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Urednikov kotiček
Stopili smo v poletje. Šolske klopi so potihnile, za šolarje so nastopile zaslužene poletne počitnice. Mnogi se boste v 
teh dveh poletnih mesecih odpravili nekam na morsko obalo, mnogi pa si bodo prav občino Moravske Toplice in naše 
hotelsko turistične zmogljivosti izbrali za kraj poletnega oddiha. Da smo dobri in prijazni gostitelji priča tudi podatek, 
da smo že blizu magične meje pol milijona nočitev na leto. Turistični delavci in seveda vrli člani naših kulturnih in 
drugih društev pripravljajo kopico zanimivih prireditev, ki bodo gotovo  privabile tudi številne obiskovalce od blizu in 
daleč. Žetev se je že pričela. Padli so prvi snopi ječmena, sledile bodo tudi ostale ozimine. Zato nekaj besed v Lipnici 
namenjamo tudi odkupu žitaric. Sicer pa je tudi tokratna številka pestra, saj smo skozi besedo in fotografijo zajeli vrsto 
dogodkov skorajda iz vseh krajev naše občine. Želim vam prijetno branje.

Odgovorni urednik Boris Cipot

odličnjaki občine 
Moravske toplice pri 
žUpanU
Ob koncu šolskega leta je odličnjake, učence 
osnovnih šol občine Moravske Toplice, na 
klepet ob soku in prigrizku sprejel župan 
Alojz Glavač. V pogovoru ni manjkalo besed 
o vtisih iz šolskih klopi, pa tudi o načrtih 
mladih odličnjakov. Na srečanju o bili   Do-
rotea Gašpar in Tjaša Štefko iz OŠ Bogoji-
na,  Marino Havaši in Nina Matjašec iz OŠ 
Fokovci ter  Laura Nemet iz DOŠ Prosenja-
kovci. Ob slovesu jim je župan Glavač predal  
knjižno darilo.

bc 
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spoštovane občanke in občani občine Moravske toplice!
V mojem in v imenu občinske uprave ter članov občinskega sveta vam namenjam iskrene čestitke ob dnevu 
državnosti Republike Slovenije.

Župan Alojz Glavač
Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo Lipince  

vaške igre v ratkovcih
Prvo julijsko soboto so bile v Ratkovcih že 16. 
vaške igre občine Moravske Toplice. Udeležba 
bi bila rekordna, če bi ostalo pri prijavljenih 15 
ekipah, a se žal tekmovalci s Suhega vrha niso 
pojavili na tekmovališču ob vaško-gasilske  
domu v Ratkovcih. Tako se je za prehodni pokal 
pomerilo 14 ekip. Tekmovanje se je zavleklo v 
pozno popoldne, saj so se za prehodni pokal 
in tudi denarno nagrado, pomerili v sedmih 
panogah. Po razglasitvi rezultatov, zmagala je 
ekipa Krnec,  pa je sledila sproščena veselica, 
kakor se za druženje na takšnih prireditvah 
spodobi. O samem tekmovanju, dosežkih 
in najboljših ter o drugih zanimivostih iz 
letošnjih vaških iger občine Moravske Toplice 
pa več v naslednji številki Lipnice. 

bc
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AKTUALNO

iz dela občinskega sveta
Soglasja in imenovanja
Za svetniki občine Moravske Toplice je že 8. redna seja. 
Po uvodni formalnosti, potrditvi zapisnika prejšnje 
seje, so se svetniki lotili obravnave predloga širitve 
dejavnost na področje prodaje različnih izdelkov v 
poslovalnicah  in v tej zvezi tudi dopolnitve Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informacijski 
center Moravske Toplice.  V naslednji točki dnevnega 
reda so prižgali zelen luč za Statut občinskega TIC-
a. V peti točki dnevnega reda so soglašali s predlo-
gom sklepa o spremembi imena javnega zavoda in 
z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski 
muzej Murska Sobota, ki naj bi se  preimenoval v Po-
murski muzej. Svetniki so podprli pobudo občinske 
uprave, da Občina prične s postopkom podelitve kon-
cesije za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov. Dosedanjemu koncesionarju, 
družbi Saubermacher Komunala, se namreč izte-
ka koncesijska pogodba. Kdo bo odslej skrbel za to 
področje, koncesionar ali pa javno podjetje, bo hitro 
znano.  

Svetniki so v nadaljevanju v prvi obravnavi govorili 
o osnutku občinskega pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtce in ga potrdili. Strinjali so se tudi s predlogom 
sistematizacije delovnih mest v javnem vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice. 
Potrebo po spremembi sistematizacije narekuje vpis 
otrok v šolskem letu 211/12.
V osmi točki dnevnega reda so svetniki prisluhni-
li poročilom proračunskih porabnikov za leto 2010, 
Osnovne šole Bogojina in Madžarske narodne sa-
moupravne skupnosti občine  Moravske Toplice. Obe 
poročili so potrdili v predlagani vsebini. Za rahel za-
plet je ob tem sicer poskrbel ravnatelj OŠ Bogojina, 
ki se mu izteka mandat, Svet šole pa mu ni izrekel 
podpore ob vnovični kandidaturi. Prekršil je poslovnik 
o delu Občinskega sveta, za neuspešno kandidaturo 
navedel politične razloge in nato še vrnil občinsko 
priznanje, ki ga je prejel preteklo leto. Da je s svojim 
nastopom prestopil prag dovoljenega, ga je opozoril 
župan Alojz Glavač in odločno zavrnil njegova nami-
govanja o političnih razlogih.  
Svetniki so potrdili osnutek Pravilnika o obratoval-

nem času gostinskih obratov in turističnih kmetij, ukinili status 
zemljišč splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v k.o. 
Selo,  v.d. direktorici TIC-a Moravske Toplice Matejki Pajalič so ve-
dejevstvo podaljšali še za šest mesecev oziroma do imenovanja 
direktorja. Javni razpis bo objavljen po sprejetju novega statuta. 
Občina Moravske Toplice bo predlagala skupni sestanek z dru-
gimi prekmurskimi občinami, iz katerih  otroci obiskujejo pouk 
glasbenih šol v Murski Soboti in Beltincih, da najdejo skupno 
rešitev za financiranje obeh  ustanov. Svetniki so se med dru-
gim tudi seznanili z razlogi ukinjanja oddelkov na OŠ Fokovci. 
Vse prošnje, ki so jih na Ministrstvo za šolstvo  naslovili vodstvo 
šole in starši, žal niso bile uslišane, razlog pa je v premajhnem 
vpisu otrok.
Naslednja redna seja Občinskega sveta bo avgusta.

bc

čas je za poletni oddih
Pogovor z županom Alojzem Glavačem
- Prišel je čas žetve. Narava je bogato obrodila. Kakšna pa bo 
žetev v Občini?
V občini Moravske Toplice bomo želi bolj proti koncu leta. Za 
nas se setev šele pošteno začenja, ker smo zavezani Zakonu o 
javnem naročanju, in seveda, ker je bil naš proračun letos bolj 
pozno sprejet, se vse dogaja z nekim zamikom. Prve izvajalske 
pogodbe so podpisane. Gre za projekta kanalizacije, Moravske 
Toplice vzhod in Sebeborci ter za vodovod Berkovci. Hkrati pa po-
tekajo sanacijska dela v vrtcu v Fokovcih in na strehi tamkajšnje 
osnovne šole. 
- Šolske počitnice se bodo verjetno s pridom izrabile za 
najnujnejša sanacijska dela, če že za večje posege ni denarja v 
državnem proračunu?
V občinskem proračunu so za najnujnejše posege sredstva re-
zervirana. Res pa je, da smo računali tudi na sredstva iz razpi-
sa Ministrstva za šolstvo, vendar je situacija v državi takšna, da 
smo na razpisih potegnili kratko, kar pomeni, da državnega de-
narja ni!
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občinska delegacija v biogradU na 
MorU
V času, ko se ljudje oddaljujemo drug od drugega, ko po-
stavljamo zidove okrog sebe, je medsebojno druženje nujno 
za obstoj in razvoj družbe in okolja, v katerem delamo ter ži
vimo.                                                                  
Z  željo ohraniti stike s prijatelji in se še tesneje povezati z 
njimi, se je v začetku meseca junija 47-članska občinska de-
legacija, pod vodstvom g. podžupana Tiborja Vöröša odpra-
vila v mesto Biograd na 
Moru, s katerim občino 
Moravske Toplice pove-
zujejo pristne tesne vezi, 
poglobljene z  medna-
rodnim projektom 
Evropa za državljane, 
ki spodbuja sodelo-
vanje med pobratenimi 
občinami.
Občinska delegacija, se-
stavljena iz občinskih 
svetnikov, predstavnikov 
društev in drugih, ki 
krojijo življenje v naši 
občini, se je v Biogra-
du na moru udeležila 
šestega festivala Etno 
gastro stol, pod nazi-
vom »Spojimo zeleno 
in plavo 2011«. Festival, 
ki ga je v dveh dneh 
obiskalo 15.000 ljudi, je 

AKTUALNO

- Treba se je torej opreti na lastne sile in občinski proračun?
Žal, občinski proračun je omejen, zato bomo morali 
nekatere posege, ki bi bili sicer nujno potrebni, preložiti 
v naslednje proračunsko obdobje. Tu mislim predvsem 
na DOŠ Prosenjakovci, kjer bi rabili kar precej denarja za 
zamenjavo dotrajanih inštalacij in še nekaterih nujnih 
del. Narodnostne dvojezične šole bi sicer morale biti 
nekakšna prioriteta pri državnih šolskih oblasteh, vendar 
sredstva za delovanje manjšine po novem več ne smejo 
biti porabljena za naložbene namene tako, da bomo mo-
rali z Ministrstvom za šolstvo zadevo drugače doreči. 
- Za vami je že dobrih šest mesecev županovanja. Kako 
ste zadovoljni z opravljenim?
Občutki so mešani. Vsekakor rabim čas, da se navadim 
na drugačno obliko dela, kot sem jo bil vajen v preteklo-
sti. V bistvu ni prostega časa, ni normalnega delovnika. 
Dostikrat se mo zgodi, da je ura že krepko čez poldne, pa 
mi še ni uspelo pregledati elektronske pošte. Predvsem 
je ogromno pogovorov z ljudmi, imel sem več kot 150 se-
stankov s posamezniki, društvi, podjetji in ustanovami…..
- Ste se ujeli s člani občinskega sveta?
Doslej smo imeli že osem sej občinskega sveta, ki so bile 
potrebne zaradi številnih ustanovitvenih korakov, od kra-

bil priložnost za predstavitev naše občine, naše kulture in 
znamenitosti na katere smo ponosni. V kulturnem progra-
mu so sodelovali Kulturno umetniško društvo »Jožef Košič« 
iz Bogojine - s folklornim vložkom ter Kulturno društvo 
godcev in pevcev Gorički Lajkoši - z glasbenim nastopom. 
Poleg plesa, glasbe in odlične hrane so se obiskovalci lahko 
ustavili tudi ob stojnicah, polnih sira, klobas, medu, vina, 
olja, smokev, domačih rokodelskih izdelkov in ostalih do-
brot, povezanih s kulturo ter tradicijo držav, ki so na festi-
valu sodelovale.

