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Urednikov kotiček
Avgust je tu. Žetev je praktično za nami in če je verjeti 
besedam pridelovalcev in tudi odkupovalcev, so z izple-
nom oboji zadovoljni. Ta poletni čas se odvija tudi žetev 
v turizmu. Oba nosilca turističnega gospodarstva občine, 
Terme 3000 in Hotel Vivat, seveda pa tudi številni za-
sebni ponudniki turističnih, gostinskih in drugih stori-
tev žanjejo to, kar so skozi minule mesece sejali. Nekaj 
statističnih podatkov o turističnem prometu v občini so 
pripravili na našem TIC-u. Sicer pa v avgustovski Lipnici 
ponujamo obilo zanimivega branja. Bili smo na vaških 
igrah v Ratkovcih, tudi  na 120 letnici PGD Martjanci,  so-
delavci Lipnice so pripravili kopico zanimivih prispevkov, 
med drugim tudi pogovor z najbolj popularnima glasbe-
nikoma v občini, ki se odzivata na ime Duo nostalgija, bili 
smo na snemanju najdražjega filma v slovenski zgodovi-
ni. Filmarji, na čelu z režiserjem Markom Naberšnikom, 
so zasedli bližino filovske gramoznice, kjer so postavili 
pravcato cigansko filmsko vas Šanghaj. Med nami bodo 
vse do srede avgusta. Bili smo tudi v Prosenjakovcih, kjer 
so se lovci pomerili v streljanju na glinaste golobe. In na 
koncu, obiskali smo tudi družino Ošlajevih v Tešanovcih, 
ki se je pred poldrugim mesecem povečala še za ene-
ga člana. Sicer pa si lahko prosti čas preganjate tudi z 
reševanjem nagradne križanke.

Vaš urednik Boris Cipot

Ps. Še vedno velja vabilo vsem, ki imate voljo in željo so-
delovati pri ustvarjanju vsebine Lipnice. Vaši prispevki so 
več kot dobrodošli.

Bioplinarna Motvarjevci
Tehnična napaka botrovala izlivu gnojnice v Motvarjevski 
potok. 
V soboto, 16. julija je zaradi tehnične napake na prečrpališču 
za odpadno gnojevko v bioplinarni Panvita Ekoteh iz silosa v 
obcestni jarek, na cesto in nato v Motvarjevski potok steklo 
okoli 14 kubičnih metrov gnojevke in mulja. Zaradi tega naj 
bi v potoku poginilo nekaj rib. Kraj incidenta so si ogledali 
tudi policisti,  vzeti so bili vzorci vode iz občinskega vodo-
voda iz Prosenjakovec in tudi zasebnih vodnjakov, začasno 
je bila preventivno prepovedana uporaba pitne vode,  bio-
plinarni najbližjim stanovalcem pa je občinska CZ zagoto-
vila plastenke z vodo. V Panviti Ekoteh so obžalovali nelju-
bi dogodek, ki ga je povzročila manjša tehnična težava na 
prečrpališču. Zagotovili so, da zaradi tega ni bilo ogroženo 
okolje in zdravje ljudi, ker naj bi se izlila že fermentirana 
gnojevka, ki je dnevno prisotna v našem okolju. Analiza vode 
pa je pokazala, da je pitna voda iz prosenjakovskega vodo-
voda neoporečna, drugače pa je z vodo iz zasebnih  vodnja-
kov, vendar za njihovo onesnaženje naj ne bi bilo krivo izlitje 
gnojevke iz bioplinarne.

bc 
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Gasilci in pripadniki CZ so hitro sanirali posledice izlitja mulja.

Žetev v poMUrjU praktično 
končana
Odkupljeno več kot 50 tisoč ton pomurskega zlatega 
zrnja  
Čeprav je zadnje dneve letošnje žetve ozimin pridelo-
valcem sive lase povzročalo muhasto vreme z obilno 
močo, so žetev praktično spravili pod streho. Po sicer 
neuradnih podatkih naj bi samo s pomurskih polj pri 
odkupovalcih, domačih in tujih mlinskih organizacijah, 
končalo dobrih 50 tisoč ton tržnih presežkov pšenice. Če 
je verjeti poznavalcem, bo tudi zaradi dokaj spodbudnih 
odkupnih cen slovenski kruh narejen iz slovenske 
pšenice. Še preden so se na žitna polja podali žetveni 
kombajni so si pogajalci, pridelovalci in mlinarji se-
gli v roke in definirali odkupne cene za vse kakovostne 
razrede pšenice. Že res, da je v času vegetacije narava 
poskrbela za manjši pridelek, ki se pri najboljših pride-
lovalcih suče okoli šestih ton na hektar, in da je zara-
di tega večina odkupljenega zlatega zrnja končalo kot 
krmna pšenice, ki pa je v precejšnji meri primerna tudi 
za predelavo v krušno moko. Le petina vseh odkuplje-
nih količin sodi v tako imenovani A kakovostni razred, 
vsebnost beljakovin pa je bila kriva, da je skoraj polovico 
odkupljenih količin  končalo kot krmna pšenica, v B1 in 
B2 kakovostnem razredu pa je bilo uvrščeno približno 
po deset odstotkov odkupljenega pridelka. Spodbuden 
je tudi podatek, da  so odkupovalci že pričeli plačevati 
odkupljeno pšenico. Kmetje v občini Moravske Toplice 
so večji del pridelka oddali v soboškem Mlinopeku, v 
Prosenjakovcih je radgonska KZ odkupila kakih 250 ton, 
dobro so se odrezali tudi pri Rodoviti. Radgonski zadru-
garji nameravajo do naslednjega leta v Prosenjakovcih 
na odkupnem mestu postaviti tud nekaj silosov in na 
tak način zagotoviti večji odkup.

                                                                                                                                    bc      
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AKTUALNO

od Moravec do Moravskih 
toplic
Občina Moravske Toplice si je za svoj občinski praznik 
izbrala 7. september, zgodovinski trenutek, ki je ko-
renito spremenil podobo in razvoj kraja ter občine. 
Tega dne  1962. leta je iz švedskega kraja  Umea pri 
Stokholmu prišla pozitivna analiza vzorca moravske 
termalne vode, ki so ji priznali številne zdravilne la-
stnosti, o katerih so že dotlej govorili številni domači 
in tudi gostje, ki so se kopali v majhnem bazenu tik 
ob vrtini. 
Začel se je dve leti prej, ko so pri Bereku beli rudarji 
lendavske Nafte  zavrtali v zemljino nedrje, da bi mor-
da naleteli na nafto. V globini 1176 metrov so nastrelili 
vrtino, vendar je namesto nafte na plan privrela vroča 
voda s temperaturo 56 stopinj, ki je močno dišala po 
nafti. Nekateri celo menijo, da je prav izbruh vroče 
termalne vode tisti dogodek, ki je na glavo postavil 
razvoj Moravec, tamkajšnjim prebivalcem pa krepko 
spremenil način življenja. Ker niso naleteli na nafto, 
so lendavski beli rudarji vrtino zapečatili in se z vrtal-
no opremo preselili na drugo lokacijo. Že pozimi 1961. 
leta so se v opuščenem jašku ob vrtini v topli vodi ko-
pali prvi junaški fantje. Nekdo si je pač upal odpreti 
ventil na vrtini, čeprav so napisne table opozarjale, da 
gre za smrtno nevarno dejanja. Novica o »zdravilni« 
vodi se je počasi širila in v Moravce je prihajalo vse 
več kopanja in zdravja željnih ljudi. Največ jih je priha-
jalo iz sosednje Avstrije. Ker so se takratne občinske 
in republiške oblasti preveč obirale, so  na pobudo 
takratnega predsednika krajevnega odbora Jožefa 
Kuharja  ustanovili turistično društvo. Krajani so  ure-
dili okolico, usposobili nekdanji izplakovalni bazen, ki 
je ostal po odhodu belih rudarjev in začeli upravljati 
s kopališčem. Kar veliko so morali prestati, saj so jim 
vsi po vrsti metali polena pod noge, zlasti odgovorni 
Zdravilišča Radenci, ki  je želelo imeti monopol nad 
zdraviliškim turizmom v Pomurju. Trmasti Moravčani 
so se sami lotili izgradnje prvega manjšega bazena, 
za gostinsko ponudbo novega kopališča pa je skrbelo 
soboško gostinsko podjetje Zvezda. Njen takratni di-
rektor Karel Černjavič je imel »nos« in je hitro privolil, 
da njegova Zvezda prevzame kopališče v upravljanje 
in skrb za nadaljnji razvoj turizma v Moravcih. V 
tem času je kar nekaj laboratorijskih analiz potrdilo 
zdravilno vsebnost moravske termalne vode, kar je 
1964 leta s posebnim sklepom potrdil tudi takratni 
republiški sekretariat za zdravstvo. Slabi dve leti za 
tem je takratno kopališč dobilo status zdravilišča. 
Od takrat pa do danes se je Zdravilišče in z njim Mo-
ravske Toplice hitro razvijalo. Danes so Terme 3000 
kot naslednik nekdanjega Zdravilišča pomembna 
turistična destinacija, ki letno prispeva skoraj pol mi-
lijona nočitev, ob njem se razvijajo novi ponudniki 
turističnih storitev, ob kmetijstvu pa je turizem po-
stal osnovno gibalo razvoja občine Moravske Toplice.

bc

prireditve oB oBčinskeM praZnikU 
Letošnje praznovanje 15. občinskega praznika občine Mo-
ravske Toplice bo obeleženo z dvema prireditvama, poleg 
slavnostne seje, na katero so posebej vabljeni gostje, vabi-
mo vse občane na osrednjo prireditev v Moravske Toplice. 
Z organizacijo ene same prireditve, namenjene občanom 
želimo, da se nam pridružite v čim večjem številu in pri-
spevate z vašo prisotnostjo svoj delež k obeležitvi našega 
skupnega praznika.
SLAVNOSTNA SEJA bo na dan občinskega praznika, v sredo 
7. septembra 2011 ob 11. uri v dvorani Ajda v Termah 3000 v 
Moravskih Toplicah. Podeljen bo naziv Častni občan občine 
Moravske Toplice ter priznanja, velika zahvalna listina in 
nagrada občine. Nagrajenci še niso znani, zato jih bomo 
predstavili v naslednji številki Lipnice. Vabljenim gostom bo 
zapela Maja Ivanič iz Bogojine.
Ker se zaključuje največja letošnja investicija – izgradnja ka-
nalizacijskega sistema Moravci – vzhod, bo OSREDNJA PRI-
REDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU v Moravskih Toplicah.
Potekla bo pod šotorom v Športnem parku Term 3000 v so-
boto 10. septembra 2011 s pričetkom ob 13. uri. Sodelujoči v 
kulturnem programu bodo iz različnih krajev občine - folklor-
na skupina KUD Jozsef Attila iz Motvarjevec, pevke ženskega 
pevskega zbora KTD Ady Endre iz Prosenjakovec, z recitalom 
se bosta predstavili Danijela Vaš in Doroteja Gašper iz Mo-
ravskih Toplic, zapela bo Maja Ivanič iz Bogojine, dogajanje 
pa bodo popestrile tudi Selanske Frajle, Mario Horvat iz Iva-
novec s svojima avtorskima skladbama ter mlada plesalca 
latinsko-ameriških plesov Lara in Jan Števančec iz Noršinec.
Podeljena bodo priznanja in nagrade za najlepše ureje-
ne kraje, osnovne šole in enote vrtca v občini, Društvo 
upokojencev občine Moravske Toplice pa bo razglasilo re-
zultate natečaja za najlepše urejeno hišo članov njihovega 
društva upokojencev.
Z željo, da se občani in vabljeni gostje zberete na prazno-
vanju jubilejnega 15. praznika občine v kar največjem številu, 
pripravljamo še marsikaj zanimivega. Goste bo zabavala 
glasbena skupina Plamen, za otroke in mlade po srcu bodo 
s strani Vrtcev občine Moravske Toplice organizirane de-
lavnice, obiskal pa jih bo tudi Štrk Viki. Za vse obiskovalce 
osrednje prireditve bodo na voljo brezplačne jedi iz kotla. 
Vabljeni!

natečaj Za FotoGraFijo Meseca - vaBilo
Vabimo k sodelovanju vse ljubiteljske in profesionalne fo-
tografe s širšega območja, ki so pripravljeni ustvarjati svoja 
umetniška oz. dokumentarna dela na teme, ki se vsebinsko 
nanašajo na prostor naše občine.
Avtor prvonagrajene fotografije prejme denarno nagrado v 
višini 100 € bruto (po avtorski pogodbi), avtor drugonagraje-
ne 75 € bruto in avtor tretjenagrajene fotografije 50 € bruto. 
Več informacij na spletni strani http://www.moravske-to-
plice.si 
PS: K sodelovanju vabljeni vsi, ki imate željo in voljo, da svoje 
poletne doživljaje strnete v tekst in sliko.

Uredništvo Lipnice
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16. vaške iGre oBčine Moravske 
toplice
V soboto, 2. julija 2011, je bilo v dolini Ratkovskega potoka 
zelo živahno. Krajani 14 vasi občine Moravske Toplice so se 
zbrali v Ratkovcih, kjer smo bili domačini organizatorji 16. 
vaških iger občine Moravske Toplice. Sobotno dopoldne je 
bilo precej sveže za ta letni čas, vendar to ni oviralo orga-
nizatorjev, pa tudi udeležencev ne. Obilo dobre volje in za-
bavnega vzdušja so ekipe posameznih vasi prinesle s sabo, 
zato z izvedbo iger ni bilo težav. 

Na 16. vaških igrah so tekmovali člani ekip: Tešanovci, Krnci, 
Moravske Toplice, Bogojina, Selo, Vučja Gomila, Sebeborci, 
Ivanovci, Prosenjakovci, Filovci, Andrejci, Mlajtinci, Noršinci 
in domačini. Tudi vaščani Suhega vrha so bili prijavljeni, ven-
dar se iger niso udeležili. Vsega skupaj se je na prizorišču ob 
gasilskem domu zbralo cca. 660 tekmovalcev in kar precej 
gledalcev – navijačev. Pred začetkom iger  je vse udeležence 
pozdravil predsednik vaškega odbora, Dejan Kočiš. Izrazil je 
zadovoljstvo s tako velikim številom ekip in vsem zaželel čim 
več tekmovalnih uspehov. Tudi podžupan občine Moravske 
Toplice, Geza Džuban, je pozdravil vse ekipe jim zaželel bor-
benosti in dobre rezultate. Uradno je 16. vaške igre odprl 
podpredsednik Občinske športne zveze, Slavko Škerlak.
Tekmovalci so se pomerili v naslednjih igrah:

- VLEČENJE VRVI – to je tradicionalna igra, kjer se izkaže, 
v kateri vasi so najmočnejši prebivalci. V Ratkovcih je bila 
ta igra nekoliko drugačna od ostalih do sedaj, saj so se v 
merjenju moči pomerile tudi ženske. Izkazalo seje, da so 
ženske mnogo bolj borbene kot moški, saj so se od vsega 
začetka zelo hudo borile. 

