljali prireditelji dosedanjega projekta iz Babinec, Sv. 
Jurija ob Ščavnici, Zreč, Cankove, Sovič-Dravcev in že omenjene-
ga Šentjanža, bili so še vabljeni gostje, turisti iz bližnjih zdravi-
lišč, domačini … Po simbolični predaji srpa in kolača kruha go-
stiteljem s strani KTD Babinci kot koordinatorja vseslovenskega 
projekta sta prvo klasje s posebej za to opravilo prirejeno koso in 
srpom požela in povezala v snop zakonca, 76-letni Geza in 73-le-
tna Jolanka Grabar, ki sta vešča tega opravila še iz časov, ko se je 
želo in mlatilo ročno. 

 Ko so izbrali še največji klas – zrnje iz tega klasa bodo dodali 
lanskemu številu in predali novim, že 12. nosilcem projekta –, 
so »štrka« veselo poželi s srpom. Čast za nekaj bilk je pravza-
prav lahko doletela vsakogar, ki si je to želel, skrbna gospodari-
ca njive Darja Vitez pa je natančno beležila število požetih bilk. 
Kajpak jih je Jolanka s številnimi članicami in člani folklorne 
skupine Male rijtar, ki so ob sodelovanju pevskega zbora iz sose-
dnje Vučje Gomile pripravili zares prisrčno prireditev, previdno 
povezovala v snope. 
 Po poskusu mlatitve z lesenimi cepmi – te so zaradi starosti in 
preperelosti hitro odpovedale – so mlatitev opravili kar na roke na 

veliki beli ponjavi. Ta je ostala še iz časov, ko so jo spretne ženske 
roke ročno stkale iz niti preje, pridobljene iz domačega lanu. In 
ko je gospodar Franc Vitez z velikim lesenim sitom na grobo ločil 
zrnje od plev in slame, so zrnje očistili (»zbintali«) še z velikim 
lesenim »bintom«, pravijo mu tudi »roštau«. 

 Neformalno druženje se je preselilo v dvorano vaško-gasilske-
ga doma. Tam pa je bilo veselo kot nekoč po vsaki žetvi.

Pripravil: Geza Grabar

Agromehanika, vodilni slovenski proizvajalec kmetijske me-
hanizacije, v prvi vrsti škropilne tehnike vseh vrst, trosilnikov 
za mineralna gnojila, planirnih desk in drugih izdelkov, ki so 
plod lastnega znanja, pa tudi specialnih traktorjev (za sadjarstvo 
in vinogradništvo) blagovne znamke AGT, tudi letos nadaljuje 
uveljavljeno prakso promocijskih predstavitev svojega progra-
ma. Eno od teh je bilo tudi na Suhem Vrhu. 

Pri Erniševih na Suhem Vrhu
PREDSTAVITEV AGROMEHANIKE

Franc Selak, vodja komerciale pri Agromehaniki, je povedal, da 
imajo vsako leto od marca do septembra tovrstne predstavitve 
v domala vseh slovenskih pokrajinah. Potencialnim kupcem bi 
namreč radi iz prve roke, z demonstracijskimi prikazi delovanja, 
predstavili svoj proizvodni in celotni prodajni program. Ta zajema 
tudi traktorje italijanskega proizvajalca Antonio Carraro ter trak-
torje in priključke Deutz Fahr. 
 Na predstavitvi za območje Prekmurja, ki je v soorganizaci-
ji Društva vinogradnikov Goričko potekala ob in v vinogradih 
vinotoča Mirana in Marije Erniša na Suhem Vrhu, se je zbra-
lo veliko obiskovalcev, strokovno osebje iz prodajnih centrov v 
Murski Soboti in Mariboru pa je praktično predstavilo delovanje 
različnih vrst nošenih (z usmerniki ali brez) pršilnikov volu-
mna 200 do 500 litrov. Vlečeni pršilniki so večjega volumna, saj 
imajo rezervoarje od 600 do 1.500 litrov. Predstavili pa so tudi 
hobi škropilnico oziroma škropilni agregat z ročnim prevozom 
po sistemu samokolnice. 
 Obiskovalci na tej zanimivi demonstracijski predstavitvi so še 
izvedeli, da so pomemben segment v proizvodnem programu pršil-
nikov tudi njivske računalniško opremljene škropilnice različnih 
volumnov, od 200 do 3.000 litrov, z delovno širino 6 do 24 metrov. 

MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO
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• Lipnica ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v obœini jo dobi brezplaœno, drugi zainteresirani pa na sedeæu Obœine Moravske Toplice, Kranjœeva 3, 9226 Moravske Toplice
– telefon: 02 / 5381 500, faks: 02 / 5381 502, e-mail: obcina@moravske-toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si
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Na majskem tekmovanju v košnji trave z ročno koso v Selu na Goričkem so kosili tudi 
kosci iz občine Ljig pri Valjevu v Srbiji. Stike so navezali s pomočjo Tovarne kos in 
srpov iz Lovrenca na Pohorju. Sredi julija so vrli Goričanci obisk prijateljem iz Srbije 
vrnili, saj so se udeležili njihovega 38. tekmovanja. Kot pravi Oskar Makari, predsednik 
Pevskega društva Selo, glavnega organizatorja tekmovanj v Selu, je tekmovanj v košnji 
z ročno koso v Srbiji več, krona vseh z udeležbo najboljših s predhodnih tekmovanj pa 
je prav tisto na Rajcu v občini Ljig. 

Pevsko društvo Selo na košnji v Srbiji 
OSKAR IN MARTIN MAKARI Z ODLIKO

»Prireditev je potekala tri dni sredi julija. 
Tekmovali smo kosci iz Srbije, Črne gore, 
BiH, Hrvaške in Slovenije v dveh discipli-
nah: za najboljšega kosca ter v množični 
oziroma revijalni košnji za tako imenova-
nega Đidiju. Slovenci smo z udeležbo na 
manifestaciji, na kateri se je v treh dneh 
zbralo blizu sto tisoč obiskovalcev, vrnili 
obisk, ko smo se maja v našem kraju prvič 
srečali s prireditelji in tekmovalci te najve-
čje košnje v Evropi,« pravi Oskar Makari. 
 Vendar Slovenci niso bili v Srbiji le obi-
skovalci, pač pa tudi izvrstni tekmovalci. O 
tem priča izjemen uspeh v tekmovalnem 

delu za najboljšega kosca, kjer je imel mož-
nost nastopa le en tekmovalec s selanske 
košnje, in Martin Makari si je med 19 kosci 
kljub nevihti, ki se je najbolj razbesnela 
prav sredi tekmovanja, prikosil izjemno 
tretje mesto. 
 V revijalnem tekmovanju so med 49 
tekmovalci nastopili še trije Prekmurci: 
Janez Koren iz Bratonec, Marija Puhan 
iz Čikečke vasi ter Oskar Makari iz Sela. 
Za Đidiju, zmagovalca, je bil izbran Oskar 
Makari. Prvič v zgodovini te prireditve je 
bil za zmagovalca izbran tujec. Zelo veliko 
zanimanja je vzbudila tudi Marija Puhan, 

saj je v tej konkurenci 
in na celotnem tekmo-
vanju kosila kot edina 
ženska. V Srbiji namreč 
ženske ne kosijo. 
 Selanski pevci so v 
tridnevnem programu 
predstavili tudi svoje 
društvo. S pesmijo in 
humornimi vložki so 
dodobra ogreli številne 
obiskovalce, v živo pa 
so se predstavili tudi na 
prvem programu nacio-
nalne televizije.  
   

Geza Grabar

Že večkrat smo tudi v Lipnici poročali, 
da so člani Modelarskega kluba Ftič Mlaj-
tinci med najbolj aktivnimi klubi tako na 
tekmovalnem kakor tudi na organizacij-
skem področju. Na leto namreč pripravi-
jo več odmevnih tekmovanj v državnem 
in mednarodnem merilu, prav tako pa 
tudi uspešno tekmujejo. 

MK Ftič Mlajtinci
TEKMOVALCI FTIŒ 

MLAJTINCI USPEŠNI

Na modelarski tekmi za slovenski pokal v 
kategoriji F3J – radijsko vodeni jadralni 
modeli v Kranju v organizaciji tamkaj-
šnjega aerokluba je med 20 tekmovalci 
iz vse Slovenije dosegel izjemen uspeh 
Metod Meolic iz Ižakovec, saj je pripravil 
prijetno presenečenje in zmagal. 
 V Šmartnem ob Paki, kjer je bila tek-
ma za slovenski pokal v kategoriji F5J – 
radijsko vodeni jadralni modeli letal na 
elektromotorni pogon pa se je med tremi 
člani kluba najvišje, na 2. mesto, uvrstil 
Tadej Miholič, Nino Jerebic (oba iz Odra-
nec) je bil četrti. Aljoša Grgurič iz Mur-
ske Sobote je imel težave z motorjem in je 
predčasno zaključil tekmovanje. 
 »Ftiči« so uspešni tudi na mednaro-
dnem prizorišču. V Nedelišću na Hrva-
škem na mednarodni modelarski tekmi v 
kategoriji F3A – radijsko vodeni akrobat-
ski modeli letal, kjer je v štirih kategori-
jah sodelovalo 21 tekmovalcev, je bil zelo 
uspešen Mitja Štrakl (Križevci pri Ljuto-
meru), ki je v kategoriji »F3A – osnovni« 
zasedel 1. mesto, Damir Kolarič (Odran-
ci) pa je bil uspešen v kategoriji »F3A – 
sport«.   

Geza Grabar
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