jevnih skupnosti, vaških odborov in različnih organizacij, 
konec koncev pa smo morali sprejeti kopico odlokov in 
drugih občinskih predpisov, ki jih je treba vseskozi uskla-
jevati z zakonodajo. Ob tem poteka še postopek izdelave 
občinskega prostorskega načrta, ki je izredno zahteven. 
Traja že tretje leto, vendar iskreno dvomim, da bo letos 
izdelan. Sedaj smo v fazi umeščanja pripomb občanov in 
pravnih oseb. Teh pa je preko tri tisoč. 
- Poletni čas, pa vendar vas avgusta čaka še ena redna 
seja občinskega sveta, v začetku septembra pa svečana 
seja, posvečena občinskemu prazniku.
Pravega počitka skorajda ne bo, avgustovska seja bo kar 
delovna, 7. septembra pa bo bolj svečano, saj bomo pode-
lili tudi občinske nagrade in priznanja.
- Ob koncu najinega klepeta, morda kakšna misel našim 
bralcem,  občanom in občankam občine Moravske Topli-
ce.
 Vsem skupaj želim, da si spočijejo od vseh naporov tega 
leta, ki je za nami. Tudi sam potrebujem malo počitka. Je-
seni bomo potrebovali ogromno energije, zlasti pozitivne 
energije, ker časi, ki prihajajo, ne bodo enostavni in bodo 
še kar trajali. 

bc  
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15. srečanje vasi selo – sela – sele
Vaščani vasi Selo smo se tudi letos udeležili zdaj že 15. 
srečanja vasi, ki imajo v svojem imenu besedo Selo, Sela, 
Sele, Selca ali Selce. Teh vasi je v Sloveniji več kot 100, po-
budniki tovrstnih srečanj pa so bili prav vaščani našega 
Sela v Prekmurju.
Letošnje 15. srečanje je bilo v Račjem selu v občini 
Trebnje, udeležilo pa se ga je 970 selank in selanov, ki 
so prišli na srečanje iz 30 vasi. Zanimivo je, da vas Račje 
selo leži med dvema vasema od katerih se ena imenuje 
Blato, druga pa Pekel. Najštevilčnejši na srečanju so bili 

AKTUALNO

Zadovoljen s sodelovanjem med občino Moravske Toplice 
in Biogradom na moru, je župan občine Boigrad na Moru 
Ivan Knez, skupaj s predsednikom Turistične skupnosti 
Ivom Eškinjo, delegaciji občine Moravske Toplice podelil 
zahvalo in priznanje ter izrazil veselje ob skorajšnjem sni-
denju, ki bo konec meseca avgusta, v Ivancih, na Zelenja-
darsko folklornem festivalu. 

 Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, ki so z dobro voljo 
in s svojo muzikaličnostjo prispevali k prijetnemu do-
godku.

SV

predstavniki iz Sela pri Ronkah v Italiji, ki bodo naslednje leto 
gostili naše že 16. srečanje, ki bo prvič potekalo izven naše 
države, pri naših zamejcih. Na letošnje srečanje jih je prišlo 
kar 150. Nekateri so prišli tradicionalno že dan prej z avtodo-
mi, drugi pa na dan srečanja z avtobusi. Tako kot vsako leto 
doslej je na srečanje v Račje selo prišlo nekaj selanov tudi peš 
iz Sela pri Žireh, nekaj pa jih je od tam tudi letos prikolesarilo. 
Tudi v lanskem letu, ko je bilo srečanje v naši vasi, je iz Sela pri 
Žireh prišlo na srečanje k nam v Prekmurje peš kar 5 selanov. 
Na začetku srečanja je konjenica prinesla zastave srečanj, 
nato je sledil slavnostni mimohod predstavnikov vasi. Po 
Zdravljici se je začel kulturni program z nastopom mažuretk 
in pozdravnimi nagovori župana občine Trebnje Alojza Ka-
stelica, predsednika organizacijskega odbora Marka Bukovca, 
predsednika KS Darka Pekolja in generalnega predsednika 
srečanj Janeza Škaliča. 
Po prijetnem kulturnem programu, ki so ga pripravili 
domačini je sledila skupna malica, kjer so nam domačini 
postregli s pristnim domačim golažem. Nato pa so se v na-
daljevanju na odru predstavile tudi nekatere vasi udeleženke 
srečanja s svojimi nastopi. Posebej bi veljalo omeniti izvrstne 
pevske nastope naših bodočih gostiteljev iz zamejstva.
Gostje so se zabavali na prizorišču in plesišču, mnogi pa so si 
z zapravljivčki ali avtobusom šli ogledat tudi bližnjo okolico 
prizorišča. Predstavniki vasi smo se tradicionalno srečali ob 
14. uri na sestanku in tudi uradno potrdili naslednjega orga-
nizatorja srečanja v letu 2012.
Popoldne je minil v veselem druženju in medsebojnem 
spoznavanju, ki mu je sledila izmenjava daril med organi-
zatorji in udeleženci, ki pa je bila letos še posebej zanimiva. 
Domačini so namreč želeli, da si med sabo izmenjamo račke, 
kajti bili smo v Račjem selu. Videli smo množico zelo zanimi-
vih in izvirnih idej, mi pa smo gostiteljem podarili par pravih 
živih rac, ki jih doslej v vasi še niso imeli! 
Po še enem nepozabnem srečanju z našimi prijatelji smo se 
v poznih večernih urah, polni vtisov in obogateni z novimi 
prijateljstvi, vrnili domov.

Janez Škalič
O istem dogodku sta v uredništvo prispela dva zapisa. 
Obeh žal ne moremo objaviti. Zato sem se po tehtnem pre-
misleku odločil za pričujoči prispevek, vseeno pa se za trud 
zahvaljujem tudi g. Štefanu Kodili. Boris CipotSkupinska – »gasilska« fotografija na povratku proti domu

Prihod –  Prihod – mimohod predstavnikov vasi na prizorišče. Med njimi je bil 
tudi znan Šentjernejski petelin iz Sela pri Šentjerneju Foto: Janez Škalič
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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine 
Moravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97) komisija za 

priznanje in nagrade objavlja 

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2011

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado 
Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna 

dejanja, življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samo-
stojnim podjetnikom, zavodom, društvom, političnim 

strankam, krajevnih skupnostim in drugim organizacijam 
se lahko podelijo za pomembne dosežke na področju 

gospodarskega razvoja in splošnega razvoja (kmetijstva, 
turizma in gostinstva, obrti , industrijske proizvodnje itd.), 

družbenih dejavnosti (kulturna, športna, izobraževalna 
itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, pri delu drugih 
društev, reševanju manjšinske problematike ter razvoju 

posameznih 
dejavnosti oziroma krajev v občini .

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice:

1. Naziv Častni občan Občine Moravske Toplice
2. Priznanje Občine Moravske Toplice
3. Velika zahvalna listina
4. Nagrada Občine Moravske Toplice

III.
Naziv Častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje 
posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in 

zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu 
in uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na 

mednarodnem področju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za po-
membna dejanja in dosežke na področju iz I.točke tega 

razpisa, dosežene v zadnjem obdobju.

Velika zahvalna listina  Občine Moravske Toplice se po-
deljuje za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki 
so prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični pre-

poznavnosti v širšem slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno 
pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih 
dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za 

izjemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh 
državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov

 na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na 
drugih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo 
posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, 
krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge 

poMoč drUžini na doMU
Razvite države usmerjajo politiko varstva ostarelih v 
ohranjanje samostojnega življenja starega človeka v 
domalčem okolju, dokler je vztrajanje možno, je zapi-
sano v sporočilu soboškega Centra za socialno delo, 
ki storitve pomoči na domu nudi v enajstih občinah. 
Tem težnjam sledi tudi Slovenija in si prizadeva sta-
rega človeka čim dlje ohraniti v njegovem domačem 
okolju, kajti bivalno okolje je prostor, kjer se na najbolj 
neposreden način prepletajo individualni interesi in 
potrebe slovenskih starostnikov, ki so izredno naveza-
ni na svoje bivalno okolje. Pomoč družini na domu je 
neposredna oblika pomoči starejšim, bolnim in inva-
lidnim osebam na njihovem domu, ki jih CSD izvajajo 
z usposobljenimi izvajalkami pomoči na domu. 
Vse o delu socialne oskrbovalke in drugih storitvah, ki 
jih v okviru tega nudi soboški Center za socialno delo, 
si lahko prebereta na oglasni deski v stavbi občine 
Moravske Toplice ali pa na spletni strani občine: www.
moravske-toplice.si

kako do državne štipendije
Center za socialno delo Murska Sobota od 17. junija 
sprejema prijave za uveljavitev državne štipendije za 
prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto. Vse infor-
macije si lahko zainteresirani pridobijo v Javnem pozi-
vu za dodelitev državnih štipendij za šolsko/študijsko 
leto 2011/12, objavljenem na spletni strani MDDSZ : 
www.mddsz.gov.si ali na spletni strani CSD Murska 
Sobota: www.csd-ms.si. Seveda smo razpis objavili 
tudi na spletni strani občine Moravske Toplice.

organizacije in skupnosti.
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in 

priznanje oziroma nagrado
 z utemeljitvijo predloga ter podatke o predlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje 
do petka, 5. avgusta 2011, na naslov:

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice

s pripisom 
» Razpis – komisija za priznanja in nagrado«.

popravek
prva žUpanova poroka
V vestički, da je naš župan Alojz Glavač 14. maja pre-
stal poročni krst, ko je na novo življenjsko pot pospre-
mil nevesto Lidijo Železen in ženina Roberta Lajha, se 
nam je prikradel strojepisni škrat. Res je, da si odgo-
vorni na občini želijo čim več porok in čim več obiskov 
štorkelj, četudi bo za slednje v občinski blagajni za 
vsakega novorojenčka 1000 evrov manj, in ne 1500, 
kakor  se nam je pomotoma zapisalo. 