VAŠKE IGRE

- Druga igra se je tematsko vezala na kmečko opravilo – ko-
panje krompirja, s to razliko,da so tekmovalci ISKALI KROM-
PIR v debelem sloju slame. V čim krajšem času sta morala 
dva člana vsake ekipe iz označenega polja, nastlanega s 
slamo, v vedro prinesti deset krompirjev. Ta igra je bila zelo 
zabavna, saj je bila novost. 
- Kljub temu, da Prekmurci nismo smučarji, pa je na 
Goričkem precej vzpetin, kjer  se je možno tudi tako rekrei-
rati. SMUČANJE,kot smo ga videli na igrah, pa je bilo še po-
sebej zabavno, saj je na paru lesenih »smuči« naenkrat bilo 
kar šest tekmovalcev. S to igro se je dokazalo,kako pomemb-
no je sodelovanje in usklajeno delo vseh sodelujočih.
- SESTAVLJANJE KMEČKEGA VOZA  je tudi tradicionalna igra, 
v kateri tekmujejo udeleženci vsako leto in so vsako leto 
hitrejši ter natančnejši.
- Obiskovalci in tudi tekmovalci so se najbolj zabavali in se 
nasmejali pri igri«STRIJC SO STRINO MED NOGÉ«. Moški 
član ekipe je imel na vrvici okoli pasu privezan krompir, s 
katerim je moral žogo spraviti sotekmovalki med noge na 
razdalji 15 metrov.
- Ker so ratkovske gospodinje znane po tem, da pečejo do-
bre pogače in odlično pecivo, se niso mogli izogniti temu, da 
ne bi pri igrah uporabili tudi moke. Tekmovalci so morali s 

Zbor vseh udeležencev pred pričetkom iger

V pričakovanju »kakanja«

pihanjem moke v krožniku najti kovanec. Tudi ta igra je bila 
zelo zabavna in je požela veliko smeha. 
- Na videz zelo enostavna, vendar precej težka (vsaj tako se 
je izkazalo), je bila igra RIBOLOV, pri kateri je bilo potrebno z 
določene razdalje z ribiško palico in magnetkom iz škafa, na-
polnjenega z vodo, potegniti čim več rib v treh minutah. 
Igre so bile uspešno izpeljane kljub kakšni polurni prekinitvi 
zaradi plohe. Dež sploh ni prinesel med tekmovalce sla-
be volje,saj so se lahko umaknili v velikanski šotor in tam 
počakali ob dobri hrani in pijači, da je spet posijalo sonce in 
so se igre nadaljevale. Okoli 19. ure  je bila uradna razglasitev 
rezultatov in podelitev priznanj, pokalov ter nagrad. Župan 
občine Moravske Toplice, Alojz Glavač,je podelil priznanja in 
denarne nagrade najboljšim ekipam:
- 1. mesto in denarno nagrado  v višini 500,00 EUR je dobila 
ekipa iz Krncev, ki je odnesla tudi prehodni pokal,
- 2. mesto in denarno nagrado v višini 300,00 EUR je odnesla 
ekipa iz Andrejcev
- 3. mesto in denarna nagrada v višini 250,00 EUR je pripadlo 
ekipi iz Ratkovcev.
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dodeljevanje drŽavnih poMoči 
na področjU kMetijstva v oBčini 
Moravske toplice v letU 2011
Občina Moravske Toplice bo na podlagi sklepa Odbora za 
kmetijstvo, ki je bil sprejet na njegovi 4. redni seji dne 13. juni-
ja 2011, v letu 2011 sofinancirala zavarovalne premije za živali, 
večino sredstev pa bo namenila za gramoziranje poljskih poti 
po naseljih.
Občina Moravske Toplice je v Uradnem listu Republike Slove-
nije št. 55/2011 dne 08.07.2011 objavila Javni razpis za sofinan-
ciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2011.
Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene 
pomoči so zavarovanci - kmetijska gospodarstva, ki ustreza-
jo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Pri-
logi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, nosilci s stalnim 
prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Mo-
ravske Toplice, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja 
upravičenih stroškov v letu 2011. 
V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo 
zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v dotični zavarovalni vrsti. 
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali, 
skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavaroval-
no leto 2011.
Občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 
odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne pre-
mije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na 
voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 
3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-
toplice.si, kjer je objavljen tudi razpis. 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo 
vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na občinski upra-
vi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice ali na tel.: 02/538-15-12, kontaktna oseba je Majda 
LIPIČ PROSIČ.

Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007), 12. 
člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list 
RS, št. 104/2007) in 30. člena Statuta Občine Moravske Topli-
ce (Uradni list RS, št. 11/1999, 2/2001, 69/2002 in 28/2003) 
objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice 

javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2011

I. Predmet javnega razpisa   
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za 
zavarovanje živali v letu 2011.

II. Okvirna višina sredstev 
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 5.000 EUR.

AKTUALNO

- Prav tako sta obe ekipi domačinov –ženska in moška – bili 
zmagovalki v vlečenju vrvi. 
Poleg tega smo domačini pripravili še bogat srečelov, pri 
čemer so bile najpomembnejše nagrade:
- Trening varne vožnje v Avtocentru Španik v Murski Soboti,
- Enodnevni izlet s TA Klas po lastnem izboru
- Dvakrat najem avtomobila čez vikend: HONDA CIVIC, ki 
ga podarja AP Murska Sobota; OPEL MERIVA,ki ga podarja 
Avtohiša Kolmanič in Dokl.
Najbolj atraktivna je bila »svinjska  tombola«, ki je zara-
di svoje posebnosti spodbudila obiskovalce, da so kupili 
srečke. Svinja, ki jo je prispevala Skupina Panvita, je bila 
namreč zaprta v ogrado,kije bila razdeljena na 100 polj. 
Vsi, ki so kupili srečko, so morali počakati, da se je svinja 
pokakala. Tisti, ki je imel na srečki številko polja, v kate-
rega se je svinja pokakala, je postal srečni lastnik svinje. 
Kar nekaj časa je trajalo, preden smo dobili zmagovalko te 
igre, gospo Bojko Veren iz Lončarovcev, ki je povedala, da 
bo čez nekaj časa, ko svinja še malo zrase, imela koline in 
zabavo za celo vas. 
Obiskovalcem smo postregli s pecivom in pogačami 
domačih gospodinj,  lahko pa so poskusili tudi dobrote 
iz domače sirarne Gorički raj in se posladkali z medenja-
ki Medičarstva Celec, za potešitev lakote  pa je poskrbela 
okrepčevalnica Pri kapelici. Po igrah se je v šotoru razvnela 
veselica ob zvokih ansambla Horizont. Zabava se je na-
daljevala dolgo v noč.
Organizatorji bi se radi zahvalili vsem sponzorjem in do-
natorjem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi 16. vaških iger 
občine Moravske Toplice:
- Občini Moravske Toplice za podporo in denarne nagrade
- Javnemu komunalnemu podjetju Čista narava za posta-
vitev šotora in ureditev prizorišča
- Medičarstvu Celec za enotno podobo organizatorjev – 
majice
- Zavarovalnici Triglav in Zavarovalnici Maribor za donacije
- Podjetjem: Mlinopek, 13  M, DZS, Oljarni Hari iz Križevcev, 
VIGROS  –za materialno pomoč   
- Kmetiji Franca Kučana za materialno podporo
- Družini Prosič iz Boreče za donacijo
Prav tako organizatorji izražamo iskreno zahvalo vsem 
podjetjem, ki so prispevali dobitke za srečelov. 

Leon Deutsch
  

Zmagovalna ekipa Krnec
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III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči 
so zavarovanci - kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem 
za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije 
(ES) št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem oziroma pravne 
osebe s sedežem v Občini Moravske Toplice, ki so vpisani v regi-
ster kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zava-
rovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2011. 
V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo za-
varovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih po-
slov v dotični zavarovalni vrsti. 

IV. Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali, skladno 
z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto 2011.

V. Višina sofinanciranja
Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi 
bolezni: 
Občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 
odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne pre-
mije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.             
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravs-
ke Toplice in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zava-
rovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj 
zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinan-
ciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov.

VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju 
pristopi k sodelovanju, mora v roku vložiti zahtevek in priložiti 
zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo 
na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si, 
kjer je objavljen tudi razpis. 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak de-
lovni dan od 8.00 do 14.00 ure na občinski upravi Občine Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 
02/538-15-12, kontaktna oseba je Majda LIPIČ PROSIČ.

VIII. Rok in način vložitve vloge 
Ne glede na način dostave morajo vloge na razpis prispeti najka-
sneje do 15.09.2011 do 12.00 ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravs-
ke Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži 
neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako 
»Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Državne pomoči – sofinanci-
ranje plačila zavarovalnih premij«. 

IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo naslednji delovni 
dan po zaključku javnega razpisa. 
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni 
pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema 
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči 
tajnik občine s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku 

petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge ko-
misija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da 
jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v na-
vedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnje-
no pa zavrne. 
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preve-
ritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov 
Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema skle-
pa. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

X. Nenamenska poraba sredstev 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila do-
deljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik 
prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pri-
stojnega občinskega upravnega organa upravičena zahte-
vati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 

Številka: 430-00019/2011-2 
Moravske Toplice, 01.07.2011            Občina Moravske Toplice

poMoč drUŽini na doMU 
Razvite države usmerjajo politiko varstva ostarelih v 
ohranjanje samostojnega življenja starega človeka v 
domačem okolju, dokler je vztrajanje možno. Tudi Slove-
nija sledi taki svetovni težnji in si prizadeva starejšega 
človeka čim dlje ohraniti v njegovem bivalnem okolju, 
kajti bivalno okolje je prostor, kjer se na najbolj neposre-
den način prepletajo individualni interesi in potrebe, 
kolektivna zmogljivost civilne družbe ter organizirana 
družbena ponudba funkcionalnih storitev in material-
nih pomoči. Slovenski starostniki so izredno navezani na 
svoja lastna stanovanja ter hiše in s tem na svoje domače 
okolje, zatorej je moč pričakovati, da se bodo čedalje bolj 
posluževali raznih oblik pomoči na domu in si s tem 
podaljševali samostojno bivanje v svojem okolju.
Center za socialno delo Murska Sobota nastopa v vlogi 
izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na 
domu in jo izvaja na področju enajstih občin. 
Pomoč družini na domu je aktualna, pomembna in po-
trebna  storitev, saj človeku omogoča,  da kljub bolezni in 
starosti ostane na svojem domu.   Dom  pa je za vsakega 
človeka izjemnega pomena.  Tako je potrebno storitve, ki 
omogočajo človeku bivanje doma  razvijati in prilagajati 
potrebam, ki nastajajo. 
Pomoč družini na domu je neposredna oblika pomoči 
starejšim, bolnim in invalidnim osebam na njihovem 
domu.  Pomeni oskrbovanje  in negovanje  navedene 
populacije. Tovrstna pomoč s strani izvajalk pomoči na 
domu – socialnih oskrbovalk omogoča ljudem, da osta-
nejo  v domačem, sebi najbolj znanem okolju. 
Uporabniki socialno varstvene storitve so:
- osebe stare nad 65 let,
- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
- druge invalidne osebe, ki jim priznana pravica do tuje 
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aktivni člani drUštva Upokojencev 
Moravske toplice
Kljub starosti smo še vedno aktivni na večih področjih. Poleg 
druženja na piknikih, skupnih srečanjih in izletih, smo aktivni 
tudi na športnem področju. Tako se je 1. junija naša ekipa v 
metanju pikada udeležila regijskega tekmovanja v Ljutome-
ru. Sodelovalo je 8 ekip in ekipa DU M. Toplice je zasedla 5. 
mesto.
9. junija pa je DU M. Toplice organiziralo regijsko tekmovanje 
v šahu. Tekmovanje se je odvijalo v dvorani Vaškega doma v 
Sebeborcih, kjer je nastopilo 6 ekip. Prvo mesto je osvojila eki-
pa DU M. Sobota in se je uvrstila na državno prvenstvo, naša 
ekipa pa je dosegla 6. mesto, kar je dober rezultat, saj so nam 
zaradi drugih obveznosti manjkali nekateri dobri igralci šaha.
25. junija je DU M. Toplice organiziralo pohod, ki smo ga poi-
menovali  »Spoznavajmo občino Moravske Toplice«. Pohod 
se je pričel v Tešanovcih in se nadaljeval do Martjancev, kjer 
smo si ogledali znamenito cerkev, pot je vodila do Noršincev z 
ogledom Gasilskega muzeja, nato do Mlajtincev, kjer so prid-
ni domačini pripravili postojanko in nas pogostili s hrano in 
pijačo. Pot smo nadaljevali do igrišča za golf, mimo Prekmurs-
ke vasi v M. Toplicah mimo Term 3000 v Tešanovce. V vaškem 
domu je bila zaključna prireditev s pogostitvijo. Pohoda se je 
udeležilo 50 pohodnikov.
Enake aktivnosti bomo nadaljevali v prihodnjem letu, loka-
cije bodo drugačne. Vse občane občine M. Toplice pa že sedaj 
vljudno vabim na prihodnje prireditve.

koordinator za šport pri DU M.T.
Ignac Gabor

pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
- hudo bolni otroci.
Pomoč na domu izvajajo delavci oziroma delavke z končano 
najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki 
izobražuje za socialno oskrbo ali nego, lahko pa tudi de-
lavci, ki imajo  pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 
za izvajanje socialne oskrbe na domu oziroma socialn-i(e) 
oskrboval-ci(ke).
Delo socialne oskrbovalke lahko zajema:  
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih -  pomoč pri 

oblačenju/slačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri umivan-
ju, pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb…

- gospodinjsko pomoč – prinašanje enega pripravljenega 
obroka, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi-
vanje porabljene posode, osnovno čiščenje…

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov -  družabništvo, 
preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti…

Potrebe so narekovale, da smo pomoč na domu začeli izva-
jati tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih.  
Pomoč družini na domu je storitev, ki so si jo uporabniki v 
skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžni plačevati. V 
primeru, da uporabnik ugotavlja, da je njegovo material-
no stanje slabo in si storitve ne zmore plačevati lahko na 
našem centru za socialno delo vloži vlogo za oprostitev 
plačila te storitve. V tem postopku je potem lahko v celoti ali 
delno oproščen plačila. 
Glede organizacije pomoči na domu ni nekega dolgotrajne-
ga postopka urejanje le-tega. Pomembno je, da je izražena 
potreba po tovrstni pomoči. Pri samem načrtovanje organi-
zacije pomoči na domu je v ospredju potencialni uporabnik. 
Preden pride do neposredne organizacije pomoči na domu 
opravimo razgovor z človekom oziroma bodočim upo-
rabnikom (največkrat obisk na domu), kajti najpomemb-
neje je, da sam opredeli potrebe in definira vrste ter oblike 
pomoči, kjer potrebuje pomoč izvajalke in da postavi tudi 
časovne okvire storitvi (torej ali bodo obiski vsakodnevni, ob 
kateri uri, koliko časa bo ostajala izvajalka…). Socialna oskr-
bovalka se popolnoma prilagodi potrebam uporabnika in 
prisluhne njegovim željam.
Število uporabnikov storitve v občini Moravske Toplice se iz 
mesece v mesec spreminja, povprečno število uporabnikov 
storitve mesečno je v letu 2010  znaša1o 18, zanje sta skrbeli 
dve izvajalki iz domače občine.
V zaključku bi radi ponovno poudarili, da je socialno varstve-
na storitev pomoč družini na domu v našem geografskem 
prostoru izjemno pomembna in potrebna storitev. Na to 
vpliva dejstvo, da se v naši regiji nevladni sektor za področje 
starejših ljudi počasi razvija. Predvsem je v nekaterih vaških 
okoljih organizirana oskrba na domu edina storitev, ki je na 
voljo starejšim ljudem. Iz tega razloga kot izvajalec storitve 
težimo k nenehnemu izpopolnjevanju tako strokovnih de-
lavcev kakor tudi neposrednih izvajalk socialne oskrbe.
Prepričani pa smo, da lahko javni sektor, z dobro razvito 
mrežo storitev ob podpori nevladnih organizacij zagotovi  
maksimalno ugodne pogoje za kakovostno staranje.
Ko načrtujemo in govorimo o razvoju varstva starejših lju-

di, načrtujemo tudi lastno prihodnost – sami sebi želimo 
najboljše. 
V primeru potrebe po tovrstni pomoči ali dodatnih infor-
macije se lahko obrnete na Center za socialno delo Murska 
Sobota, kontaktna oseba: Vlasta GLAVAČ, tel. 535-11-63, 041-
915-553 ali
vlasta.glavac@gov.si. 

Pripravila vodja PND:                                                      DIREKTORICA:
Vlasta GLAVAČ,                                         Mag. Nataša MEOLIC, 
univ. dipl. soc. del.                                            univ. dipl. soc. del.         

AKTUALNO

Za naše šahiste je navijal tudi podžupan Tibor Vöröš



NAŠI GASILCI

8   : : : : : : : : : :  Lipnica

120 let Gasilstva v Martjancih
Tradicija, ki obeta in zavezuje obenem
GZS je društvo odlikovala s srebrno plaketo, CZ RS pa z 
zlatim znakom
Z veličastno gasilsko parado  200 gasilcev in gasilskih vozil 
iz 31 društev, ki so prišli s 24 prapori, se je začela osrednja 
prireditev ob visokem gasilskem jubileju, združili pa so jo 
tudi z 20. obletnico samostojnosti države Slovenije.  
Martjansko gasilsko društvo je med 27 društvi, kolikor jih 
deluje v občini Moravske Toplice, najstarejše, pa tudi v po-
murskem prostoru se med 242 podobnimi društvi uvršča 
med tistih nekaj več kot deset, ki so bila ustanovljena že 
pred koncem 19. stoletja. 
Ves čas so Martjančarji orali ledino na področju opera-
tivne opremljenosti, usposobljenosti, so pa lahko tudi 
vzorčni primer dobre in učinkovite organiziranosti. Kot je 
bilo rečeno v bogati kroniki društva, so v vseh obdobjih 
delovanja največje bogastvo tudi tega društva prav nje-
govi člani. Danes jih je 110, od tega 24 pionirjev in mladin-
cev, 49 operativcev, 23 gasilcev v rezervi in 14 veteranov. 
Zadnja tri leta pa ponovno deluje tudi ženska članska 
desetina. 
Prostovoljni gasilci – nenadomestljiva sila za reševanje
V osrednjem nagovoru je Darko But,  generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in reševanje, poudaril, da smo lahko 
v Sloveniji upravičeno ponosni na svoje gasilce, saj so 
prav ti porok varnosti v vsakem delu naše države, in ob 
vsakem trenutku. Kot je dejal, smo lahko ponosni tudi na 
zgodovino gasilstva, delo gasilskih organizacij, katerih 
vloga je zlasti izven urbanih naselij v številnih pogledih 
nenadomestljiva, zato je za nadaljevanje tradicije in pre-
nosa tega plemenitega poslanstva potrebno v gasilske 
vrste vključevati čim več mladih.  »Nekateri dvomijo v 
prostovoljnost. Sam pa sem globoko prepričan, da ni de-
narja, ki bi nadomestil interes in voljo posameznikov, to-
rej gasilcev, da sodelujejo in pomagajo ljudem v nesreči,« 
je poudaril in dodal, da bodo kljub poklicnim jedrom, ki se 
bodo na dolgih rok postopoma formirala ne samo v ga-
silskih, temveč tudi v drugih reševalnih službah,  potreb-
ne tudi prostovoljne operativne gasilske sestave. Prav te 
pa so po prepričanju Buta merilo za resnično raven var-
nosti v posameznem okolju. Številne naravne ujme, kate-
rim smo vse pogosteje priča, namreč zahtevajo zelo hitro 

odzivanje zelo velikega števila reševalcev v prizadetih de-
lih države. »To odzivnost pa lahko zagotovimo le z močno, 
vitalno in številčno gasilsko organizacijo,« je zaključil.  
Anton Koren, kot predsednik Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) prvi slovenski gasilec, pa je prepričan, da bo domače 
društvu s svojimi velikimi dosežki in dobro pripravljeno-
stjo zagotovo kos vsem nalogam in izzivom, ki jih čakajo,  
tudi v prihodnje. Poudaril je, da je prav humanitarno po-
slanstvo najbolj tipično za vse prostovoljne gasilce in ga-
silke v naši državi, zato tega kapitala ne kaže zanemariti.  
Na uspehe, prehojeno pot in dolgo tradicijo je ponosen 
tudi novi predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof, 
tembolj, ker je kot domačin tudi član društva. Čestitkam 
ob jubileju pa se je pridružil tudi župan moravskotopliške 
občine Alojz Glavač. Oba sta društvu podelila spominski 
plaketi. 
Priznanja 
Na osredji prireditvi v športno-rekreacijskem centru so 
najbolj zaslužnim podelili tudi priznanja. S strani GZS je 
bilo društvo odlikovano s srebrno plaketo, zlati znak pa 
jim je izročila Civilna zaščita Republike Slovenije. 
Priznanje GZS za posebne zasluge je prejel predsednik 
društva Jože Lipaj, priznanje I. stopnje Jože Franko 
(slednja sta dobila tudi odlikovanji GZS za 40 let dela v 
operativi), II. stopnje poveljnik Franc Andrejč in Štefan 
Bencik, III. stopnje Franc Horvat in Koloman Pintarič. Za 
več kot 60 letno delovanje v gasilstvu pa so priznanja 
prejeli Geza Andrejč, Janez Cifer, Jože Gomboc, Jože Hari, 
Štefan Lovrenčec, Jože Vaš in Vladimir Ülen; za 50 let 
Štefan Dravec, Štefan Novak in Štefan Sedonja,  za 40 let 
pa Avgust Horvat, Tone Horvat, Franc Husar, Marijan Lipaj, 
Štefan Pintarič 27, Štefan Pintarič 98 a, Tibor Pintarič in 
Štefan Piv. 
Vrsto ostalih priznanj – tudi  gasilske zveze M. Toplice, je 
društvo podelilo na svečani seji, ki je bila teden dni prej. 
Ob visokem jubileju gasilstva v Martjancih je društvo 
izdalo tudi spominski bilten s kroniko društva in kraja, 
za kar gre največja zasluga domačinki Jasmini Papić. Že 
lani pa smo pri gasilskih garažah postavili zastekljeno 
razstavno hišico, v kateri se nahajata odlično obnovljeni 
ročna in motorna brizgalna kot spomenik zgodovinske 
dediščine društva. 

                                                                                    UO PGD MARTJANCI
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na oBiskU pri Ustvarjalcih FilMa 
šanGhaj
Že nekaj časa se na različnih lokacijah v Pomurju odvi-
ja snemanje filma Šanghaj, za katerega je režiser Mar-
ko Naberšnik literarno predlogo našel v romanu Ferija 
Lainščka Nedotakljivi. Šanghaj je že drugi film Marka 
Naberšnika, tudi prvi, filmska uspešnica  Petelinji zajtrk, 
je literarno predlogo našel v romanu Ferija Lainščka, po-
snet pa je bil zvečine na desnem bregu reke Mure. Filmska 
zgodba Šanghaja govori o štirih generacijah romske 
družine Mirga. Njihovo naselje, filmsko seveda, so posta-

vili v bližini filovske gramoznice, kjer bo snemanje po-
tekalo vse do prvih dni avgusta. Zadnjo sredo julija smo 
obiskali filmsko ekipo, pokramljali z režiserjem, glavnim 
igralcem, producentom, pa tudi drugimi ustvarjalci filma, 
ki naj bi premierno uprizoritev doživel oktobra prihodnje 
leto. Režiser Marko Naberšnik je s potekom snemanja zelo 
zadovoljen, tako z igralci, statisti, tudi s pogoji, v katerih 
ustvarjalo. »Skratka, vse teče kot po maslu, celo z romščino 
igralci nimajo nikakršnih težav« pravi in se že usmeri k 

lovski poGon na Glinaste GoloBe
Člani Lovske družine Prosenjakovci so pripravili do-
bro obiskano meddružinsko tekmovanje v streljanju 
na glinaste golobe. Pomerilo se je 16 ekip, med kateri-
mi je največ glinastih golobov zadela ekipa LD Apače, 
na drugo mesto so se uvrstili strelci LD Radovci II, tretji 
pa so bili strelci Lovske družine Križevci na Goričkem. 

snemanju naslednjega prizora. Med ustvarjalci  najdemo 
kar nekaj prekmurskih obrazov, še več jih je v različnih epi-
zodnih vlogah in statistov. Več kot 450 statistov naj bi so-
delovalo pri snemanju filma, ki je s proračunom več kot 1,2 
milijona evrov doslej najdražji projekt v slovenski filmski 
zgodovini. Med znanimi obrazi filmske ekipe smo srečali 
tudi Bobana Dedića, ki je sodeloval pri velikih filmskih 
projektih slavnega režiserja Emira Kusturice. 

bc

Za hip je filmsko ekipo zmotil obisk župana Alojza Glavača, ki je filmarjem 
zaželel vse najboljše, morda tudi kakšno nagrado v obliki holivudskega Oskarja.

V filmski vasi romske družine Mirga snemanje poteka brez zapletov, vse 
niti so v rokah Marka Naberšnika, in ko se zasliši:« tišina, snemamo…« si 
še miška ne upa premakniti. Tudi mi smo obsedeli v senci kulis in opazovali 
delo filmarjev.

V posamični konkurenci se je pomerilo 243 strelcev. 
Najbolj mirno roko in ostro oko je imel Peter Smrekar, 
član LD Podgorje, na drugo mesto se je uvrstil član eki-
pe LD Radenci Marko Miljevič, bron pa je osvojil Aleš 
Hozjan iz Apač. Najboljši so prejeli pokale, priznanja in 
praktične nagrade, domači prosenjakovski lovci pa so se 
tudi tokrat izkazali kot dobri gostitelji, saj so poskrbeli 
za lačne in žejne, pa tudi za zabavo, saj se je lovska vese-
lica potegnila v pozne ure.

                                                                  bc
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INTERVJU

“GlasBa je del najineGa Življenja”
Mirana Koltaja iz Tešanovec, danes že vsi dobro poznamo 
kot “prekmurskega Mišo Kovača”, saj je imitator številnih 
pevcev iz držav bivše Jugoslavije in drugod. S  glasbo se 
ukvarja že dobrih 25 let, z njo je navdušil tudi svojega sina 
Kristjana, s katerim se predstavljata pod imenom Duo No-
stalgija. Svoj veliki uspeh in predvsem prepoznavnost sta 
letos dosegla v spektakularnem šovu Slovenija ima talent. S 
svojim pristnim, iskrenim nastopom sta popolnoma očarala 
žirijo, publiko dvignila na noge, in kljub temu, da se jima je 
za las izmuznil finalni nastop v Stožicah, sta nedvomno po-
stala zmagovalca popularnosti letošnjih talentov. 

pridrUŽite se naM še vi! 
Prihodnji mesec si bomo lahko v Filovcih ogledali finale 
pandolaške Pomurske A lige, ki bo potekalo 13. avgusta s 
pričetkom ob 10h. Tekmovanje bo potekalo na igrišču v Fi-
lovcih. Poskrbljeno bo za dobro vzdušje in družbo, tako da ste 
vljudno vabljeni, da se tudi vi udeležite pandolskega tekmo-
vanja in vzpodbujate tekmovalce.
Prihodnji mesec pa se boste lahko udeležili 1. IGER BREZ 
MEJA, katere organizira Mladinsko društvo Filovci 20. avgusta 
s pričetkom ob 14h na ŠPORTNO REKREACIJSKEM CENTRU 
FILOVCI.  Zbiranje prijav za ekipe bo potekalo do 17.08.2011 
na telefonski številki 031-617-095 ali na spletni strani WWW.
MDFILOVCI.SI. Ekipo sestavljajo štirje člani (vsaj ena ženska) 
in ena rezerva (neobvezno). 
Čez celi dan bo poskrbljeno za dobro pijačo in jedačo in seve-
da za dobro glasbo. Zvečer Vas bo zabavala SKUPINA TROPIC. 