Urednišvo 
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Projekt EVITA je sofinanciran iz strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije 

in je izvajan v sklopu programa INTERREG IVC.                                  
 

 

Razvojna agencija Sinergija v okviru mednarodne e-Konference na Bledu  
uspešno izvedla delavnico za oblikovalce politik na podroju IKT in e-poslovanja  

 (Policy Makers Workshop) 
 

 
Razvojna agencija Sinergija d.o.o. je edini slovenski partner pri projektu EVITA, ki se v sklopu programa 
INTERREG IVC izvaja že od oktobra 2008. Najpomembnejši cilji, ki jih partnerji projekta EVITA 
zasledujemo ves as izvajanja aktivnosti so:  

 prenos in širjenje ter implementacija izbranih politinih ukrepov med nartovalce politik in MSPje;  
 izboljšanje  uinkovitosti regionalnih razvojnih politik na podroju IKT rabe in e-poslovanja za 

MSPje;  
 izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v partnerskih organizacijah;  
 osvešanje pripravljalcev politik o pomembnosti in vplivu e-poslovanja na rast lokalne ekonomije in 

odpiranje delovnih mest;   
 objava in diseminacija Prironika o ukrepih politik dobrih praks e-poslovanja na širšem obmoju 

regije;  
 izboljšanje orodij in metodologij e-uenja za MSPje;  
 izdelava/priprava uporabnih vejezinih vsebin za usposabljanje lokalnih MSPjev;  
 prispevati k zmanjšanju digitalne lonice znotraj Evrope,  
 drugo. 

 

Vse uspešno izvedene projektne aktivnosti doslej kažejo na uporabnost vsebine projekta in realnost 
zastavljenih ciljev. Dobro sodelovanje z lokalnimi MSPji, potencialnimi podjetniki, IKT strokovnjaki in 
regionalnimi oblikovalci pri izvajanju posameznih aktivnosti je dokaz, da imamo pravi pristop, kvalitetne 
vsebine ter dobre organizacijske in povezovalne sposobnosti. 
 

Letošnja zelo pomembna naloga v okviru projekta EVITA je bila organizacija in izvedba delavnice za 
oblikovalce politik, ki delujejo na podroju IKT in e-poslovanja (Policy Makers Workshop). To je bil hkrati 
tudi velik izziv, saj je bilo vloženo ogromno truda, da smo uspeli delavnico organizirati v okviru mednarodno 
priznane Bled e-Konference. Bistveni razlog, zaradi katerega smo si tako zelo prizadevali za termin izvedbe 
»Policy makers Workshop« v okviru Bled e-Konference na Bledu ni le to, da je ena izmed kljunih tem tudi 
elektronsko poslovanje, ampak tudi dejstvo, da se konference vsako leto udeležijo razni oblikovalci politik 
oziroma »Policy Makers«, ki so v bistvu predstavniki vladnih, znanstvenih, izobraževalnih in drugih institucij, 
organizacij in podjetij, torej vsi, ki se po najboljših moeh trudijo prispevati k razvoju IKT in e-poslovanja ter 
pripravi im boljših politinih ukrepov na tem podroju. 
 

»Delavnica za oblikovalce politik na podroju IKT in e-poslovanja« je potekala 13. junija 2011 v 
konferennih prostorih hotela Golf na Bledu. Na delavnici je bil predstavljen slovenski pristop k promociji in 
pospeševanju (upo)rabe e-poslovanja v malih in srednjih podjetjih ter primeri iniciativ oziroma dobrih 
praks iz tujine iz podroja IKT in e-poslovanje in sicer: predstavitev izkušenj/dobrih praks iz Španije, 
Švedske, Grije in Litve. Delavnice se je udeležilo 20 predstavnikov razlinih slovenskih in tujih vladnih, 
znanstvenih in drugih institucij ter nekaj predstavnikov malih in srednjih podjetij. Delavnice se je med 
drugim udeležilo tudi predstavniki »Policy Makerjev« iz tujine: GRNET - Greak Research and Technology 
Network (Grija), ACCIO (Španija), TILLVÄXT VERKET – Swedish Agency for Economic and Regional 
Growth (Švedska), Kaunas University of Technology (Litva), Kozminski University (Poljska), Civil 
Engineering Faculty – SS Cyril & Methodius University (Makedonija), EIIR – European Institute of 
Interdisciplinary Research. 
 

Vse EVITA projektne aktivnosti prispevajo k obogatitvi in nadgradnji obstojeega znanja podjetnikov na 
podroju e-poslovanja; vplivajo na poveano uporabo raznih informacijskih orodij in tehnologij; posebej na 
podroju e-poslovanja ter v konni fazi tudi k izboljšanju uinkovitosti in konkurennosti MSP-jev, saj 
spodbujajo inovativnost, konkurennost, uinkovitost, itd. Ves as izvajanja projekta pa k sodelovanju 
vabimo tudi regionalne in nacionalne oblikovalce politik ter druge zainteresirane z namenom prispevati k 
pripravi im boljših regionalnih in nacionalnih politinih ukrepov na podroju IKT in e-poslovanja. 
 

Jožica Toplak,  
skrbnica projekta EVITA 
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odkUpna cena še pred 
žetvijo
Takšne so bile obljube tistih, ki krojijo 
razmere na slovenskem trgu žitaric. Na-
rava jih je prehitela, v Pomurju se je žetev 
že pričela, odkupna cena pa še ni povsem 
definirana. Za dokončno ceno pšenice naj 
bi bilo izhodišče izračuni stroškov pridela-
ve, ki jih dela Kmetijski inštitut Slovenije, ki 
je maja izračunal, da naj bi bili stroški 171 
evrov na tono pridelka, in sicer za pšenico 
razreda C oziroma krmno pšenico. K tej ceni 
naj bi se za kakovostni razred A prištelo še 
40 evrov po toni, za razred B1 30 evrov, in 
B2 20 evrov. Poleg tega naj bi na odkupno 
ceno vplivala gibanja borznih cen pšenice, 
h katerim je treba prišteti še stroške prevo-
za od borze do odkupnega mesta. 
Slovenski mlinarji, ki so se letos veliko bolj 
resno lotili dialoga s pridelovalci, želijo 
odkupiti čim več pšenice. Mnogi zato oblju-
bljajo kraje plačilne roke in druge ugodno-
sti. Do izida te številke Lipnice naj bi se pri-
delovalci in mlinarji dogovorili o dokončni 
odkupni ceni za letošnji zlati pridelek.

bc 

Rodovita ima organiziran odkup žit in oljne ogrščice 
na 8 odkupnih mestih: Puževci, Šalovci, Vaneča, Turnišče, 
Dobrovnik, Kapca, Lendava in Skala d.o.o. v Brežicah.

Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.semenarna.si

Kmetijske trgovine

Čas žetve je pred vrati.

Vzorčenje in analize vseh kakovostnih razredov 
bo opravil Bureau Veritas.

Odkupni pogoji za posamezne 
kulture v letu 2011 bodo objavljeni 
pred začetkom izvajanja odkupa.

ODKUP PO 

KONKURENČNIH 

TRŽNIH CENAH

Želimo vam obilen in kakovosten 
pridelek, lepo vreme ter 

plodno žetev!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Oglast Rodovita odkup181x129 mm+3mm porez-2.pdf   1   27.6.2011   15:22:12

Pogajanja med pridelovalci in kupci slovenske pšenice so se minuli petek končale s kompromisnim 
predlogom, ki je sprejemljiv za obe strani. Izhodiščna cena za slovensko pšenico letine 2011 bo za 
A-razred 225 evrov za tono, za B-1 in B-2 razred pa 207,5 evra oziroma 195 evrov za tono.  Seveda 
gre le za izhodiščno ceno, kajti dokončno ceno bodo oblikovali dogodki v prihodnjih dneh, zlasti v 
državah, ki so pomembne pridelovalke žit.



AKTUALNO
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še o košnji v selU
Člani selanskega pevskega društva so bili organizatorji 
srednjeevropskega tekmovanja v košnji s koso, ki se ga je 
udeležilo 51 koscev in kosic iz petih držav. V pretekli številki 
smo o tem podrobneje poročali. Žal pa nam je zmanjkalo 
prostora, da bi objavili še kakšno fotografijo iz tega zani-
mivega dogodka, ki je privabil veliko radovednih oči. Zato 
v tej številki objavljamo še nekaj fotografij našega dol-
goletnega in neumornega sodelavca Geze Grabarja, ki se 
mu ob tej priložnosti v imenu uredništva Lipnice iskreno 
zahvaljujem.

bc

Na prvi tekmi je pokal odšel v Bosno po zaslugi Milana Kecmana iz Vasi 
Smoljana, drugo in tretje mesto sta osvojila slovenska tekmovalca, Miha 
Podkubovšek in Janez Korenjak, oba iz Slovenskih Konjic.

V ženski konkurenci je zmaga ostala doma po zaslugi večkratne prvakinje.

 Na zmagovalnem odru cvet najboljših. Foto g.g. 

prva kosa grMeĆa
Po zelo uspešni in eni največji turistični prireditvi v naši občini –Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso 
v mesecu Maju je skupina koscev iz Slovenije v postavi: Martin Makari – občina Moravske Toplice, Janez Koren- 
občina Beltinci, Janez Korenjak- občina Slovenska Bistrica ter Lovrenc Šijanec- občina Sv. Jurij ob Ščavnici zasedla v 
Bosni- republika Srpska  v občini 
Bosanski Petrovac- Drinić tretje 
mesto v skupinskem tekmovanju.
Prav tako smo se prvič  pomerili v 
tekmovanju za prvo koso Grmeća, 
kjer se je najbolje odrezal Martin 
Makari, ki je med enaintrideseti-
mi tekmovalci iz štirih držav do-
segel peto mesto. Ob dejstvu, da 
se parcela v dveh odkosih kosi v 
red, ter da je široka sedem me-
trov in dolga trideset metrov, je 
sploh uspeh po njihovih kriterijih 
parcelo pokositi.
V kulturnem programu, ki so ga 
imeli pred prireditvijo, je nasto-
pila tudi skupina Ljudskih pevcev 
iz Sela, ter harmonikar Tadej, ki 
je zaključil naš nastop seveda z 
Golico. V sredini julija nas čaka še 
tekmovanje v Ljigu- Srbija, ter na 
kraju julija na Hrvaškem.

O. Makari
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INTERVJU

POGOVOR Z DENISOM MALAČIČEM
˝UresničUjeM svoje sanje˝
Denis Malačič iz Prosenjakovec (Pártosfalva), je 23-let-
ni ambiciozen fant  z diplomo, trenutno  študent 3. 
letnika smeri Medijske komunikacije na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Maribo-
ru, obenem pa ima štiri službe, saj dela kot moderator 
na radiu VIVA in radiu Maxi, je voditelj oddaje o filmski 
umetnosti z naslovom Veliko platno na televiziji RTS, 
hkrati je pa tudi model pri modni agenciji Bronz. Da 
to ne bi bilo dovolj, ga čez poletje lahko ujamete še v 
Termah 3000, kjer dela kot športni animator.
 
Kje so tvoji začetki?
Moji začetki so nekje v vrtcu oziroma osnovni šoli, 
takrat sem namreč rad pripravljal kakšne svoje 
»lutkovne igre«, ter s tem »nadlegoval« domače, bilo 
je precej zabavno, vsaj meni. Moja prva želja je pa bila, 
da bi delal na radiu.

Enkrat si že diplomiral, zakaj si se potem odločil še za 
drugi študij?
Diplomiral sem na VSŠ Academia v Mariboru, v 
višješolskem strokovnem programu Multimediji. Ker 
sem že od nekdaj stremel k temu, da bi se izpopolnje-
val, sem se odločil, da študij nadaljujem na »sestrskem« 
programu, Medijskih komunikacijah, tako sem trenut-
no študent tretjega letnika, pred menoj je še nekaj 
izpitov in diploma, potem pa si želim dokončati še ma-
gistrski študij.

Kakšno pot si moral prehoditi, da si postal moderator 
in povezovalec programa na radiu Viva?
Zanimivo je, da sem bil na avdiciji trikrat. Prvič sem bil 
premlad, drugič sem imel oddajo o rekordih, tretjič, na 
koncu četrtega letnika, sem bil sprejet in od takrat na-
prej sem moderator programa. 

Kdaj si se prvič pojavil na televiziji?
Ko sem bil star 16 let, takrat sem bil voditelj mladinske 
oddaje z naslovom Vštekaj se na tv. IDEA.

Na RTS vodiš  razvedrilno oddajo o filmski umetnosti z 
naslovom Veliko platno.Kdo so bili snovalci omenjene 
oddaje?
Z dvema sošolkama z Academie smo nekega dne na 
študentskem servisu našli oglas, da v TV produkciji 
iščejo nove sodelavce. Ker smo pri TV Petelin zaključili 
sodelovanje, smo se s posnetim materialom nekega 
dne znašli na sestanku pri direktorju televizije RTS, ki 
je bil nad videnim zadovoljen, tako smo naredili načrt, 
spremenili in dodelali koncept oddaje in jeseni leta 
2008 pričeli s prvo sezono. 

Kdo ti sestavlja besedilo za oddajo?
Teskst, ki ga povem v oddaji, si v celoti pišem sam, mo-
ram se pa pohvaliti, da sem spisal  tudi scenarije za 
vseh 118 oddaj.

Kakšno je Tvoje razmišljanje o delu in uspehu vodi-
telja?
Delo voditelja je pestro, zanimivo in vsekakor ne tako 
preprosto, kot si nekdo to predstavlja, v ozadju je 
mnogo truda, toda ko vidiš končen izdelek, je ves trud 
poplačan.

Kako si prišel do ideje, da postaneš maneken?
 Nekdanja sodelavka na radiu je sestra direktorice 
modne agencije. Ker so jim primanjkovali fantje, so 
me povabili k sodelovanju in povabilo sem z veseljem 
sprejel. Udeležil sem se manekenske šole, naredili smo 
profesionalne fotografije, oddelal sem nekaj modnih 
revij in ker mi je bilo delo všeč, sem se leto pozneje re-
sneje lotil manekenstva. Sedaj sem maneken pri modni 
agenciji Bronz in sem zelo zadovoljen.

Dosti je takih, ki bi radi postali manekeni, kaj jim 
svetuješ, kje začeti?
Za začetnike priporočam predvsem kakšno manekensko 
šolo ali pa vsaj kakšno profesionalno fotografiranje, da 
lahko potem vsak posameznik naveže stik z modnimi 
agencijami in vidi, kako naprej. 

So te domači vedno podpirali pri tvojih odločitvah?
Vedno. Vesel sem, da so mi vedno stali ob strani in 
verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Ob tej priliki bi 
se rad zahvalil vsem, da me vzpodbujajo in da mi stoji-
jo ob strani. Brez te podpore mi vsekakor ne bi uspelo.

Kje se vidiš v prihodnosti?
Kot uspešen radijski in televizijski voditelj, model, 
mogoče tudi igralec. Želim pa, da bi nekega dne imel 
podjetje, s katerim bi lahko pomagal do uresničitve 
sanj posameznika.

Tvoj življenjski moto:
Življenjski moto neke invalidke me je tako prevzel, da 
je  od takrat naprej tudi moj: »Brez vere vase težko 
preskočimo majhen jarek, a z njo je tudi preskok čez 
širok prepad lahkoten korak!« Še tole: verjemite v svoje 
sanje, kajti uspelo vam bo!

Sonja Vöröš
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A VENDÉGÜNK DENIS MALAČIČ 
„kÖveteM az ÁlMaiM”
A pártosfalvi Denis Malačič huszonhárom éves, di-
plomás ambiciózus fiatalember, jelenleg a maribori 
elektrotechnikai, számítástechnikai és informatikai 
karán médiakommunikációt hallgat, mellette négy 
munkahelye van: a VIVA és a Maxi rádió műsorvezetője, 
a szlovén televízió filmművészeti műsorának vezetője, 
ugyanakkor pedig a Bronz ügynökség divatmodellje. 
És ez még nem elég, a nyáron sportanimátorként dol-
gozik a Terme 3000 fürdőben. 
 
Hogyan kezdődött?
Már az óvodában, illetve az általános iskolában kezdődött, 
amikor már szívesen készítettem saját „bábelőadásokat”, 
és ezzel „nyúztam” az otthoniakat, mégis nagyon élvezetes 
volt, legalábbis nekem. A legnagyobb kívánságom pedig 
az volt, hogy a rádióban dolgozzak.

Egy diplomát már szereztél, miért döntöttél a továbbta-
nulás mellett?
A maribori Academia szakfőiskola multimédiás szakmai 
programjának a hallgatója voltam. Mivel mindig is fonto-
snak tartottam a továbbképzést, úgy döntöttem, hogy a 
„testvérprogramba”, a médiakommunikációra is beiratko-
zom, jelenleg a harmadik évfolyamnál tartok, még néhány 
vizsga és a szakdolgozat, utána pedig szeretnék magiszte-
ri fokozatot szerezni.

Milyen utat kellett bejárnod ahhoz, hogy a Viva rádió 
moderátora és műsorvezetője lehessél?
Háromszor voltam meghallgatáson. Először túl fiatalnak 
találtak, utána volt egy másorom a rekordokról, majd 
a negyedik évfolyam végén alkalmaztak, és azóta mo-
derátorként dolgozom. 

Mikor volt az első tévés szereplésed?
Tizenhat évesen vezettem az első műsoromat, az IDEA 
tévé ifjúsági műsorát. 

A szlovén televízióban filmművészeti 
szórakoztatóműsort vezetsz, Széles vászon címmel. 
Kik a műsor ötletgazdái?
Egy napon, két akadémiai évfolyamtársammal láttunk 
egy hirdetést, miszerint a tévé gyártási részlege új mun-
katársakat keres. Mivel a TV Petelinnel befejeztük az 
együttműködést, a kész anyaggal egy napon a tévé 
igazgatójánál találtuk magunkat, ő pedig elégedett a látot-
takkal, így tervet készítettünk, módosítottuk és kidolgoztuk 
a műsor koncepcióját, és 2008 őszén indult az első évad. 

Ki írja a műsorban elhangzó szövegeidet?
Az általam elmondott szöveget egészében magam írom, 
sőt, az eddigi 118 adás forgatókönyvét is én készítettem. 

Milyennek látod a műsorvezetői munkát és sikert?
A műsorvezetés sokszínű, érdekes és távolról sem annyira 
egyszerű, ahogy azt valaki gondolná. Nagyon sok mun-

ka van benne, de amikor látod az eredményt, akkor nem 
sajnálod a fáradságot. 

Honnan jött az ötlet, hogy manöken legyél?
A volt rádiós kolléganő az egyik divatügynökség 
igazgatójának a nővére. Mivel hiány volt fiukból, meghívtak, 
hogy dolgozzak velük, és én örömmel mentem. Manöken 
iskolába jártam, profi fotókat készítettünk, ledolgoztam 
néhány divatbemutatót, és mivel megtetszett a dolog, egy 
év után komolyabban kezdtem vele foglalkozni. Most a 
Bronz ügynökség manökenje vagyok, és nagyon jól érzem 
magam.

A manöken szakma sokakat érdekel, mit tanácsolsz ne-
kik, hogyan kezdjék el?
Kezdőknek mindenképpen ajánlom a manökeniskolát vagy 
legalább egy profi fotózást, ennek alapján lehet felvenni a 
kapcsolatot az ügynökségekkel, és elindulni.

És a család? Mindig támogatta a döntéseidet?
Mindig. Örülök, hogy mindig mellettem álltak, 
meggyőződésem, hogy a jövőben sem lesz ez másképp. 
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik biztatnak 
és támogatnak. Nélkülük biztos nem sikerült volna. 

Milyennek képzeled a jövődet?
Sikeres rádiós és televíziós műsorvezetőként, modellként, 
talán színészként. És szeretném, ha egy napon lenne egy 
vállalkozásom, amellyel másokat is segítenék álmaik valóra 
váltásában. 

Az életmottód?
Egyszer annyira megragadott egy rokkant nő mottója, hogy 
azóta jómagam is ezt vallom: „Önbizalom nélkül a legkisebb 
árkot is nehéz átugrani, önbizalommal viszont egy szakadék 
átugrása is könnyed lépés!” És még valami: „Higgyenek az 
álmaikban, mert sikerülni fog!