Žirija se nama je zdela odlična. Najin nastop so že od začetka 
zelo pozitivno sprejeli. Podali so nama odlične ocene, komen-
tarje in odlično spodbudo za naprej. Zelo nama je bilo všeč 
predvsem to, da sva žirante presenetila z najinim nastopom. 
Glede realnost njihovega ocenjevanja lahko samo povem, da 
je bila njihova naloga izredno težka.
Glede na to, da sta skoraj osvojila finalni oder Slovenija ima 
talent, se je verjetno povečalo povpraševanje po vajinih na-
stopih?
Glede tega sva zelo presenečena. Takoj po nastopu v oddaji 
Slovenija ima talent, sva dobila ogromno ponudb in povabil 
na razne prireditve  širom Slovenije. Odzivnost publike je bila 
in je še, neverjetna. Zelo sva se razveselila predvsem klicev 
oboževalcev, ki so nama čestitali za najin nastop. S svojo gla-
sbo sva do danes že zabavala številne. Bila sva v Portorožu, 
kjer sva igrala za zaključeno družbo. Nastopala sva tudi v 
Poljčanah, Pristavi, Krogu. Zelo topel sprejem sva doživela tudi 
v Hotizi, na letošnjih tradicionalnih ribiških dnevih. 
Kaj bi za vaju pomenilo, če bi postala zmagovalca šova Slove-
nija ima talent?
O tem prav dobro nisva razmišljala. S tem, da sva dosegla 
navdušenje občinstva in pozitiven odziv publike, je za naju 
največja nagrada. 
Kaj vama je od šova Slovenija ima talent najbolj ostalo v spo-
minu?
Najbolj nama je ostalo v spominu prijetno vzdušje med 
tekmovalci in zelo prijazen in prijeten kolektiv oddaje Slove-
nija ima talent. Seveda pa si bova za vedno zapomnila odlično 
podporo občinstva. Še danes sprejemava ogromno čestitk in 
lepih želja za najino nadaljnjo glasbeno pot. 
Kaj bi svetovala talentom, ki bodo sodelovali v morebiti tretji 
sezoni šova Slovenija ima talent?
Vsem  glasbenikom oz. vsem, ki bi radi pokazali svoj talent 
svetujeva, da sodelujete v tovrstnih šovih. Nastopanje pred 
množično publiko in kamerami je nekaj neverjetnega in ne-
pozabnega. Midva sva doživela predvsem prijetno in koristno 
izkušnjo. Ob enem bi se iskreno zahvalila vsem občankam in 
občanom, ki ste nama izkazali podporo v oddaji Slovenija ima 
talent. Kot sem že večkrat povedal bom to tudi danes: “Vij ste 
navijali za naj, muva va špilala za vas”.  

Miša Cipot

Zakaj ste se odločili za nastop v šovu Slovenija ima talent?
Že lansko leto sem se hotel udeležiti tega šova, vendar nekako 
ni prišlo do tega. Letos pa so me družina in prijatelji spodbujali, 
naj se udeležim avdicije Slovenija ima talent. Prijavo sem tako 
oddal zadnji hip, predvsem s ciljem, da pokažem svoj talent.
Ste pričakovali tako dobro uvrstitev?
Tako uspešne uvrstitve nisva pričakovala. Želela sva predvsem 
doseči večjo prepoznavnost, kar nama je tudi uspelo. Že pre-
dizbor v Murski Soboti, ko sva si zagotovila vstopnico za na-
slednji izbor, je za naju bil velik uspeh in odlična popotnica 
za naprej.
Kakšno je bilo vzdušje v zakulisju oddaje?
Na predizboru v Murski soboti je bilo vzdušje bolj sproščeno, 
verjetno zaradi domačega okolja. Ozračje pred polfinalnim 
nastopom v ljubljanski Drami pa je bilo bolj napeto. Na dan 
nastopa smo biti tam že ob 14h, najin nastop pa je sledil šele 
zvečer okrog 20h. Tekmovalci v zakulisju oddaje smo bili tako 
malce nervozni. Največ adrenalina pa je bilo nekaj minut pred 
najinim nastopom, in sicer s sinom nisva bila prepričanja, da 
bova lahko nastop izvedla ob spremljavi. Namreč prejšnji dan, 
je Kristjan preverjal klaviature in je prišlo do  napake, za ka-
tero mi seveda ni upal povedati. Ko sva stopila na oder, pred 
polno dvorano v Drami, je bila najina edina misel usmerje-
na v upanje, da bodo klaviature delovale. V trenutno, ko sem 
zaslišal melodijo, se mi je odvalil kamen od srca. Ko pa naju je 
publika začela bučno spodbujati, pa sva se sprostila in opra-
vila svoje.
Kako se vama je zdela žirija in predvsem realnost njihovega 
ocenjevanja?
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IZ DELA DRUŠTEV

FellÉpÉs a MaGYarsZoMBatFai 
FaZekasnapokon
Ezekben a forró júliusi napokban, amikor már csak azon 
gondolkodnak az emberek, ki merre nyaral-na, pihenne, a 
szomszédos magyarszombatfaiak ismét megszervezték 
a hagyományos »FAZEKAS-NAPOKAT«, amelyek már 
négy napig tartonak. A zárórendezvényre számos vendég-
szereplőt hívnak meg ugyanúgy Szlovéniából, mint Magya-
rországról. Köztük vagyunk mi pártosfalvi énekesek is, akik 
már évek óta  színesebbé tesszük kultúrműsorukat. 
Az idén is nagy szeretettel fogadtuk el meghívásukat és 
énekkarvezetőnk Karas Györek Mojca által alaposan 
felkészültünk a fellépésre. A fellépés előtt jó néhány gya-
korlatunk is volt, hiszen szerettünk volna minél összehan-
goltabbak lenni. Mojca karmesterünk három magyar és egy 
szlovén dalt választott, amelyekkel bemutatkoztunk Magya-
rországon. A fellépésen saját harmónikájával Györek László 
úr kisérelt bennünket. Fellépésünket úgy a magyarszom-
batfaiak, mint más látogatók nagy lelkesedéssel fogadták, 

nastop na lončarskih dnevih na 
MadŽarskeM
V teh vročih julijskih dnevih, ko ljudje razmišljajo samo 
še o tem, le kam na dopust, kam na oddih, so v sosednji 
vasi Magyarszombatfa priredili tradicionalne »Lončarske 
dneve«, ki trajajo celo štiri dni. Na sklepno prireditev po-
vabijo veliko nastopajočih tako iz Slovenije, kakor tudi iz 
Madžarske. Med povabljenimi smo tudi pevke iz Prosenja-
kovcev, ki že nekaj let zapored obogatimo njihov kulturni 
program.
Tudi letos smo z velikim veseljem prejeli njihovo povabi-
lo in se na nastop pod vodstvom zborovodkinje Mojce 
Györek Karas temeljito pripravili. Pred nastopom smo ime-
li kar nekaj pevskih vaj, saj smo želele biti čim bolj ubra-
ne. Zborovodkinja Mojca je izbrala tri madžarske in eno 
slovensko pesem, s katerimi smo se predstavile na nasto-
pu na Madžarskem. Na nastopu nas je spremljal gospod 
Ladislav Györek s svojo harmoniko. Nad našim nastopom 
so bili vaščani vasi Magyarszombatfa, kakor tudi drugi 
obiskovalci prireditve zelo navdušeni, kar so dokazali z 
bučnim aplavzom, ki so nam ga namenili ob koncu našega 
nastopa. Hvaležni so, da se sklepne prireditve vsako leto 
udeležimo in s tem obogatimo njihov in naš vsakdan.
Pred našim pevskim zborom pa je že nov izziv – nastop 
v mesecu avgustu. Tako kot do sedaj, se bomo tudi za ta 
nastop temeljito pripravile. Pod vodstvom zborovodkinje 
Mojce se bomo še naprej trudile Marjeta Žilavec, Erika 
Sabotin, Jožica Sapač, Marjana Karolyi, Anemarija Karolyi, 
Cvetka Vöröš, Anita Vöröš, Jožica Borko in Bernarda Koroša 
Pantović.
Z današnjim nastopom na »Lončarskih dnevih« na 
Madžarskem, smo potrdili tezo, da obmejni vasi Prosenja-
kovci in Magyarszombatfa zelo dobro sodelujeta. Takšno 
dobro sodelovanje se krepi iz leta v leto in tega smo veseli 
prav vsi.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović iz Prosenjakovcev

amelyet vastapssal ajándékoztak meg. Hálásak, hogy 
minden éven részt veszünk a zárórendezvényükön, hiszen 
színesebbé tesszük mindennapjukat. Énekkarunkra már új 
kihívás vár az augusztusi hónapban – egy új fellépés. Erre 
is, mint ezidáig alaposan fogunk felkészülni Mojca karme-
sterünk által: Žilavec Marjeta, Sabotin Erika, Sapač Jožica, 
Karolyi Marjana, Karolyi Anemarija, Vöröš Cvetka, Vöröš 
Anita, Borko Jožica és Pantović Koroša Bernarda.
Mai fellépésünkkel a magyarországi »Fazekasnapokon« 
megerősítettük, hogy a két szomszédos falu Pártosfalva és 
Magyarszombatfa között jók a közreműködések. Az ilyen 
közreműködés évről évre fejlődik, amelynek mindnyájan 
nagyon örülünk. 
 

Lejegyzetelte Pantović Koroša Bernarda
Fordította Kovač Suzana

Foto: Izidor Koroša

„MeGÉri”
címmel hirdetett a Dunántúli Református Egyházkerület 
kiskamaszok számára táborozást július 11-16. között Ba-
latonfenyvesen. Összesen 201 gyermek jött el a balaton-
fenyvesi táborba, ebből 6 Szentlászlóról.
 Ebben a korosztályban már megfogalmazódik a mit, miért 
és milyen haszonnal kérdése, ezért a központi téma napjaink 
elanyagiasul t világnézete ellen szólt. Fontos megérteni a 
felnövekvő generációnak is, hogy az élet legfontosabb dol-
gai pénzben nem kifejezhetőek. Ezért a reggeli áhítatokon 
minden napra jutott egy bibliai történet, aminek az üzenete 
így kezdődött: MEGÉRI.
 Az első napon a megéri néha kevesebbel beérni ese-
tét Ábrahám és Lót példáján keresztül láthattuk. A gyer-
mekeknél a testvéri kapcsolatban ugyanis gyakran előjön, 
hogy úgy érzik, kevesebbet kaptak, mint a testvérük. A bi-
bliai példa bemutatja, hogy ami ma ugyan kevesebbnek 
tűnik, az miként válhat többé, igazi értékké. A héten kiderült 
még, hogy megéri Istennek tetszőt kívánni; jobb néha „sem-
mit” tenni; jobb beismerni, ha valami nem megy, és hogy 
megéri figyelembe venni a másikat. A reggeli áhítat után ki-
scsoportos foglalkozáson dolgozták fel a gyermekek a tör-
téneteket beszélgetés és kézműves foglalkozás keretében.
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Természetesen a jó időt kihasználva strandolásra, foci és 
ping-pong bajnokságra is jutott idő. Pénteken különböző 
műfajban adtak elő bibliai történetek a gyerekek; rap, 
szappanopera, balett, rock. A délutánok sem teltek 
eseménytelenül, interaktív bibliatörténeti kiállítást láthat-
tak, népi  gyöngyfűzésre mehettek és két este kareoke-
val is szórakoztunk. Az esti áhítatok után olyan vendégek 
érkeztek hozzánk, akiknek, közös vonásuk, hogy szaba-
didejükben olyan tevékenységekkel foglalkoznak, ami 
nem gazdaságilag, hanem emberileg éri meg. 

Táborozásunkat úrvacsorás istentisztelet zárta, majd a 
díjkiosztáson a hét során elért eredményekért a csapatok ju-
talmakat kaptak.
A táborozókat kérdezni sem kellett, hogy megérte-e eljönni, 
egy hetet számítógép nélkül eltölteni, ismeretlen gyermekekkel 
egy csoportba kerülni. Maguktól fejezték ki örömüket, kér-
lelték a felnőtteket, hogy maradhassanak még, vagy legalább 
jövőre újra eljöhessenek! idén is megérte!

Bódis Tamás

jaZ – oseBno
Rubrika Jaz-osebno je nastala na pobudo naše sode-
lavke. Njej bomo tudi prepustili izbiro anketirancev. 
Za prebitje ledu si je izbrala našega župana.  Sicer pa 
bomo v vsaki številki Lipnice nekoga potipali s podob-
no anketo!
ALOJZ GLAVAČ – ŽUPAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE
- V katerem letnem času ste rojeni? Jeseni
- Kje ste rojeni? V Rakičanu
- Ura, ko ste rojeni? 5:10
- Poklic, ki ga opravljate…župan
- Vaš sanjski poklic…ga ni
- Vaša najljubša jed…vse vrste enolončnic(vse na žlico)
- Jed, ki je ne marate…je ni
- Vaša najljubša pijača…voda
- Pijača, ki je ne marate…tekoča zdravila
- Vaša najljubša barva…modra
- Vaša najljubša žival…pikapolonica
- Vaš najljubši film…Šanghaj
- Vaš najljubši pevec/pevka…Oto Pestner/ Tereza Kesovija
- Vaš najljubši igralec/igralka…  Mel Gibson/Nicole 
Kidman
- Vaš najljubši nakit…nimam
- Kraj, ki bi ga želeli videti, pa ga še niste…
Moskva,Sankt-Petersburg Župan Alojz Glavač z režiserjem filma Šanghaj, Markom Naberšnikom 

- Vaš hobi…hoja,gobarjenje
- Najdražja stvar, ki ste jo kdaj kupili…loto srečka
- Dejanje, ki ga obžalujete…kajenje
- Dejanje, na katerega ste ponosni…vzgoja otrok
                                                    

Bernarda Koroša Pantovič
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spet k naravi
Živimo v dobi velikega razvoja tehnike, stresa in po-
manjkanjem časa za druženje s sorodniki, znanci in pri-
jatlji.  Ampak so kraji, ljudje in tudi trenutki, ko v našem 
okolju pozabimo na tegobe današnjega dne. Takšen kraj se 
nahaja tudi v naši moravsko-topliški občini,  in sicer v vasi 
Bogojina pod imenom »Boganjski ograček«  v neposredni 
bližini znane Plečnikove cerkve Gospodovega vnebohoda.
Pred nekaj leti je ZZZV Murska Sobota v Pomurju izvajal 
projekt Živimo zdravo in v sklopu teh predavanj je nastala 
ideja o Boganjskem ogračeku. 
Sam ograček namensko predstavlja nekdanjo kmetijo, na 
kateri so člani pridelali vse za vsakdanje življenje. Tako se-
stavlja Boganjski ograček sadovnjak s starimi sortami ja-
blan in ob robu sadovnjaka so še brajde s samorodnicami 
in tudi  gorice s količi, kakršne so bile nekoč na naših gričih 
nad vasjo. V sadovnjaku namensko ne kosimo trave vsak 
teden,  ampak kot nekoč travo pokosimo dvakrat na leto. 
Prvo košnjo trave opravimo v začetku junija in to na stari 
način -  ročna košnja. To košnjo opravijo vabljeni kosci iz 
vasi in tudi iz drugih krajev, seveda pa morajo biti vešči v 
ročni košnji. Letošnji najstarejši kosec je bil  rojen 1927 leta, 
najmlajši po znanju te veščine pa rojen 1965 leta. Da kose 
ostro režejo pa poskrbe »klepači« kateri z ustreznimi kladi-
vi ostrijo kose.