Sonja Vöröš

z google earthoM do Filovec 
Se tudi vi sprašujete zakaj so filmsko vas Šanghaj za istoi-
menski film umestili ravno v Filovce? Za vas smo poiskali 
odgovor pri režiserju Marku Naberšniku. 
“Filovce je scenograf Miha Ferkov, ki je sodeloval že pri fil-
mu Petelinji zajtrk, odkril z vožnjo po Prekmurju s pomočjo 
Google Eartha. Po končanem snemanju bo filmska vas izgi-
nila in polje v Filovcih bo ostalo spet polje, ki bo ponovno 
lahko rodilo nov pridelek”. 
“Malce drugače pa je bilo z odkritjem Banovcev”, je na 
tiskovni konferenci pred pričetkom snemanja filma pove-
dal producent Franci Zajc,  “saj sta režiser in scenograf lo-
kacijo odkrila, ko sta se izgubila”. 
Snemanje najdražjega filmskega projekta doslej se prične 
1. julija, trajalo naj bi 42 snemalnih dni. Premiera filma bo 
septembra 2012 v Murski Soboti. 

Janja Bürmen 
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dva prekMUrska kokota v akciji
Ravs in kavs med živalmi je nekaj povsem vsakdanjega. 
Ugotovitev žal velja tudi za človeški rod. Ta dva prekmurska 
kokota, ki čez cesto čuvata svoje kokoši, sta se urejevanja do-
brososedskih odnosov lotila kar sredi ceste. Z aktualnimi do-
gajanji v deželi na sončni strani Alp njun ravs in kavs nima 
nič skupnega, ali pač?!

Foto bc 

kose so pele tUdi v bogojini
Tako kot v drugih krajih naše občine, so tudi v Bogojini 
med najbolj aktivnimi člani Turističnega društva. Kakih 
70 članov šteje društvo, ki mu predseduje Jože Puhan. 
Skozi leto se nabere kar lepo število prireditev, ki jih pri-
pravljajo vrli Bogajnčari. Med zanimive in za obisko-
valce še kako privlačne prireditve brez strahu uvrstimo 
srečanje koscev ob »gredah«, boganjskem ogračeku, za 
katerega skrbijo vrle članice turističnega društva. V re-
snici gre za vzorno in vzorčno urejen in negovan vrt, na 
katerem rastejo začimbe, zdravilna zelišča in druge vrtne 
rastline. Enkrat tedensko se srečajo na »gredah«, postori-
jo, kar je potrebno, rečejo kakšno o tem in onem, morda 
je v cekarjih tudi kakšen domač prigrizek. Moškim rokam 

so prepustile košnjo trave v sadovnjaku. Po navadi moški 
delo opravijo kar z motorno kosilnico, letos drugič pa so 
pripravili srečanje koscev, ki so se sočne trave lotili na 
že skoraj pozabljen način,  s koso. Po uvodnem nagovo-
ru, svoje je moral tudi povedati vert«, so se lotili košnje, 
ženske pa so korak za njimi z vilami obračale padlo tra-
vo. Skorajda pri koncu košnje so v roke pljunile tudi pri-
padnice nežnejšega spola in do konca pokosile travnik. 
Sledila je bogata malica, bogata in pestra, da bi ji zavidali 
tudi v najboljših restavracijah. Dobra volja, žlahtna kaplji-
ca in kaj hitro se je oglasila tudi domača pesem. Čeprav 
srečanje koscev ni imelo tekmovalnega značaja, nekaj 
kapljic znoja je spustil tudi župan Aloj Glavač, sicer kleni 
Bogajnčan, so na koncu razdelili slastna priznanja v obli-
ki lovskih, divjačinskih klobas. Kot najstarejši kosec jo je 
prejet tudi 85 letni Jože Benkovič.

bc      
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športne igre
Pravijo, da se ne nehamo igrati zato, ker se staramo, 
ampak, da se staramo zato, ker se nehamo igrati. Za 
zaposlene v vrtcu je prav gotovo zelo pomembno, da 
se nikoli ne nehajo igrati. Igra je najpomembnejša 
dejavnost v predšolskem obdobju. Z njo se vse začne, 
pa tudi konča. Zavedati se moramo, da je otroška igra 
razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 
zgodnjem otroštvu. 
Včasih so se tudi odrasli srečevali oz. družili ob igrah. 
Danes pa vse več odraslih nima prostega časa, če pa 
ga že imajo, pa ga izkoristijo za kaj drugega in ne za 
igre. V našem zavodu pa se je našlo devet zaposlenih, 
ki so svoj čas posvetili igram. In to Prvim športnim 
igram slovenskih vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki so v so-
boto, 18. junija 2011 potekale v Ptujskih toplicah. Igre 
so bile namenjene druženju in sprostitvi, zato je bila 

skrb, ali bomo uspeli s svojimi športnimi pripravami 
doseči potrebno kondicijo, nepotrebna. Vsekakor pa 
ni smela manjkati dobra volja ter pripravljenost sode-
lovati in biti udeleženec tega dogodka. Vse to je vseh 
devet zaposlenih imelo v izobilju. Polni pričakovanj 
smo se tako v soboto zjutraj odpeljali proti Ptujskim 
toplicam. Tam smo še vedno polne pričakovanj (bile 
smo same ženske) stopile iz kombija, kjer je sledilo 
prvo presenečenje – Ptujske toplice so bile poplavlje-
ne z udeleženci Prvih športnih iger slovenskih vzgoji-
teljev in vzgojiteljic. Kaj kmalu smo ugotovile, da 
smo v primerjavi z ostalimi ekipami malo številčne. 
Posamezni zavodi so na igre prišli z avtobusom ali 
celo dvema. Pa se nismo prestrašile. Tako tekmovalke, 
kot tudi naše navijačice, smo se trudile, da bi dobro 
zastopale naš zavod. V vsako igro smo šle z željo, da 
se pokažemo kot enakovredne. Po končanem tekmo-
vanju smo prijetno utrujene in polne vtisov kramljale 
in čakale rezultate. V tem čakanju pa pravzaprav niti 
pomislile nismo, da bi lahko posegle po mestih, ki bi 

nam prinesla medalje. V konkurenci 72 ekip – v nekaterih 
so sodelovali tudi moški člani, res nismo pričakovale kaj 
takega. Pomislite samo, kako presenečene smo bile, ko so 
razglasili najboljšega v igri Hitrost – to ni bil nihče drug 
kot ekipa Vrtcev Občine Moravske Toplice. Našega veselju 
sploh ni bilo videti konca – tudi, ko smo zapuščale zmago-
valni oder ovešene z žlahtno medaljo, smo kar vriskale od 
veselja. V tem svojem navdušenju smo kar naenkrat po-
novno zaslišale ime našega zavoda – v igri Natančnost smo 
osvojile tretje mesto. Za katero igro gre, smo pravzaprav 
izvedele naknadno, saj smo v začetku v svojem navdušenju 
preslišale.  Kakšno je bilo navdušenje po tem, pa si lahko 
kar mislite. Zelo veseli smo bili tudi skupnega 17 mesta.  
Svoje navdušenje smo želele v ponedeljek deliti tudi s 
svojimi sodelavci in seveda z otroki. V vrtec smo tako prišle 
oblečene v naše tekmovalne oprave in ovešene z medalja-
mi. Razlagi, zakaj smo tako oblečene, so sledila tekmo-
vanja otrok. Izvedli smo obe »naši« zmagovalni igri, otroci 
pa so imeli možnost, da so si ob koncu tekmovanja izdelali 
medaljo – prav vsi so si jo tudi zaslužili.

Simona Kaučič,                
ravnateljica 

Vrtci Občine Moravske Toplice
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»zadnji pohod za zlati sonček«
Bilo je oblačno jutro in pogled v nebo nam ni dajal 
občutka, da se bomo lahko odpravili na zadnji pohod za 
»Zlati sonček«, kot smo se z otroki dogovorili že nekaj dni 
prej. Tudi dežne kaplje so nas »pozdravile« in že smo bili 
prepričani, da bomo ostali kar v vrtcu in se bomo na pohod 
odpravili kateri drug dan. 
A po zajtrku se je vreme nenadoma spremenilo. Pozdravi-
lo nas je sonce in lahko smo se lahko odpravili na zadnji 
pohod za »Zlati sonček« v Berkovce. Pred odhodom smo 
ponovili vsa pravila, ki jih moramo upoštevati na cesti, nato 
smo se primerno oblekli, obuli ter se ustrezno zaščitili. Pot 
nas je vodila mimo potoka, travnikov, polj in veliko opo-
zorilnih tabel. Veliko zanimivega smo videli, slišali in  se o 
tem tudi pogovarjali. 
Ob prihodu do table »Berkovci«, so otroci ugotovili, da ni 
dvojezičnega napisa. Otroci so me takoj vprašali, zakaj je 
temu tako, a jim odgovora nisem povedala. Skozi pogovor 
smo prišli do zaključka, da so Berkovci slovenska vas, zato 
ni dvojezičnega napisa na začetku in koncu vasi. 
V Berkovcih smo si ogledali Časarov mlin, pa čebelnjak na 
velikem travniku, opazovali pa smo tudi veliko lipo, pod 
katero smo poslušali brenčanje čebel, na velikem polju pa 
smo si ogledali cvetoče buče. Ker nas je sonce spremljalo 
skozi celo pot, smo postali tudi žejni. S seboj smo imeli kar 
dve steklenici vode in prav vsa nam je zmanjkala do Berko-
vec in nazaj.
Po kratkem počitku, smo se odpravili nazaj proti Prosenja-
kovcem. Ker sem otrokom obljubila, da se bomo nazaj gre-
de ustavili tudi pri DOŠ Prosenjakovci, kjer si bomo ogleda-
li tamkajšnji ribnik, sem dano obljubo tudi izpolnila. Tako 
smo si pri DOŠ Prosenjakovci ogledali prečudovit ribnik, ki 
se razprostira na travniku pred šolo. Otroci so občudovali 
prelepe lokvanje in ribe, ki so plavale v njem. 
Po kratkem ogledu ribnika, smo se vrnili nazaj v vrtce. To 
je bil naš zadnji pohod za »Zlati sonček«, ki nam bo ostal v 
lepem spominu, saj smo skupaj preživeli lepo, sončno do-
poldne v naši prečudoviti neokrnjeni naravi.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
Fotografirali: Marjana, Bernarda, Aljoša, Tijan, Melisa, 

Štefan, Tjaša in Sara

cvetoče drevo
V naši skupini se z otroki skoraj vsakodnevno odpravimo na 
prosto. Ob vremenu, ki nam ne dopušča igre v peskovniku 
ali igrišču vrtca, se velikokrat odpravimo na sprehod. 
Med samim sprehodom, ki je najpogosteje in največkrat 
v okolici vrtca, s pomočnico vzgojiteljice otroke spodbuja-
va, da opazujejo in so pozorni predvsem na spremem-
be v naravi.  Tako so otroci opazili, da so v okolici vrtca 
že dodobra zacvetela različna drevesa. Ob opazovanju 

in pogovoru so ugotavljali, da so cvetovi dreves različnih 
barv; najpogosteje sta to bela in roza barva. Da so cvetovi 
mehki, so ugotavljali med tipanjem le-teh in ob vonjanju, 
da zelo lepo dišijo – kot rožice, so dejali. Večkratni sprehod 
in opazovanje narave je otroke privedel do spoznanja, da 
imajo nekatera drevesa že manj cvetov. »Tuhtanje« in 
razmišljanje jih je popeljalo do trditve, da verjetno zato, 
ker jih je veter odpihnil. Povedali so tudi, da je sedaj več 
zelenega listja, ki je seveda prišlo bolj do izraza. Ob vsem 
tem so otroci na sebi lasten način, doživljali in spoznavali 
živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stal-
nem spreminjanju in estetskih razsežnosti. Otroci so si v 
vrtcu izdelali »cvetoče drevo«, in sicer iz barvnega papirja, 
ki sedaj krasi našo igralnico. Otroci so hitro ugotovili, da 
papirnato drevo ne diši, kljub temu pa  so bili nad samo 
dejavnostjo navdušeni; predvsem med gubanjem papirja 
in rezanjem s škarjami, kjer so si posredno predvsem razvi-
jali in urili fino motoriko. Ob ponovnem »obisku« cvetočih 
dreves, smo pogovor napeljali na temo, kako sami in tudi 
drugi ljudje, vplivamo na naravo in kako lahko dejavno 
prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 
Ugotovili smo, da ne moremo vzeti dreves v igralnico in da  
ne smemo trgati in lomiti vej.  Otroci  so svoja doživetja 
izrazili z likovnim ustvarjanjem in  izdelali risbe, ki krase 
flanelografe v igralnici. 
Na sprehodih pa je otroke zelo razveseljevalo tudi samo gi-
banje - sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravi. 
To je bil predvsem tek na prostem in tek med drevesi, kjer 
so po svojih lastnih močeh iskali možne poti pri reševanju 
gibalnih problemov. 

Zapisala in s fotografijO opremila
vzgojiteljica Gordana Počič
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na pohod skUpaj s starši
Bilo je lepo sončno popoldne, ko smo se strokovne delavke 
skupaj z otroci in njihovi starši zbrali pri DOŠ Prosenjakovci. 
Skupaj smo želeli prehoditi »Vodno učno pot«, ki smo jo z 
otroki prehodili prejšnji teden. Staršem smo želeli pokazati 
lepote naše narave in jim povedati prav vse, kar smo se na 
sprehodu po »Vodni učni poti« naučili.
Začetek »Vodne učne poti« je pri šolskem ribniku. Otroci 
so svojim staršem povedali, kakšne živali in rastline živijo  
v njem in kakšna voda je v ribniku. Po fotografiranju pri 
ribniku, nas je pot vodila po glavni cesti vse do Koltajeve 
elektrarne, ki sicer več ne dela, a jo je kljub temu zanimi-
vo pogledati. Marsikateri starš ni vedel, da je bila to prva 
elektrarna daleč na okoli.
Po ogledu elektrarne in prečkanje Ratkovskega poto-
ka, smo se sprehodili mimo gozda po sveže pokošenem 
travniku vse do »Lovskega doma«, kjer smo posedeli na 
tamkajšnjih klopeh in se okrepčali s pijačo. Od tod se 
razgrinja prečudovit pogled na prosenjakovska polja, ki je 
prava paša za oči. 
Pri lovskem domu se nismo zadržali veliko časa, saj nas 
je radovednost gnala naprej. Prečkali smo glavno cesto 
in se nato sprehodili na samem robu gozda vse do gradu 
Matzenau. Mimogrede smo našli veliko polžev, ki smo si jih 
vsi z veseljem ogledali. 
Ko smo prišli do gradu, pa so se otroci takoj spomnili, da je 
pri gradu kar nekaj zanimivosti, ki smo si jih ogledali, o kate-
rih pa bi radi povedali tudi našim staršem. Tako smo si ogle-
dali star vodnjak, fontano v grajskem vrtu, mogočna drevesa 
vseh vrst in pa sam grad, ki pa ga je na žalost načel zob časa. 
Po ogledu grajskega parka, smo se napotili do zadnje 
točke »Vodne učne poti« in to je »šolski vodnjak«, ki stoji 
na našem vrtčevskem dvorišču. Zgrajen je bil leta 1936, 
prenovljen pa leta 2006. Z otroki smo povedali staršem 
vse, kar smo se naučili 
o vodnjaku in upo-
rabi vode in starši so 
bili zelo presenečeni, 
kakšno veliko znanje 
smo si pridobili.
S starši in otroki smo 
preživeli prečudovito 
popoldne, ki nas je vse 
skupaj zelo obogati-
lo. Ob tej priložnosti 
se tako otrokom, ka-
kor tudi staršem 
zahvaljujemo, da so 
skupaj z nami preho-
dili »Vodno učno pot« 
in nam dovolili, da 
smo bili »njihovi mali 
vodiči«.

Zapisala vzgojiteljica 
Bernarda Koroša 

Pantović
Dvojezični vrtec 

Prosenjakovci

túra a szülőkkel
Szép napos délután volt, amikor összegyűltünk a pártosfalvi KÁI 
előtt mi, az óvoda szakdolgozói, a gyerekek és szüleik. A vízi 
tanösvényt szerettük volna végigsétálni, hogy megmutassuk a 
szülőknek a körülöttünk levő természet szépségeit. 
A vízi tanösvény első állomása az iskolai halastó. A gyerekek 
elmondták a szülőknek, hogy milyen állatok és növények élnek 
ott, illetve milyen víz van a halastóban. Ezután utunk a főúton 
vezetett a Koltaiék generátoráig, ami közel s távol az első 
áramfejlesztő volt. 
Az áramfejlesztő megtekintése, és a Ratkóc patakon való 
átkelés után egészen a Vadászházig sétáltunk az erdő mellett, 
a frissen kaszált gyepen. Onnan csodálatos kilátás nyílt elénk a 
pártosfalvi rétekre, ami szemet gyönyörködtető látvány volt.
A Vadászháznál nem időztünk sokáig, hisz a kíváncsiság űzött 
bennünket előre. Átkeltünk a főúton és az erdő szélén egészen a 
Matzenau kastélyig gyalogoltunk, ahol számos érdekesség van, 
amit megnéztünk és amiről a szülőknek is szívesen meséltünk. 
Így megnéztük a kastély kertjében levő régi kutat, szökőkutat, 
mindenféle hatalmas fákat és magát a kastélyt is, mire sajnos 
az idő eljárt felettünk.
A kastély parkjának megtekintése után a vízi tanösvény utolsó 
állomása felé vezetett utunk, iskolakút felé, ami az óvoda 
udvarában található. Itt mindent elmeséltünk a szülőknek, amit 
a kútról és a víz használatáról tanultunk és a szülők nagyon örül-
tek, hogy ilyen nagy tudásra tettünk szert. 
A szülőkkel és a gyerekekkel egy csodálatos délutánban volt 
részünk, ami mindannyiunkat gazdagított. Megragadom az 
alkalmat, hogy megköszönjem az időt, amit a gyerekeikkel 
töltöttek, hiszen ezek az idők megfizethetetlenek. 

Írta: Bernarda Koroša Pantović,
a pártosfalvi kétnyelvű óvóda óvónője

Fordította: Rozgonyi Emőke
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»zaščitiMo se pred sonceM«
Bližajo se vroči poletni dnevi, ko nas bo sonce močno grelo. 
Teh dnevom se vsi zelo veselimo, a se niti prav ne zavedamo, 
kako je lahko škodljivo posedanje na soncu in nastavljanju 
sončnim žarkom. Ker pa smo želeli otroke v vrtcu opozoriti 
tudi na to, smo se lotili teme »Otroci sonca«. 

Tudi naš vrtec se je vključil v projekt »Otroci sonca«, ki nas 
uči prav o tem, kako se zaščiti pred žgočim soncem. V pomoč 
pri tej temi nam je bila knjižica »Kengu in Uru na obisku v 
Sloveniji«. Vsak dan smo prebrali eno zgodbico iz nje ter se o 
njej temeljito pogovorili. Otroci so po prebrani pravljici sami 
ugotovili, kaj nas je zgodbica naučila. Veliko smo razmišljali, 
veliko smo se pogovarjali in na koncu smo ugotovili, da je 
ob žgočem soncu najbolje biti v senci. Če pa že moramo biti 
na soncu, pa se moramo dobro zaščititi s kapo, s kremo z vi-
sokim faktorjem, piti pa moramo tudi veliko tekočine, da ne 
dehidriramo. Z otroki smo se naučili tudi, kako se pravilno 
namažemo z zaščitno kremo, da ne bo premalo, ali pa preveč.
Mi smo se naučili, kaj moramo narediti, da se zaščitimo pred 
soncem. Da pa bi se poučili o tem tudi vi, dragi starši, vam 
priporočamo, da si preberete vseh 5 zgodbic, saj je vsak izmed 

otrok dobil knjižico z zgodbicami, pa tudi brošurico. Tako bo-
ste lahko šli na brezbrižne počitnice kamor koli boste želeli in 
verjemite nam, da nam boste hvaležni, da ste poslušali naš 
nasvet. Torej – NA BREZBRIŽNE POČITNICE Z VELIKO ZAŠČITE!!

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

kirÁndUlÁs
Kirándulni indulunk,
virágokat tekintünk,

tó körül sétálunk,
A Vid kútnál megállunk.
A kis hasunk jelez már,
itt az ebéd téged vár.

Most már könnyű az egész,
ez a játék nem nehéz.