Druga polovica navedene parcele je pravi ograček, kjer sku-
pina pridela vse od zelenjave, cvetlic do zelišč, pravtako pa 
imamo tukaj še posajene grmovnice,  katere so nekoč na 
kmetijah imeli za žive meje. Na parceli se nahaja tudi mlaka 
z rastlinskim rastjem in močvirskimi živalmi. Gredice zelišč, 
cvetlic in zelenjave so oblikovane v obliki sonca in sončnih 
žarkov, ki se razširjajo od sredine parcele na vse strani. Vsa-
ko leto je posejano tudi laneno seme za žetev lana, katerega 
potem naslednje leto uporabimo pri tradicionalni prireditvi 
Trenje lanu.
Ograček oskrbuje skupina ljudi, ki deluje v okviru TD Bogoji-
na. Srečujemo se vsak torek od aprila do novembra v popol-
danskih urah. Na ta srečanja vabimo vse ljubitelje lepe nara-
ve,  kakor tudi goste oz. turiste, ki bivajo v turističnih krajih, 
saj smo za njih na ogračeku pripravili tudi nekaj promocijskih 
aktivnosti s tega področja. Osnovno načelo te delovne skupi-
ne pa je želja po druženju, saj se zmeraj po končanem delu 
na gredicah najde do večera še toliko časa, da malce pose-

demo in poklepetamo o najnovejših dogodkih in tako s tem 
nadomeščamo nekdanje druženje ljudi ob mlekarni.   
Za vzorno in »strokovno« delo pa se člani tudi usposabljamo, 
in sicer poleg letnih predavanj organiziramo vsako leto tudi 
strokovno ekskurzijo, katere rezultat je tudi vsebina in ureje-
nost našega ogračeka. Tako smo si že ogledali in imeli sveto-
vanje v Botaničnem vrtu Maribor, Zeliščarska kmetija Plavica 
na Dolenjskem, zeliščni vrt Žalec pri Hmeljarskem institutu, 
letos pa smo bili tudi v Botaničnem vrtu Ljubljana.
Moramo omeniti tudi dosedanje dobro in uspešno sodelo-
vanje z OŠ Bogojina, ki nam je dosti pomagala pri košnji trave, 
mi pa jim nudimo dve gredici, ki ju oskrbujejo sami učenci. 
Zahvaljujem se tudi drugim podpornikom, ki nam pomagajo 
pri raznih prireditvah, da se udeležencem zahvalimo z darili. 
Vnaprej  želim, da bi se nam pridružilo še več ljubiteljev 
narave pri naših srečanjih na ogračeku, da bi ga ohranili z 
vzdrževanjem vsaj v takem stanju kot je sedaj, čeprav obsta-
jajo ideje in želje še za nadgradnjo trenutnega stanja, vendar 
je vse to odvisno od dobre volje ljudi in še posebej finančnih 
sredstev.
       

Poldi Kočar

sreča je otroški Živ Žav
Na obisku pri Ošlajevih v Tešanovcih
Občina Moravske Toplice je verjetno edina lokalna skup-
nost v naši državi, ki se je odločila, da na nek način spodbu-
di večjo rodnost. Zato so občinski svetniki soglasno potrdili 
predlog župana Alojza Glavača, da iz občinskega proračuna 
namenijo po tisoč evrov za vsakega novorojenega občana 
Moravskih Toplic. Letošnji podatki so nadvse spodbudni, 
kar 38 novorojenčkov je privekalo na svet. Poldrugi mesec 
nazaj, bilo je 15. junija je privekala na svet Ula, osmi otrok v 
družini Matejke in Antona Ošlaja iz Tešanovcev. Med prvo-
rojencem in najmlajšo Ulo je dobrih 15 let, vendar Matej-
ka in Anton, oba sta zaposlena v Termah 3000, pravita, da 
so njuni otroci njuna sreča. Vesela sta bila obiska župana 
Alojza Glavača, podžupana TIborja Vöröša in občinskega 
svetnika Saša Koca,  ki so v košari prinesli nekaj dobrot, pa 
tudi simbolični ček v vrednosti 1000 evrov, ki bodo družini 
Ošlajevih prišli še kako prav. 
                                                                                                                                                Bc

Skupinska slika, na kateri sicer ni bilo vseh Ošlajevih, še Ula je prespala obisk.
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Topli-
ce na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04, 47/06, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 
11/09 ), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/2006-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

1. PREDMET RAZPISA
Občina Moravske Toplice razpisuje oddajo v najem enega (1) dvo-
sobnega stanovanja številka 7, v poslovno-stanovanjskem objektu 
v Prosenjakovcih št. 70. 
Stanovanje bo vseljivo po končanem javnem razpisu.
Oblikovana bo ena prednostna lista za stanovanje, predvideno 
za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. 
členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v 
nadaljevanju: pravilnik), niso zavezani za plačilo lastne udeležbe in 
varščine.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofit-
nih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencio-
niranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08), oziroma 
na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let 
od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.
Pri dodelitvi stanovanja bodo upoštevani naslednji površinski nor-
mativi:

Število članov gospo-
dinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine

1 – člansko  od 20 m2 do 30 m2

2 – člansko nad 30 m2 do 45 m2

3 – člansko nad 45 m2 do 55 m2

4 – člansko nad 55 m2 do 65 m2

5 – člansko nad 65 m2 do 75 m2

6 - člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina povečuje 
za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju občine Moravske Toplice.
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so 
tudi:
-ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo 
začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih-varnih 
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj v 
občini Moravske Toplice,
-invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, 
če imajo v občini Moravske Toplice možnosti za zaposlitev ali 
imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene sto-
ritve, 
-najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o 
podržavljenju– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve ne-
profitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofit-
nih stanovanj v najem.

2.1.2. 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2010 ne presegajo:

Velikost go-
spodinjstva

% povprečne neto 
plače v državi 

meja neto dohodka v 
EUR

1 – člansko 200 % 1.933,24
2 – člansko 250 % 2.416,55
3 – člansko 315 % 3.044,85
4 – člansko 370 % 3.576,49
5 – člansko 425 % 4.108,13
6 – člansko 470 % 4.543,11

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica na-
daljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

2.1.3.
Ostali splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja:
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo 
stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik ne-
profitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno 
najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stano-
vanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po 
zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se 
upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov 
stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s 
plačilom lastne udeležbe v času objave razpisa. 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SO-
CIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno zdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pravil-
nik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij 
prosilcev, ki so določene s tem razpisom. 

3.1.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
- mladi in mlade družine,
- družine z večjim številom otrok, 
- družine z manjšim številom zaposlenih,
- žrtve nasilja v družini,
- državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so 
podnajemniki,
- invalidi in družine z invalidnim članom, 
- osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 

3.2.
Prednostne kategorije iz točke 3.1. se točkujejo z naslednjim 
številom točk:

Prednostne kategorije prosilcev Število točk
Mlade družine (starost družine do 35 let) 
mladi (starost prosilca do 30 let)

100
100

Družina z večjim številom otrok:
 - najmanj trije otroci
- za vsakega nadaljnjega otroka

100
50

Družina z manjšim številom zaposlenih 50
Žrtve nasilja v družini 50
Državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, 
ženske 12 let) 50

Invalidi in družine z invalidnim članom 50
Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50
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Če več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost pri do-
delitvi neprofitnega stanovanja mladi in mlade družine.
 
4. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem, mora oddati vlogo, vključno s prilogami na po-
sebnem obrazcu Občine Moravske Toplice, ki ga dobi v tajništvu 
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice 
in na spletni strani občine: http://www.moravske-toplice.si/.
Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jih pošljejo priporočeno 
po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice s pripisom: »JAVNI RAZPIS – NEPROFITNO 
STANOVANJE – NE ODPIRAJ«.
Rok za oddajo vlog je do vključno 31.08.2011.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, 
če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo vlog. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, 
ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpi-
snega roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo pro-
silci priložiti naslednje listine:
- izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih 
razmer,
- izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov 
(s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih za-
stopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani go-
spodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov,
- najemno oziroma podnajemno pogodbo, v kolikor prosilec ne živi 
pri starših ali sorodnikih,
- dokazila o skupnem neto dohodku gospodinjstva v zadnjem letu 
pred razpisom (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz 
dela preko študentskega servisa, invalidnina, itd.), 
- drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno-
zdravstvene razmere,
- dokazilo o plačilu upravne takse v višini 21,02 EUR za vlogo in izda-
jo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah. 
Potrdilo o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu 
članov gospodinjstva ter potrdila o premoženjskem stanju bo pri-
dobila občina neposredno od pristojnih državnih organov.
Občiska uprava Občine Moravske Toplice bo preverila pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost. Pristojna komisija, ki jo ime-
nuje župan občine, bo proučila utemeljenost pravočasnih in po-
polnih vlog na podlagi prejetih listin, dokumentiranih poizvedb in 
ogledov stanovanjskih razmer prosilcev. Po proučitvi in točkovanju 
vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo po 
številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe 
o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v 
roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa, z možnostjo pritožbe 
v roku 15 dni po prejemu odločitve. O pritožbi odloči župan občine; 
odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi  pritožb se 
javno objavi upravičenec, s katerim se sklene najemna pogodba 
za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki 
neupravičeno zavrne stanovanje ali ki se na ponoven poziv k skle-
nitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko komisija ponovno preveri, 
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do do-
delitve neprofitnega stanovanja v najem. 

Številka: 352 - 00006/2011-1 
Moravske Toplice, dne 28.07.2011

Župan: Alojz Glavač, l.r.

poletni koncert v vrtcU
Za nekatere otroke se je šolsko leto že končalo in uživajo v 
zasluženih počitnicah, nekateri otroci pa še obiskujejo vrtec. 
Letos smo v dežurnem vrtcu Martjanci zbrani otroci iz treh 
vrtcev Fokovci, Martjanci in dvojezičnega vrtca Prosenjakovci. 
Strokovne delavke, ki smo bile z otroki, smo se tudi v teh po-
letnih dneh potrudile, da je bilo našim otrokom čim lepše. 
Otroci starejše skupine, kjer smo bili zbrani otroci iz vseh 
omenjenih vrtcev, smo se odločili, da bomo pripravili majhen 
koncert za naše sredinčke in naše najmlajše. Dan pred »mini 
koncertom« smo se zmenili, kakšne pesmice jim bomo zapeli 
in s kakšnimi instrumenti se bomo spremljali. Ker pred otro-
ki nismo želeli nastopati nepripravljeni, smo dan pred našim 
nastopom pridno vadili. Vsak otrok si je lahko izbral instru-
ment, ki mu je bil najbolj všeč in z vajami smo lahko začeli. 
Pesmice so se kar vrstile: »Kuža Pazi, »Naša četica koraka…«, 
»Ko si srečen…« in še bi lahko naštevala. Poleg petja in igranja 
na instrumente, smo tudi zaplesali, da nam je bilo še lepše.
Na dan koncerta, smo z otroki pesmice še enkrat ponovili, 
nato pa smo pogumno stopili pred otroke in druge strokovne 
delavke, ki so nas že nestrpno čakali v drugi igralnici. Zaigrali 
in zapeli smo jim in na naše veliko veselje smo jim bili zelo 
všeč in to tako zelo, da so nam pri petju vsi skupaj pomagali. 
Aplavz, ki je sledil po nastopu je bil zelo dolg in to nam je dalo 
elana, da jim za konec zapojemo še eno pesmico, za katero se 
sicer nismo pripravili, a nam je šla zelo dobro in to je »Mi se 
imamo radi…«.  
Ob igranju in petju smo vsi skupaj zelo uživali. Da je temu bilo 
res tako, se lahko prepričate, če si boste ogledali priložene fo-
tografije. 

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
Iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Óvodai nYÁri koncert
Némely gyerekek számára az iskolai év véget ért, és a jól megér-
demelt vakációjukat töltik, némely gyerekek pedig még járnak 
óvodába. Az idén három óvoda gyerekei járnak a Martjanci-i 
ügyeletes óvodába: Martjanciról, Fokovciból és Pártosfalváról, a 
kétnyelvű óvodából.
Ezeken a nyári napokon mi, az óvoda szakdolgozói, akik a gye-
rekekkel vagyunk, igyekeztünk a gyerekek számára érdekes 
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športni proGraM Zlati sonček – 
plavanje
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gi-
banjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa 
in samega sebe. Ko  otrok začne obvladovati svoje roke, noge 
in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, prido-
bi si samozaupanje in samozavest. 
Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja 
in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, 
lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in zahtevnejših športnih 
dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo 
raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in za-
dovoljstvo. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne 
sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri so-
cialnem in emocionalnem razvoju.
V mesecu juniju so mi bili s posebno nalogo zaupani vsi 
predšolski otroci zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, ki 
bodo jeseni prestopili prag šole. Omenjeni otroci so vključeni 
v športni program Zlati sonček na državni ravni pod okriljem 
Zavoda za šport Slovenije. Športni program Zlati sonček vse-
buje knjižico, v kateri so zapisane  določene naloge, ki bi jih naj 
oz. jih lahko posameznik opravi. Za osvojene vsaj štiri v naprej 
določene naloge (od peti), si otrok pridobi nalepke in s tem 
posledično prejme malo modro medaljo. Poleg smučanja, ro-
lanja ali kotalkanja, spretnosti z žogo in petih izletov je ena 
izmed nalog tudi plavanje. Naloga otroka je da drsi v vodi z 
lahtmi naprej in vztraja v tem položaju najmanj 5 sekund. 
Posamezna skupina si je nabirala izkušnje v Termah 3000 in 
sicer tri dni po štiri ure.