Egy, kettő,három,
te vagy máma az én párom,

szép a játék,nem nehéz;
de minden szépnek egyszer vége lész.

izlet
En,dva, tri,en,dva,tri,

na izletu smo bili.
Prvo rože smo pogledali,

nam neznane, zanimive, pisane, igrive.
Dalje pot nas je vodila na jezero,

kjer pohodniki smo mi bili in si oči pomanili;
Potem želodčki lačni,

prazni so se oglasili in nas na lakoto opozorili.
Ko želodčki so se napolnili,

pa smo igrat se zapodili;
da bi nam še lepše blo, 
smo tekmovali kar tako.

Zmaga ni bila pomembna,
saj bilo nam je lepo,
kot že dolgo ni bilo.

Zapisala vzgojiteljica Tea Varga iz 
dvojezičnega vrtca Prosenjakovci
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Mario horvat se podaja 
na glasbeno pot
Čeprav je 18-letni Mario, doma iz kmečke družine v Ivanovcih, 
na prvi pogled običajen in preprost fant, ki obiskuje 3. let-
nik gimnazije v Murski Soboti, podrobnejši pogovor z njim 
razkrije, da gre tudi za zelo obetavnega mladeniča. Tačas v 
prvi vrsti na področju glasbe, morda pa z leti tudi na področju 
veterine, za študij katere se vse bolj navdušuje. 

Razlog našega obiska je bil pred kratkim oziroma v začetku 
maja posnet njegova prva avtorska skladba Najlepša. Pravi, da 
gre za skladbo, ki se žanrsko uvršča med pop in rock. 
Kot se spominja, je z glasbo povezan že od malih nog, saj je že 
pred 10. letom starosti prijel za navadno, 6-strunsko kitaro, ki jo 
še vedno hrani; od svojega 13. leta pa se z glasbo kot samouk in-
tenzivno ukvarja. Kar osem let pa se je ukvarjal tudi s športom: 
v karateju si je namreč priboril II. rjavi pas. Čeprav nima za sabo 
niti ure glasbene šole, tudi not ne pozna, klub temu pa ob kita-
ri obvlada tudi igranje klavirja. Vse igra na pamet, rekli bi lahko, 
da po občutku. In kar je zanimivo: lastno ustvarjene melodije 
mu ostanejo zapisane v  njegovem spominu, po tem pa igra 
tudi glasbene uspešnice, ki jih sliši. Igranje na takšen način 
uspeva samo največjim glasbenim talentom. 
Zaupa nam še, da ima v svoji zbirki takorekoč za snemanje na 
voljo od 20 do 25 pesmi, za katere je sam napisal besedilo, je pa 
tudi avtor glasbe. Svojo prvo pesem – katere avtor besedila in 
glasbe je seveda sam, je posnel v studiu Art Music v Trnju pri 
Črenšovcih; poleg ob lastni spremljavi na 12-strunski  akustični 
kitari, je za glasbeno ob snemanju poskrbela studijska glasbe-

na skupina Art Music Orkester. Od vsega začetka – junija 
bo dve leti, je tudi član glasbene skupine Prekmurski dečki, 
vendar meni, da se veliko bolj vidi kot solist. Na njegovi 
neobičajni, a sila ambiciozni glasbeni poti mu z nasveti, pa 
tudi drugače veliko pomaga tudi prijatelj in bobnar Sandi 
Sukič, ki prav tako živi v Ivanovcih. 
Zaveda se, da bi k pesmi po našem poslušanju z odličnim 
besedilom in nežno glasbo (poslušate jo lahko na spletni 
strani Youtube tudi vi, potem ko odtipkate kar njegovo ime 
in priimek, najboljše pa kar naslov MaRiOH-Najlepša, vrti 
pa se tudi na Radiu Viva), sodil tudi videoposnetek. S tem bi 
si odprl možnost, da bi se njegova prva pesem lahko vrtela 
tudi na televiziji in drugih avdio-vizualnih medijih.  Ker gre 
za precejšen finančni zalogaj, tudi na ta način išče morebit-
ne posameznike ali podjetja, ki bi mu bili pripravljeni pokriti 
del materialnih stroškov snemanja. Pomoči staršev – očeta 
Slavka, mame Renate in babice Irene, je deležen v veliki meri, 
za pokritje stroškov svojega prvega glasbenega izdelka pa je 
precej primaknil tudi iz lastnih prihrankov. Njegov naslov je 
Ivanovci 21, GSM 031 727 794. 
Upa še, da bodo njegovo pesem pozitivno sprejeli tudi 
poslušalci drugih radijskih postaj, kjer si prav tako želi pro-
mocije oziroma kamor si prav tako prizadeva prodreti. V do-
glednem času pa bomo morda lahko dočakali tudi njegovo 
prvo samostojno zgoščenko ali CD. Novega snemanja se na-
deja v času počitnic, saj mu je šola na prvem mestu, četudi 
pristavi, da mu glasba pomeni največ in se bo z njo ukvarjal 
tudi v prihodnje. 
     Geza Grabar

jadralno padalstvo 
tUdi v naši občini
Jadralno padalstvo oziroma strokovno paragliding postaja 
med ljubitelji adrenalinskih športov vse bolj priljubljeno, 
saj je lahko rekreacijski in tekmovalni šport. 
Poleg fizičnega štarta jadralnega padalca s tekom z vrha 
vzpetine je zlasti na ravnici edina možnost dviga v višave s 
pomočjo vitle in operaterja, običajno je to voznik avtomo-
bila, ki pilota padala potegne v zrak. S tovrstnimi padali ni 
mogoče skočiti iz letal, saj se padala razprostrejo že na tleh. 
Zadnja leta je ob precej podobnem motornem jadralnem 
padalstvu, ko padalce v višave ponese velik propeler motorja, 
na katerem sedi in upravlja pilot, s pomočjo njega pa potem 
pilot tudi jadra po zraku, najbolj razširjena oblika prav ta 
različica jadralnega padalstva. V naši občini iz domačih kro-
gov poznamo kar nekaj ljubiteljev motornega padalstva, na 
naših tleh pa se zlasti iz Celja in okolice vse več pojavlja tudi 
takih, ki se v nebo dvignejo s pomočjo vitla. Zlasti zanimiva 
je makadamska cesta na zahodni strani Tešanovec, ki vodi 
proti Trejbežu in naprej do Jelovškovega brega.
Da gre za zelo atraktiven in za gledalce zelo všečen šport, 
so spoznali tudi v Termah 3000, kjer so lani poleti celo pri-
pravile 1. prekmursko tekmovanje v natančnem pristajanju 
z jadralnimi padali, ki jih v višave ponese vrvica, pripeta k 
avtomobilu. Taki padalcem v pristajanju na cilj v njihovem 
žargonu pravijo tudi »pikaši«. 

Geza Grabar
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hokej na travi: ob odlični organizaciji dve 5. Mesti

sektorske vaje v Fokovcih
V nedeljo, 26. junija so v Fokovcih potekale sektorske vaje pro-
senjakovskega sektorja. Na vajah je sodelovalo 11 članskih ekip 
in po ena ekip pionirjev, mladincev ter članic.
V prelepem vremenu je tekmovanje potekalo pri gasilskem 
domu Fokovci, in sicer v treh disciplinah: trodelni napad, 
razvrščanje in štafetni tek z ovirami.
Najboljše ekipe so prejele pokale in priznanja. Prvo mesto med 
člani je osvojila desetina iz Sela, druga je bila ekipa iz Središča, 
tretje mesto pa je osvojila desetina iz Prosenjakovec.
Na občinsko tekmovanje se je uvrstila tudi članska desetina iz 
Fokovec, mladinci Lončarovec, pionirji in članice iz Sela. Ob do-
bri hrani in pijači ter glasbi je gasilska veselica trajala še pozno 
v noč.

Stanislav Gorčan, preds. PGD Fokovci

najboljša sezona nogoMetnega 
klUba čarda
Z zadnjo tekmo v Celju proti Simers Šampionu, no-
vim drugoligašem, se je tudi v 3. SNL končalo ligaško 
tekmovanje.  Za NK Čarda je bila to najuspešnejša 
sezona v njenem 39 letnem delovanju , saj so fantje 
dosegli izjemno tretje mesto v 3. SNL. 
Vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri tej odlični uvrstitvi, 
si zaslužijo pohvale in čestitke za izjemno narejeno 
delo, predvsem trener Marjan Rajbar in igralci: Dar-
ko Atanasov, Aljoša Cipot, Simon Gjerek, Damjan 
Gjergjek, Damjan Grah, Bojan Horvat, Zoran Hor-
vat, Iztok Kerčmar, Daniel Kranjc, Uroš Kranjc, Darko 
Pavel, Grega Pavel, Uroš Pavel, Matej Peršak, Darko 
Prša, Borut Puhan, Tomaž Recek, Mitja Satler, Martin 
Tompa, Dejan Vrečič, Sandro Zadravec. 
Dosežen uspeh je odlična motivacija za nadaljno 
delo, predvsem za delo z mladimi. Vendar pa, kot pri 
vseh klubih, ne bo tudi pri NK Čarda šlo brez spre-
memb v naslednji sezoni. Sprememba se je zgodila 
v trenerskem kadru in sicer po dveh letih odličnega 
dela klub zapušča trener Marjan Rajbar. Zamenjal 
ga bo Štefan Šavel. Tudi v igralskem kadru se bodo 
zgodile nekatere spremembe, menda ne velike.  
Cilj vodstva NK Čarda s predsednikom Francem 
Kodilom  je, da postane NK Čarda standardni 
tretjeligaš, z svojo šolo nogometa in s svojimi ka-
dri, zato se tudi v prihodnji sezoni pričakuje čim 
boljša uvrstitev ali zgornja polovica lestvice in 
tako na najboljši način proslavili obstoj 40. letne-
ga delovanja.