Izvedbo je v celoti financiral zavod Vrtci Občine Moravske 
Toplice iz sredstev, ki smo si jih pridobili na športni prire-
ditvi Šport špas, ki je bila 14. maja 2011 v M. Toplicah. Vsem, 
ki so takrat prispevali ta sredstva, se zdaj še enkrat najlepše 
zahvaljujemo. 
V Moravske Toplice so se otroci pripeljali z organiziranim 
prevozom, kar je predstavljalo posebno doživetje.
Vsak dan sem se z otroki pogovorila o bistvenih osnovnih 
stvareh, kot so npr. brez hrane in pijače ter žvečilnega gu-
mija v bazen, ogledali smo si sanitarije, katere so otroci ko-
ristili, o vedenju in obnašanju v samem kompleksu baze-
nov do okolice, drugih ljudi, pogovarjali smo se o ustrezni 
zaščiti pred močnimi sončnimi žarki ter se ustrezno 
zaščitili s kremo.
Otroci so se najprej prilagajali na vodo. Izvajali smo različne 
igre v vodi: otroci so hodili v vodi, naredili krog z dvignje-
nimi rokami, v počepu, vadili in urili smo se v t.i. pihanju 
mehurčkov, se igrali razne vodne igre z malimi barvnimi 
žogicami, v odrivu, drsenju.     
Otrokom sem omogočila večjo individualnost, drugačnost 
in izbiro v nasprotju s skupinsko rutino ter jim ponudila 
čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti. Upoštevala sem 
individualne razlike v razvoju in učenju. Otroci so ime-
li možnost seznaniti in nadgrajevati izkušnje z rekviziti 
za vodo, s plavalnimi črvi, z obročem, z napihljivo mehko 
žogo. Otroci so rade volje posegali po vseh rekvizitih ter si 
tako pridobivali izkušnje. Ob raznovrstnih igrah in vajah je 
večina otrok uspešno opravila nalogo ter si tako prislužila 
ustrezno nalepko. Ob zaključku so se otroci posladkali še s 
sladoledom.
Otroci so si na svoji poti odraščanja, na poti samostojno-
sti, pridobili nove izkušnje z vodo in v vodi, dodali so še en 
kamenček v svojem mozaiku odraščanja. In vse nastale 
izkušnje bogatijo njihova otroška srca in so jim t.i. odskočna 
deska na poti odraščanja, zrelosti in samostojnosti.
Ob pogledu na vesele in nasmejane obraze otrok, ob njiho-
vem zadovoljstvu, pa so nam, strokovnim delavkam, otroci 
dali vedeti, da smo del njih, da smo njihovi ter nam prav 
tako dali svoj kamenček, katerega mozaik gradimo sami.

Bojana Benkovič, 
dipl. vzg. predšolskih otrok 

foglalkozásokat szervezni. Az előbb említett óvodákból való 
nagycsoportos gyerekekkel elhatároztuk, hogy egy kis koncer-
tet szervezünk a középső- és kiscsoportosok számára. A „mini 
koncert” előtti napon megbeszéltük, hogy mely énekeket fogjuk 
nekik énekelni és milyen hangszerekkel készülünk. Mivel a gye-
rekek előtt nem akartunk felkészületlenül szerepelni, a fellépés 
előtti nap szorgalmasan gyakoroltunk. Minden gyerek a neki le-
ginkább tetsző hangszert választotta, és kezdődhetett is a gya-
korlás. Az énekek csak úgy sorakoztak: “Kuža Pazi”, “Naša četica 
koraka…”, “Ko si srečen…” és még sorolhatnám őket. Az éneklés 
és a zenélés mellett még táncra is perdültünk, és ettől még job-
ban éreztük magunkat.
A koncert napján, miután az énekeket még egyszer átismételtük, 
bátran álltunk a szakdolgozókból és gyerekekből álló közönség 
elé a másik játszószobában. Énekeltünk és táncoltunk nekik, és 
a legnagyobb örömünkre, annyira tetszett nekik az előadás, hogy 
mindannyian csatlakoztak hozzánk az éneklésben. Az előadást 
követő tapsvihar hosszan szólt, és ez nekünk lendületet adott, 
hogy még egy éneket énekeljük, amit ugyan nem gyakoroltunk, 
de így is jól ment. Ez a „Mi se imamo radi...” című ének volt. 
Éneklés és játék közben mindannyian nagyon jól éreztük magun-
kat. Erről könnyen meggyőződhetnek, ha a mellékelt fényképeket 
is megnézik. 

Írta: Bernarda Koroša Pantović 
a Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda óvónője

Fordította: Rozgonyi Emőke 
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1. etno taBor v Martjancih – 
»Martjanci skoZi čas«
V Turističnem društvu Martin Martjanci smo se odločili, 
da bomo letos poskusno prvič organizirali etnološki tabor, 
namenjen druženju in zbiranju izročila o naši vasi. Želja po 
tovrstni aktivnosti se je pojavila februarja letos, ko smo v 
počastitev kulturnemu prazniku na ogled postavili razsta-
vo starih fotografij pod naslovom »Martjanci skozi čas«. Ker 
smo ugotovili, da je bil odziv vaščanov na razstavo zelo do-
ber in ker so povedali, da imajo tega še kar nekaj po domo-
vih, smo se odločili, da akcijo zbiranja fotografij in ostalega 
kar ljudje o vasi vedo izvedemo v obliki dvodnevnega tabora.
Tabor je potekal 14. in 15. julija 2011. Zaradi poplave različnih 
taborov v poletnih mesecih, je bil odziv na naš tabor neko-
liko slabši, vendar smo ga mi vseeno izvedli v nekoliko 
skrajšani obliki. Na teren se je odpravilo 6 zbiralcev izročila, 
ki so imeli za delo na terenu posebej pripravljen vprašalnik, 
ki je zajemal nekaj osnovnih vprašanj o zgodovini vasi in 
načinu življenja v vasi skozi čas. Ker nas je bilo bolj malo, 
smo si naredili seznam hiš, ki smo jih želeli obiskati. Ta 
seznam je zajemal predvsem domove, kjer živijo starejši 
Martjančari, ki bi nam vedeli povedati kar več. Veseli smo, da 
smo naleteli na tako pozitiven odziv tistih, ki smo jih obiska-
li. Dobili smo zelo veliko informacij in vse so bogat zaklad, 
ki ga bomo shranili na primeren način. Odločili smo se, da 
bomo gradivo, ki smo ga zbrali obdelali in izdali v obliki bil-
tena, s katerim bomo obeležili 10. obletnico našega društva, 
ki jo praznujemo naslednje leto. 

V soboto, 16. julija smo izvedli zaključek našega tabora v 
obliki druženja vaščanov, ki je bilo na nogometnem igrišču v 
Martjancih. Kakor se je izkazalo že lansko leto, v Martjancih 
ne rabimo posebnega razloga za druženje. Pomembno je, 
da se zberemo, poklepetamo in skupaj poveselimo. Otroci 
so uživali v skupni igri  in se pomerili v vlečenju vrvi. Polet-
ni večer in hkrati 1. Etno tabor smo zaključili na družaben, 
prijeten in  zabaven način.
Najlepša hvala Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izvedbi…

Jasmina Papić

Zelenjadarsko Folklorni Festival
27. 8. – 28. 8. 2011 (ivanci, 
Moravske toplice)
Ponovno objavljamo, da v okviru mednarodnega projekta 
»IC CU – Inter Cultural Unity of Citizens«, nosilec katerega 
je Občina Biograd na Moru, z Zelenjadarsko-folklornim 
festivalom pripravljamo predstavitev občin iz 4 držav 
(Hrvaške – Biograd na Moru in Grubišno Polje, Madžarske 
– Sellye, Češke – Kyjov in Slovenije – Moravske Toplice). 
Srečanje 5 pobratenih občin bo 27.8.2011 v okviru prire-
ditve Zelenjadarski dnevi v Ivancih. Soorganizator prire-
ditve je tudi Društvo Selenca iz Ivancev. 
Organizatorji pripravljamo bogat festivalski program z 
razstavo zelenjave in degustacijo zelenjavnih jedi, ne 
zamudite folklornega festivala in različnih animacij, pri-
pravljamo pa tudi nogometni turnir in druge športne 
igre. Svoje kulinarične spretnosti boste lahko med drugim 
pokazali s tekmovanjem v kuhanju zelenjavne juhe, zato 
ne odlašajte s prijavo. 

VABILO ZA OBČANE – POMOČ PRI GOSTOLJUBJU 
Okrog 200 gostom iz pobratenih občin, prisotnih na 
prireditvi, bo potrebno nuditi prenočišče. Ker je namen 
projektnega srečanja ravno izboljšava medkulturnega 
sodelovanja in povezovanja pobratenih mest, k sodelo-
vanju ponovno vabimo občane in vas prosimo za sprejem 
gostov v svojih domovih. 
Vsi, ki ste pripravljeni gostom nuditi prenočišče z zajtr-
kom, vas prosimo, da to sporočite TIC-u Moravske Toplice 
čim prej oz. najkasneje do 16.8.2011 na tel št. 02 538 15 20 
ali po e-pošti tic.moravci@siol.net. Vaščani iz Ivancev, ki 
ste pripravljeni sodelovati, pa to sporočite Klavdiji Koltaji 
na tel. št.: 041 852 571. 

Občina Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, 
Društvo Selenca

Etno tabor in vaško druženje je nekoliko skazilo slabo vreme
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Gostišče oaZa
Pred dnevi mi je prišla pod roko priloga časnika Finance 
Dolce Vita, revija »življenjskih radosti«. V letošnji majski 
številki predstavlja kot osrednjo temo Prekmurje in v članku 
predstavi vrsto kulturnih in naravnih znamenitosti pokraji-
ne, predvsem pa skuša izrisati njeno kulinarično podobo. 
Posebej sem bil prijetno presenečen nad delom besedila, 
namenjenega Gostišču Oaza. V njem avtor - urednik revije 
Tomaž Sršen med drugim zapiše: »Obrnem se proti Mo-
ravcem in sklenem preveriti govorice o pravem, pravcatem 
steakhousu sredi ravnic Prekmurja, imenovanem Oaza. Je 
že res, da steaki, predvsem argentinski, niso prekmurska po-
sebnost, vendar mi povejte, kje v Sloveniji lahko človek poje 
zares zunajserijske steake, pečene na živem žaru?«

PANONSKA HIŠA STEAKOV
Gostišče Oaza vodi družina Šinkec iz Moravskih Toplic bolje 
rečeno, mladi Robi Šinkec, kuhar po poklicu in duši ter prvi 
človek v kuhinji gostišča. »Tudi sam sem bil navdušen nad 
lepimi besedami, saj kdor se spozna na kulinariko ve, da je 
Tomaž Seršen cenjeno ime na področju ocenjevanja slo-
venske kulinarike in neizmerno predan kulinariki. Izredno 
spoštujem njegove zapise in predvsem njegovo presojo,« 
pravi Robi. Doda, da si je svoje gostišče s ponudbo  pravih 
steakov želel od nekdaj, predvsem odkar se v rosnih mla-
dih letih med večletnim delom v priznanem steakhousu v 
Nemčiji  gostisču “Alte Post”, pri teti Esteri in stricu Lothar 
Ploew  seznanil s kakovostjo prehranske ponudbe. »Ste-
ak je najkakovostnejši goveji file argentinskega izvora, 
odlikuje ga izredna mehkoba in sočnost, ki jo dosežemo 
s posebnim zorenjem ... kar nekaj dni ga zorim, preden 
ga pripravim po želji gosta, bodisi kot beefsteak ali rum-
psteak na žaru, v poprovi omaki, s popečeno čebulo ali 
z jajcem … Naša specialiteta je argentinski steak Oaza s 
popečenimi jurčki na rukoli in pečenim krompirjem«, z 
žarom v očeh doda Robi.
PONUDBA GOSTIŠČA OAZA JE PESTRA
»Steaki so eden od štirih stebrov naše ponudbe, drugi so: 
jedi z žara, ribje jedi in domače, lokalne jedi iz svinjske-
ga, govejega ali piščančjega mesa, ki jih ponujamo kot 
posebne specialitete pripravljene v ponvi. Gostišče Oaza 
se nahaja v osrčju prekmurske ravnice, v vasici Mlajtin-
ci, ob ribniku, kar je posebnost našega gostišča, saj ve-
liko ljudi uživa tudi ob ribjih jedeh. Ne ponujamo sicer 
rib iz ribnika, temveč najkakovostnejše morske ribe in na 
različne načine pripravljene lignje. Ob pričetku delovanja 
gostišča smo zasloveli predvsem po jedeh z žara, ki jih 
pripravlja naš kuhar iz Srbije, iz Leskovca, kjer je tradicija 
jedi, pripravljenih na žaru doma«, pravi Robi in doda, da je 
skrivnost dobrih čevapčičev in pleskavic predvsem v mesu 
– dobrem govejem mesu. 
Na leseni poletni terasi nad ribnikom je sicer prostora za 
80 gostov, vendar si je od pomladi do pozne jeseni mno-
gokrat potrebno rezervirati mizo, še posebej med viken-
dom. 
Zelo hitro – že v prvem letu poslovanja - so jih ob 
domačinih, odkrili tudi domači in tuji gostje, ki dopu-
stujejo v Moravskih Toplicah. Veliko je Avstrijcev, Nemcev 

in drugih tujih gostov, ki si po kopanju privoščijo kosilo 
ali večerjo v naravnem okolju, v objemu brez in topol. 
»V Termah sem nekoč tudi sam začel, kot pripravnik v 
tamkajšnji kuhinji,« se spominja Robi, »in veseli me, 
da sem tudi sedaj s termami navezal tesen stik, saj 
v naše gostišče Oaza, prihajajo tudi gostje Term. Rad 
bi izpostavil  segment pomurskih poslovnežev, ki se 
s svojimi poslovnimi partnerji, bodisi domačimi ali iz 
tujine, pogosto in z veseljem vedno znova vračajo. Po-
slovna kosila so v kratkem času postala posebnost in 
stalnica naše Oaze«, povdari Robi.
OAZA ZDRAVJA POMURJE
Zasnova gostinskega objekta na mlajtinski 
»kamešnici« je nastala kot del projekta Oaza zdravja, 
v okviru katerega je Občina Moravske Toplice z znat-
no finančno pomočjo Evropske unije povsem obnovila 
cesto Mlajtinci-Tešanovci in uredila pločnike ob njej, 
zgradila ekološki in promocijski center Oaza zdravja v 
Tešanovcih in kolesarsko stezo ter sodelovala tudi pri 
urejanju pohodnih stez in kolesarskih poti v nekate-
rih goričkih občinah. Omenjeni objekti so del projekta 
Oaza zdravja Pomurje in so bili slovesno predani v 
uporabo ob občinskem prazniku leta 2008. 
Sodelovanje družine Šinkec in Občine Moravske Topli-
ce, ki je nosilka projekta Oaza zdravja Pomurje, se je 
pričelo leta 2009 in je jasno zastavljeno ter dogovorje-
no. Gostišče Oaza je danes last občine Moravske Topli-
ce, podjetje Šinkec d.o.o. pa je najemnik gostišča, ki ga 
je prejelo v upravljanje na podlagi javnega poziva, ki 
ga je izvedla Občina Moravske Toplice. Najemnino za 
gostišče Oaza pa kot upravljalec poplačujemo z last-
nim vložkom,« jasno pove Robi Šinkec. 
In kaj vse so Šinkecovi v obdobju svojega upravljanja 
gostišča na lokaciji uredili? Tlakovali so dvorišče in do-
voz do gostišča, uredili zelenice, razširili kuhinjske in 
gostinske prostore, ter tako omogočili, da lahko skozi 
vse leto v zaprtih prostorih gostišča sprejmejo do 60 
gostov. Zgradili so poseben prostor za žar, uredili lese-
no teraso nad ribnikom, na novo uredili sanitarije, ki 
so bile prvotno v zunanjosti objekta in povsem poso-
dobili kurilnico. Za udobno počutje gostov pa niso po-
zabili urediti niti brežine ribnika. Najnovejša letošnja 
pridobitev pa je največje sončno jadro v Sloveniji, ki bo 
gostom v toplih dneh na terasi gostišča nudilo prijet-
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PRIJAVNICA: 
Svojega otroka________________________________________________, starost:__________(let).          Spol: M  Ž (obkroži)
naslov:____________________________________  gsm:__________________e-pošta:_____________________________, 
prijavljam na razpisani termin ____________________________.
Druge posebnosti otroka (vegetarijanstvo, alergije…..)  _______________________________________________________.
Ceno hokejskega kampa 66,00 € bom plačal ob prijavi oz. prvi dan kampa. 
 
IZJAVA: 
Spodaj podpisani__________________________________,dovoljujem svojemu  otroku ______________________________
udeležbo na poletnem kampu s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z uporabo njegovih 
osebnih podatkov za potrebe organizacije tabora. Dovoljujem snemanje in fotografiranje otroka ter njihovo objavo na 
spletni strani www.hkmtoplice.si ter televiziji. 
                  Podpis straršev: _________________________________
Prijavo nam posredujte na: 
po pošti: HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,  po mailu na:marketing@hkmtoplice.si, 
po fax-u: 02 538 1502 ali telefonu 041-610745 (Jože) ali 031-388250 (Metka) najkasneje 5 dni pred pričetkom kampa. 
O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali, zato nam posredujte vašo telefonsko številko na kateri ste dosegljivi.  

5.    h  o  k  e  j  s  k  i      k  a  M  p
Za koga? dekleta in fante stare od 7 do 15 let (vadba ločena po starosti)
Kje? v športnem parku Terme 3000 in kopališču Terme 3000
Kdaj?  od 22. avgusta do 27. avgusta 2011
Kaj se v kampu dogaja? igra se hokej, kopanje v bazenih, obiski znanih
športnikov in medijskih oseb, družabne igre….
Kdo vodi kamp? izkušeni člani HK Moravske Toplice (pretežno
reprezentantke  in  reprezentanti)
Hrana?  kosilo okrog 12.30, razni prigrizki in napitki
Cena? 11.- EUR za posamezni dan
Prijave? www.hkmtoplice.si ali marketing@hkmtoplice.si ali telefon:
041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka)
Še kaj? Da, za spomin na kul dneve dobiš majico. 
Celoten program je na spletni strani kluba www.hkmtoplice.si .
In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven.

HOKEJSKI KLUB
MORAVSKE TOPLICE

KRANJČEVA 3, MORAVSKE TOPLICE
9226 MORAVSKE TOPLICE

WWW.HKMTOPLICE.SI 
MARKETING@HKMTOPLICE.SI

no senco. Prvotni objekt, ki je bil zasnovan po zamisli 
arhitekta Štefana Balerja, je bil zgolj predviden kot točka, 
kjer se bodo lahko pohodniki, kolesarji in ostali gostje 
našega turističnega kraja osvežili in na kratko oddahnili. 
Odločitev družine Šinkec, da uredijo prvoten objekt 
v gostišče, je tako s sabo prinesla potrebe po večjih 

kuhinjskih, gostinskih in pomožnih prostorih. »Do da-
nes so bili za približno trikrat povečani gostinski prosto-
ri in tudi vrednost celotnega objekta. Širitev gostišča je 
družina Šinkec izvedla v sodelovanju z Ernestom Psen-
nerjem, avstrijskim arhitektom, ki ima bogate izkušnje 
pri projektiranju mednarodnih sejmov in  tovrstnih 
objektov. A dodajmo še nekaj: objekti so eno, nekakšna 
nujna infrastruktura, drugo je predano delo, v katero 
je nenehno vpeta vsa družina Šinkec, od očeta Draga 
in mame Nade, ki skrbi tudi za penzion v središču Mo-
ravskih Toplic ter Robijeve partnerke Staše, “in seveda,  
naši odlični kuharji in vedno ustrežljivi in s posluhom 
za gosta naravnani natakarji”, s ponosom doda Robi. 
“Vodenje in upravljanje restavracije je sicer hvaležno in 
posebno delo, a tudi neizmerno težko, saj gostje zlepa 
ne oprostijo nikakršnih napak. Naslednjič enostavno ne 
pridejo več”, zaključi Robi. 
A v gostišče Oaza se gostje iz vseh koncev in krajev zme-
raj znova in radi vračajo.

Ludvik Sočič
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poletna šola noGoMeta 2011
NK Čarda Martjanci je v sodelovanju z MNZ Murska Sobota 
v okviru programa Grassroots tradicionalno izvedla »Polet-
no šolo nogometa 2011«. Otroci stari od 5 do 15 let so v šestih 
dneh poleg novih nogometnih veščin, spoznali športno pot 
14-kratnega slovenskega reprezentanta Mitje Mörca, se učili 
veščin nogometnega vratarja, se kopali v Termah Vivat v Mo-
ravskih Toplicah ter seveda urili svoje nogometno znanje na 
zelo lepo urejenem Športno rekreacijskem centru Martjan-
ci. Prav tako si bodo udeleženci v okviru Poletne šole nogo-
meta ogledali nogometno tekmo med Slovenijo in Belgijo v 
Stožicah. 
Nogometni klub Čarda Martjanci deluje že od leta 1972. Skozi 
leta je dobil podobo odprtega nogometnega kluba, ki s pro-
stovoljnim in volunterskim udejstvovanjem svojih članov 
uresničuje poslanstvo kluba in skrbi, da »Nogomet ni le 
‘lejtanje 22 nourih za enof labdof’, to je prijateljstvo, dvigo-
vanje fizičnih sposobnosti in spodbujanje mladih k pozitivne-
mu razmišljanju v okviru druženja in ukvarjanja s športom«. 
Poleg članske ekipe, ki uspešno nastopa v 3. SNL, druge članske 
ekipe in veteranske ekipe, so še posebej ponosni delovanje 
mlajši selekcij, kjer pod strokovnim vodstvom usposobljenih 
nogometnih trenerjev in s pomočjo številnih volunterjev vadi 
vsako leto več otrok. Pravijo, da se na igrišču v Martjancih 
lahko aktivno z nogometom ukvarja vsak, ne glede na starost 
in nogometno predznanje.
Nogometno šolo NK Čarda sestavljajo kategorije od U6 do mla-
dincev, za več kot 100 vadečih otrok pa poleg rednih treningov, 
ligaških tekmovanj in prijateljskih tekem organizirajo številne 
druge aktivnosti (Poletna šola nogometa NK Čarda, Dan no-
gometa, Z nogometom proti rasizmu, turnirji, itd.). Prav tako 
se otroci udeležujejo ostalih nogometnih dogodkov za mlade 
(Žogarija, Rad igram nogomet, razni mednarodni turnirji).

oBilica hokeja, kopanja in 
prijetneGa drUŽenja
Konec šole je čas na katerega imajo starši in otroci 
povem različne poglede. Če prvim prihajajoči čas  le-
narjenja, zabav in poznega odhoda v posteljo še kako 
ugaja, je slednjim to čas, ko začnejo živeti v skrbeh 
kako zamotiti otroke, predvsem pa poskrbeti za njiho-
vo varnost.
Prav zato in tudi zaradi pridobivanja novih članov so 
v Hokejskem klubu Moravske Toplice že pred petimi 
leti  začeli s hokejskim kampom. Izbrali so tradicio-
nalna termina, ki sta drugi teden v juliju in predzadnji 
v avgustu, ter hokejsko igro, ki je rdeča nit druženja, 
oplemenitili s kopanjem, družabnimi igrami, obiski 
medijskih oseb in znanih športnikov, pa še marsičem 
zanimivim.
In tako so 16. julija končali s prvo izvedbo kampa na ka-
terega  je prišlo 19 otrok. Zadosti, trdijo v klubu saj se 
zavedajo, da je v zadnjih letih takšnih druženj v deželi 
ob Muri kar precej. Ker v  klubu dajejo obilo pozorno-
sti varnosti,  praviloma več kot 30 udeležencev niti na 
vzamejo.
In kaj je odlikovalo letošnji kamp? Uvodno sramežljivost 
so kaj hitro utrdila nova prijateljstva, pa tudi vaditelji-
ce (letošnji prvi termin so vodila  izključno izkušena  
dekleta iz članske selekcije) so prispevala dobre-
mu vzdušju. Prve pol ure so udeleženci preživeli ob 
družabnih igrah, še pred hudo vročino pa so preživeli 
dobri dve uri na hokejskem igrišču, kjer so eni spozna-
vali osnove hokeja na travi, drugi - člani kluba,  pa so 
delali težje vaje in pridobivali tehnična znanja.  Sledilo 
je kopanje, pa kosilo in spet kopanje, za zaključek pa 
obiski gostov ali pa so se kar sami podali na obisk. Tako 
so tokrat najprej šli v Filovce obiskat filmsko vas, kjer 
snemajo najdražji slovenski film Šanghaj,  tu pa  jim je 
scenarist filma povedal vse o filmskih trikih in poteku 
snemanja. Že naslednji dan  jih je obiskal Ginessov 
rekorder Jožef Vereš, ki je z monociklom dal možnost 
vožnje po enem kolesu prav vsem udeležencem in 
predstavil potek, kako se pride v znamenito knji-
go rekordov, predstavil pa je tudi vse svoje dosežke. 
Četrtkov popoldan so udeleženci obiskali Murski Val, 
gostiteljica Lidija Magdič pa jih je popeljala vsvet ra-
dijskih valov. Zadovoljstvo je bilo popolno, saj so ho-
kejski naraščajniki spotoma posneli še del oddaje Mali 
radio.
Kot je že navada, so sobotni, zaključni dan vso prido-
bljeno znanje pokazali staršem, vsi pa so za spomin na 
druženje dobili majico sponzorja Radenska, potrdilo 
kluba in sladkarije sponzorja Žito d.d. Ljubljana. Sledil 
je le še dogodek, na katerega se je čakalo cel teden - 
obmetavanje z vodnimi baloni. Razšli so se z enotnim 
mnenjem, da je bilo dobro, in da jih večina pride tudi 
v avgustu.
Praviloma ima kamp vsako leto tudi udeleženca iz tuji-
ne. V preteklosti je to bila deklica iz Hrvaške, letos pa 
se je kampa udeležil fant iz Nizozemske, ki je sicer tudi 
prekmurskih korenih. V klubu se že sedaj pripravljajo 

ŠPORT

na avgustovski termin in že sedaj kontaktirajo s takratni-
mi gosti. In kaj lahko se zgodi, da bomo imeli takrat na ho-
kejskem kampu tudi dvakratnega zmagovalca svetovnega 
pokala v smučarskih skokih,Primoža Peterko. Ni kaj, do-
bremu kampu pristajajo velika športna imena.

J. Črnko
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Vsekakor najbolj odmevno prireditev predstavlja Po-
letna šola nogometa, ki so jo letos izvedli že četrtič in 
katere se je letos udeležilo kar 102 dečkov in deklic od 
5 do 15 leta starosti. Otroci prihajajo iz različnih koncev 
Slovenije, nekateri starši so celo načrtovali letni dopust 
v skladu s terminom izvedbe Poletne šole nogometa. 
Otrokom skozi igro in zabavo v okviru enotedenskih 
aktivnosti predstavljajo kaj pomeni biti nogometaš in 
kaj pomeni nogomet kot tak. 
Mnogim otrokom je to prvi stik z nogometom in veli-
ka večina se jih odloči, da potem nadaljuje z aktivnim 
igranjem nogometa, kar je tudi osnovni namen Poletne 
šole nogometa NK Čarda. Kvaliteto izvedbe programa, 
ki je za vse udeležence brezplačen, so prepoznali tudi 
v strokovni in širši javnosti (UEFA, NZS, sponzorji in do-
natorji ter seveda številni mediji, ki dnevno poročajo o 
dogajanju v Martjancih).
Vodja Poletne šole nogometa Goran Pintarič je povedal 
naslednje: 
»Vizija in cilji mlajših selekcij NK Čarda Martjanci so 
usmerjeni v načrtno in strokovno delo z mladimi. Pri 
svojem delovanju zasledujemo vrednote kot so pri-
jateljstvo, volunterizem, množičnost, strokovnost in 
načela »fair play-a«. Vse našteto predstavlja, poleg 
ustrezne infrastrukture, osnovo za organizacijo dogod-
ka kot je Poletna šola nogometa v Martjancih.  Tudi letos 
se je aktivnosti udeležilo rekordno število udeležencev, 
na srečo pa smo v preteklih letih že pridobili potrebne 
izkušnje in znanja. Organizacijsko smo se ustrezno pri-
pravili, delo je potekalo brez težav in poškodb ter po zdaj 
že ustaljenem programu. Udeležence smo razdelili v pet 
starostnih skupin, za vsako pa so skrbeli po 4 trenerji. 
Prvi odzivi kažejo, da so bili tako otroci kot starši zelo za-
dovoljni, za kar gre iskrena zahvala volunterjem in vsem, 
ki so nam pomagali na kakršen koli način. Velika večina 
otrok bo nadaljevala z aktivnim igranjem nogometa, s 
čimer je osnovni namen šole nogometa v Martjancih 
izpolnjen. Izvedli smo vse predvidene aktivnosti, razen 

ogleda tekme Slovenija : Belgija, ki bo na sporedu 10.8.2011. Naše 
reprezentante bo na Stožicah spodbujalo kar 200 otrok, staršev 
in volunterjev, iz Martjancev pa se bomo odpravili kar s 4 avto-
busi.«
Zadnji dan je predsednik MNZ Murska Sobota g. Danilo Kacijan 
otrokom podelil medalje oz. značke nogometaša ter spominske 
majice. Ob tem je povedal naslednje: »Poletna šola nogometa 
v Martjancih predstavlja unicum v slovenskem prostoru, saj je 
za vse udeležence brezplačna. Je tudi najbolj množična tovrstna 
prireditev v Pomurju. Zavedamo se, da splošna gospodarsko-so-
cialna situacija v regiji ni rožnata, zato je še toliko bolj pomemb-
no, da omogočimo vsem otrokom počitniško prostočasno 
udejstvovanje. Prav tako vedno poudarjamo, da mora biti šola 
na prvem mestu, menimo pa da lahko otroci z igranjem nogo-
meta in ukvarjanjem s športom dobro skrbijo za svoje zdravje, 
sklepajo nova prijateljstva, spoznavajo delovanje v skupini ter 
pridobivajo ostale pozitivne vrednote. Poletna šola nogometa v 
Martjancih je bila prava promocija športa in nogometa, vsi, ki so 
skrbeli za izvedbo aktivnosti, pa so še enkrat več dokazali da je 
NK Čarda majhen klub z velikim srcem«. 

Ob podelitvi je nastala tudi ta fotografija.  

livada prestiGe Gosti Grški a.e.k., 
anGleški MiddlesBroUGh in tUrški 
karaBÜkspor
Grški superligaš iz Aten, A.E.K, angleški klub FC MIDDLESBROU-
GH (Championship liga) in turški superligaš KARABÜKSPOR se 
v drugi polovici meseca julija mudijo na pripravah v Moravskih 
Toplicah. Nogometne ekipe so s spremljevalnim osebjem na-
stanjene v petzvezdičnem hotelu Livada Prestige, del športnih 
priprav pa bodo opravili v odranskem Športnem parku ter 
tamkajšnjem fitnesu.
Terme 3000 so na podlagi celovite turistične infrastrukture 
priljubljena destinacija številnih športnikov in športnih ekip 
različnih panog. Konec junija se je tukaj na novo tekmovalno 
obdobje pripravljal letošnji slovenski nogometni prvak NK 
Maribor, v juliju pa so gostili tudi nogometaše iz Gruzije (FC 
DINAMO TBILISI).
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statistika oBiska tic-a Moravske 
toplice (1. 1. - 30. 6. 2011) 
Poslovalnico TIC Moravske Toplice je v prvi polovici 
letošnjega leta v obdobju med 1.1. in 30. 6. 2011 obiskalo 
več obiskovalcev kot lani, letos jih je bilo skupaj 11.821. 
V prvem polletju smo beležili največ gostov iz Slove-
nije (89,84 %), med tujimi turisti še vedno prevladujejo 
Avstrijci (9,11 %). V navedenem obdobju smo med tuji-
mi gosti beležili tudi porast Italijanov, Čehov in Srbov. 
Največ Slovencev je TIC obiskalo meseca maja, največ 
Avstrijcev pa v juniju. 
Podrobnejši pregled nočitev za navedeno obdobje v 
občini Moravske Toplice sledi v prihodnji številki.

poletni Utrip v Moravskih 
toplicah 
V okviru Poletja v Moravskih Toplicah je aktualna Polet-
na turistična etno tržnica, ki poteka med četrtkom in 
soboto, od 18. ure dalje pri slaščičarni Café Praliné. V na-
vedenih dneh bo potekala med julijem in septembrom. 
Na tržnici se predstavljajo domači ponudniki tradicio-
nalnih izdelkov domačih obrti, za dodatno animacijsko 
popestritev skrbijo tudi člani turističnih in kulturnih 
društev iz občine. 
Spremljevalno dogajanje v Termah 3000: ob četrtkih 
folklorni nastopi na terasi hotela Termal, ob petkih za-
bava z DJ-jem na terasi slaščičarne Café Praliné in ob 
sobotah plesna glasba na terasi hotela Termal. 

vaBilo na koncert (Festival seviQc 
BreŽice) 
1. 9. 2011 ob 20.30, Cerkev Gospodovega vnebohoda, Bo-
gojina
Koncert financira občina Moravske Toplice, prost vstop
ANSAMBEL NOVA SCHOLA LABACENSIS (SI):
• Tadeja Pance (sopran, činelce, oceanski boben, tambu-
rin, ptičje trkalo / soprano, cymbals, ocean drum, tambou-
rin, bird rattle)
• Janez Jocif (portativ, srednjeveški oprekelj, enoročna 
piščal in boben / portative organ, medieval hammered 
dulcimer, pipe and tabor)
• Tomaž Šinigoj (srednjeveški altovski fidel, violina / me-
dieval fiddle, violin)
• Miha Šinigoj (srednjeveški tenorski fidel, violončelo / 
medieval fiddle, cello)
• Gašper Jakovac (arabska lutnja, mandolina, zvončki / 
Arabic lute, mandolin, hand bells)
• Žiga Kroflič (arabska in renesančna lutnja, tamburin, 
zvončki/ Arabic and Renaissance lute, tambourin, hand 
bells)
• Maruša Mirnik (renesančna lutnja / Renaissance lute)
• Amalija Maček (renesančna lutnja / Renaissance lute)
•  Marko Angelski (kitarone / chitarrone)
• Boris Šinigoj (umetniško vodstvo, arabska lutnja in 
vihuela / artistic directon, Arabic lute and vihuela)
Glasbeno potovanje z Ribo Faroniko
Nova Schola Labacensis je edinstven slovenski lutenjski 
ansambel za zgodnjo glasbo, ki se opira na domače in 
širše evropsko glasbeno izročilo glasbe srednjega veka, 
renesanse in baroka pri čemer ne izključuje tako izva-
janja ljudske glasbe kakor tudi sodobnejših klasičnih del. 
Njihov repertoar zajema tako srednjeveške pesmi o Sve-
ti Mariji, motete in ljudske pesmi, kakor tudi renesančne 
šansone, plese in diferencije, baročne chaccone in folije 
vključno z afriškimi cumbees, latinoameriškimi milonga-
mi in sodobnimi klasičnimi mojstrovinami kot je Faurejev 
Pie Jesus.
Dodatne informacije: TIC Moravske Toplice, www.moravs-
ke-toplice.com

Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice
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naGradna kriŽanka: pokrovitelj Gostišče oaZa

Geslo križanke, svoje ime in priimek ter naslov nam pošljite na dopisnici 
do petka, 26. julija 2011 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Križanka. Izmed prejetih pra-
vilnih rešitev bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli vrednostni 
bon Gostišča Oaza.

Pravilna rešitev gesla prejšnje križanke: OTROŠKI VRTEC.  Med pravilnimi prispelimi rešitvami smo izžrebali: 
1. IVAN MATKO, TEŠANOVCI 7E, 2. KLARA PEVC, BOGOJINA 25, 3. TADEJ NEDELJKO, ANDREJCI 11, 4. NIKOLA PRELIČ, MLAJTIN-
CI 21, 5. ERNEST HORVAT, PROSENJAKOVCI 77.  Nagrajencem čestitke, nagrade prejmejo po pošti.
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FotoGraFije 
Meseca: 

jUnij 2011
2. mesto 
Valentina ROGAČ, 
Martjanci 
- Pogled na Martjance

3. mesto 
Dejan Jauk, 

Sebeborci
- V barvah

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
AVGUST 2011

Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

POOL PARTYJI
V KOPALIŠČU AJDA 

Pool partyji z Dj-em in wellness 
ponudbo. M. Toplice, kopališče v hotelu Ajda

3. 8., 10. 8., 17. 8., 
24. 8. 2011
- 20.00 -23.00

Terme 3000 martina.roudi@terme3000.si
041 994 803

POLETNA TURISTIČNA 
TRŽNICA 

Ponudba izdelkov domačih 
rokodelskih in drugih obrti. 

Moravske Toplice, 
pri slaščičarni Café Praliné 

Avgust in september, 
med četrtkom in 
soboto, od 18.00  

TIC M. Toplice www.moravske-toplice.com
02 538 15 20  

SPREMLJEVALNO 
DOGAJANJE 
V TERMAH 3000

Folklorni nastopi  

Večeri z DJ-jem

Plesna glasba 

Hotel Termal, terasa  

Slaščičarna Café Praliné, terasa  

Hotel Termal, terasa

Vsak četrtek 

Vsak petek 

Vsako soboto 

Terme 3000 animacija@terme3000.si
041 741 778

TEKMOVANJE V HITRO-
STNI VOŽNJI PO AQUA 
LOOP-u

Povprečni čas spusta po Aqua loopu 
je 7,5 sekund, najvišja hitrost pa znaša 
18 metrov na sekundo. Osvojite naziv 
najhitrejšega tekmovalca!

M. Toplice, kopališče Terme 3000 6. 8. 2011 - 14.00 Terme 3000 animacija@terme3000.si
041 741 778

VIKIJEV ROJSTNI DAN
Vikijev rojstni dan se bo odvijal na 
bazenskem kompleksu Terme 3000, 
kjer je bil Štrk Viki tudi rojen.

M. Toplice, kopališče Terme 3000 7. 8. 2011 - 16.00 Terme 3000 animacija@terme3000.si
041 741 778

BRAZILSKI DAN – VROČI 
BRAZILSKI RITMI IN 
PLESI IN FINALNI IZBOR 
MISS BIKINI 

Preživite dan v objemu brazilskih 
ritmov, nastopi plesalk in plesalcev 
iz Brazilije. 
Obenem prirejajo izbor Miss bikini. 

M. Toplice, kopališče Terme 3000 13. 8. 2011 -14.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si
051 677 780

3. ŽARIJADA Tekmovanje za naziv najboljšega 
mojstra v peki na žaru na oglje. M. Toplice, zelenica pred hoteli 13. 8. 2011 - 16.00 Terme 3000 martina.roudi@terme3000

041 994 803

AVSTRIJSKO GRŠKI 
VEČER

Nastopil bo Schlager pevec 
grško-avstrijskega porekla, Ioannis 
Raymond Sykora. Grško-avstrijske 
kulinarične specialitete in sladice. 

M. Toplice, Restavracija Termal in 
slaščičarna Café Praliné 20. 8. 2011 - 20.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si

051 677 780

16. KOLESARSKI MARA-
TON VIVAT

Tradicionalni kolesarski maraton 
po občini s tremi različno dolgimi 
progami na 10, 30 in 50 km.

M. Toplice 21. 8. 2011
10.00

Terme Vivat in OŠZ Mo-
ravske Toplice

branko.recek@gmail.com, 
www.sportnazveza-mt.si, 
041389 905

HOKEJSKI KAMP Za mlade od 7 do 17 let, hokej na 
travi, kopanje, družabne igre. M. Toplice Terme 3000 22. 8. – 27. 8. 2011 Hokejski klub Moravske 

Toplice
Jože Črnko
041 610 745

IVANOCYJEV POHOD Pohod po poti kulturne dediščine. Ivanovci, start pred vaškim 
gasilskim domom 27. 8. 2011 - 10.00 TKŠD Ivanovci Angela Novak

041 747 344

11. POHOD 
GOSTILNE MARIČ Kulinarični pohod z dolžino 12,5 km. Sebeborci, start pred 

Gostilno Marič 3. 9. 2011 - 9.30 Gostilna Marič v sodelo-
vanju z DKŠT Žlaki

Marjan Marič
041 547 037

OTVORITEV DEL LIKOSA 
Likos iz Murske Sobote prireja 
enodnevno druženje slikarjev v 
likovni delavnici. 

Bogojina, veroučne učilnice 21. 8. 2011 - 9.00 LIKOS Jože Puhan
031 703 605

HUBERTOVA MAŠA Maša in počastitev nekaterih lovskih 
običajev. Bogojina, lovski dom 21. 8. 2011 - 11.30 LD Bogojina Štefan Horvat ml. 

02 547 11 72

PROŠČENJE PRI KAPELI 
MARIJE, KRALJICE 
DRUŽINE 

Proščenje v Gaju, enem najlepših 
vinorodnih hribov v celotni občini. Filovci-Gaj 28. 8. 2011 - 10.00 Družina Gutman Jože Gutman 

041 343 675 

VINOGRADNIŠKI VEČER Enološko predavanje, predstavitev 
vitezov vina, degustacija vzorcev vin. 

Bogojina, Turistična kmetija - 
vinska klet Puhan 31. 8. 2011 - 19.00 VSD Filovci in drugi 

vinogradniki 
Alojz Berden
041 733 946

TRENJE LANU 

Prikaz nekdanjega opravila, ki 
zajema trenje lanu, česanje, prejo. 
Ne zamudite spektakularne malice 
na ponjavi!

Bogojina,
pri pečnici 4. 9. 2011 - 15.00 TD Bogojina Štefan Puhan 

041 790 022