FK

Binkoštni vikend je že tra-
dicionalno termin, ko se po 
Evropi igrajo tekme evrop-
skega pokala v hokeju na 
travi. V sezoni 2010/11 je 
Hokejski klub Moravske 
Toplice bil upravičen do 
udeležbe na teh tekmo-
vanjih tako z ekipo članic 
kot članov, obe selekciji pa 
sta možnost tudi  izkoristil. 
Člani so se udeležili turnirja 
v Bratislavi (Slovaška), za 
članice pa je domači klub 
pripravil turnir v športnem 
parku Terme 3000 v Mo-
ravskih Toplicah.
Članska ekipa je v konku-
renci osmih klubov dosegla 
peto mesto, enako pa so se 
z zmago, remijem in pora-
zom uvrstile tudi članice. 
Uvrstitvi sta v mejah 
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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? 1. termin: od 11. julija do 16. julija 2011
           2. termin: 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

pričakovanega, saj so člani nastopali z zelo pomlajeno ekipo, zaradi šolskih obveznosti in poškodb pa je manjkalo več 
igralcev, medtem ko so članice morda po osvojitvi srednje evropske lige imele večja pričakovanja, a so tudi one zado-
voljile z prikazanim. Na tekmovanju v Moravskih Toplicah  je bila za najboljšo vratarko turnirja izbrana domačinka 
Sandra Dervarič iz Tešanovcev. 
Turnir v Moravskih Toplicah je zaznamovala tudi odlična organizacija, saj so organizacijskemu odboru v velikem številu 
priskočili na pomoč tudi starši otrok in simpatizerji kluba, vse to pa se jo preneslo v ekipo, kjer je vladalo zelo pozitivno 
vzdušje. Za popolnost pa so še prispevali gledalci, ki so se na domačih tekmah zbrali v velikem številu.

Jože Črnko
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MeMorial siMona Forjana 
Dne 25.6.2011 je KMN Sebeborci organizi-
ral 7. Memorial v spomin  Simonu Forjanu. 
Na turnirju se je, kot vedno zbralo veliko 
število ekip, ki so v lepem sobotnem vre-
menu pokazali vse čare te lepe moštvene 
igre, s katero je bil kot športnik, ter poz-
neje , kot športni funkcionar tudi več let 
povezan Simon. Med 12 sodelujočimi 
ekipami je na koncu zasluženo zmagala 
ekipa Suhega vrha-ARIES IT, katera je v 
finalu premagala ekipo BISER-ja(ČARDA), 
že dvakratne zmagovalce turnirja z re-
zultatom 3:2. Na tretjo mesto so se uvr-
stili Ivanci , ki so v tekmi za tretje mesto 
premagali ekipo  Satahovec z rezultatom 
3:0. Za najboljšega igralca turnirja je bil 
proglašen Denis ŽILAVEC iz ekipe Suhe-
ga vrha, ki je bil tudi najboljši strelec. Za 
najboljšega vratarja turnirja je bil izbran 
Darko  Prša.

 Branko Recek, 
predsednik OŠZ M.Toplice

najboljši Filovci
Dne 21. junija je bil v Mlajtincih v okviru Lige mladih občine Moravske To-
plice zaključni turnir v malem nogometu. V sezoni 2010/11 je v kategoriji 
U14 nastopalo 5 moštev. Na zaključnem turnirju so zmagali Filovci pred 
Motvarjevci in Rotundo. Tako je postala prvak občine Moravske Toplice 
ekipa iz Filovec z 20 točkami, pred Motvarjevci z 12 in Sebeborci prav tako 
z 12 točkami, četrti so bili igralci iz Rotunde in peti Mlajtinci.Na turnirju 
smo za najboljšega igralca izbrali  Denisa Škrileca  iz Rotunde, najboljši 
strelec je bil  Gorazd Ošlaj iz Filovec,  najboljši vratar Leon Cifer iz Sebe-
borec. Odigrana je bila tudi tekma v kategoriji U10, v kateri je mešana 
ekipa SEBEBORCI-MLAJTINCI premagala ekipo iz Filovec 3:1.

p r i j a v n i c a   
t a b o r   2 0 1 1

Priimek in ime: 

Naslov: 

Rojstni podatki:

Telefon:

Telefon staršev:

E-mail:

Obiskujem OŠ:

Član nog. Kluba:  

DA:      NE

M EKIPA T Z N P TOČKE
TURNIR

Mlajtinci 
21.6.2011

SKU-
PAJ

1. FILOVCI 7 4 1 2 10 10 20

2. MOTVARJEVCI 7 3 2 1 4 8 12

3. SEBEBORCI 7 3 3 1 8 4 12

4. ROTUNDA 4 0 1 3 5 6 11

5. MLAJTINCI 5 0 1 3 6 5 11

ŠPORT
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srečanje kerMendinčanov
Že četrto leto zapored smo se ob prazniku mlado-
sti družili in obujali spomine  nekdanji prebivalci  Ker-
mendina, zaselka v Ratkovcih in danes tam stalni in ob 
vikendih živeči prebivalci.  Srečali smo se  na domačiji 
pri Bežanovih (sedaj ranč Bohar-Topolovec)  na že tra-
dicionalnem srečanju KERMENDINČANOV. Letos sta se 
nam pridružila tudi župan naše občine g. Alojz Glavač in 
predsednik KS Ratkovci g. Dejan Kočiš.  Kot vsako leto do-
slej smo se zabavali ob glasbi, obujali spomine na naše 
korenine, prednike in na način življenja včasih in danes 
na Kermendinu. 

                                                           Mojca Bohar Topolovec

zelenjadarsko Folklorni Festival
27. 8. – 28. 8. 2011 (ivanci, 
Moravske toplice)
V okviru mednarodnega projekta »IC CU – Inter Cultural 
Unity of Citizens«, nosilec katerega je Občina Biograd na 
Moru, prirejamo v sklopu Zelenjadarsko-folklornega festi-
vala 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 prireditve 
Zelenjadarsko folklorni festival v Ivancih. Soorganizator 
prireditve je tudi Društvo Selenca iz Ivancev. 
Organizatorji pripravljamo bogat festivalski program z raz-
stavo zelenjave in zelenjavnih jedi, ne zamudite folklornega 
festivala in različnih animacij, pripravljamo pa tudi nogo-
metni turnir in druge športne igre. Svoje kulinarične spret-
nosti boste lahko med drugim pokazali s tekmovanjem v 
kuhanju zelenjavne juhe, zato ne odlašajte s prijavo. 
Ker bo prireditev obiskalo okrog 200 gostov iz pobratenih 
občin, jim bo potrebno nuditi prenočišče. Ker je namen 
projektnega srečanja ravno izboljšanje medkulturnega so-
delovanja in povezovanja pobratenih mest, k sodelovanju 
vabimo občane in vas prosimo za sprejem gostov v svoje 
domove. 

Vsi, ki ste pripravljeni gostom nuditi prenočišče z zajtrkom, 
vas prosimo, da to sporočite TIC-u Moravske Toplice čim 
prej oz. najkasneje do 1.8.2011 na tel št. 02 538 15 20 ali po 
e-pošti: tic.moravci@siol.net, vaščani iz Ivancev, ki ste pri-
pravljeni sodelovati, pa to sporočite Klavdiji Koltaji na tel. 
št.: 041 852 571. 

VABILO K SODELOVANJU – TEKMOVANJE V KUHANJU ZE-
LENJAVNE ENOLONČNICE
TD Selenca Ivanci organizira že 8. Zelenjadarski dan oziro-
ma Zelenjadarsko folklorni festival. Letos bodo program po-
pestrili s tekmovanjem v kuhanju zelenjavne enolončnice. 
Tekmovale bodo ekipe s 4-5 člani. Kuhalo se bo po lastnih 
receptih, edino pravilo je, da je enolončnica brez mesa. 
Za zelenjavo in kotle bomo poskrbeli mi, ostalo opremo, 
začimbe in druge skrivne sestavine pa tekmovalci prine-
sejo s seboj. Najboljše ekipe bomo nagradili. 

Vabimo vse ekipe, ki se želijo pomeriti v kuhanju ze-
lenjavne enolončnice, da se na tekmovanje prijavijo na 
tel. št. 041 852 571 (Klavdija Koltaji) ali na e-naslov drustvo.
selenca@gmail.com. Število ekip je omejeno, zato s prija-
vami pohitite!
Vse, ki se tekmovanja kot ne boste udeležili kot tekmoval-
ci, pa vas vabimo, da se nam pridružite in se z nami pove-
selite, saj smo letos za vas pripravili zelo pester in zanimiv 
program! 

                Občina Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, 
KO Ivanci in Društvo Selenca

evropohodniki tUdi v Moravskih 
toplicah
Evropohod je 2. junija iz Murske Sobote vodil mimo 
Hodoša, Križevcev, Kančevcev do Moravskih Toplic, kjer 
so se pohodniki pred Turistično-informativnim centrom 
(TIC-em) Moravske Toplice postali in se okrepčali. Okrog 
sedemdeset pohodnikov je sprejel tudi župan občine Mo-
ravske Toplice Alojz Glavač. Poleg domačinov so se poho-
da udeležili tudi številni drugi pohodniki, navdušeni nad 
tem delom Prekmurja, in si domov odnesli promocijski 
material.. 

Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice

VSE FELE
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Festival stare glasbe seviqc brežice 
septeMbra koncert ansaMbla nova 
schola labacensis v bogojini 
“Leto 2010 je za Festival stare glasbe Seviqc Brežice v 
Prekmurju bilo prelomno”, so besede Klemena Ramovša, 
umetniškega vodje festivala in direktorja zavoda Ars 
Ramovš, ki je v Klubu PAC v Murski Soboti s predavanjem 
približal festival tudi Prekmurcem. 
“Občinstvo je koncerte, ki so lani prvič potekali  v 
martjanski, bogojinski in murskosoboški cerkvi, sprejelo 
več kot odlično”, nadaljuje Ramovš. 
Letošnji koncert sofinancira občina Moravske Toplice, 
1. septembra bo v Plečnikovi cerkvi v Bogojini nastopila 
slovenska skupina Nova Schola Labacensis. Ne zamudite 
tudi koncerta Silva Rerum v Gradu Grad na Goričkem 18. 
avgust 2011.
Več informacij o koncertih in festivalskem programu do-
bite v TIC-u Moravske Toplice.

Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice

2. Festival prekMUrske gibanice in 
prekMUrske šUnke v terMah 3000
V znamenju doživetja prekmurske kulinarike, glasbe 
in domačih tradicionalnih obrti je 18. junija v Termah 
3000 zadišalo po prekmurskih dobrotah in avtohtonih 
izdelkih. Na ogled in pokušino smo jih ponudili orga-
nizatorji drugega Festivala prekmurske gibanice in 
prekmurske šunke. V sodelovanju s Termami 3000 in 
Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot 
smo na zelenici pred hotelom Ajda v Termah 3000 
predstavili pestro kulinarično in etnološko zapuščino 
Prekmurja na enem mestu. 
Izdelke domačih rokodelskih obrti in živilskih proizvo-
dov ste našli na 20-ih stojnicah, kjer ni manjkalo 
drugih prekmurskih dobrot, v 20-litrskem kotlu se je 
kuhal bograč, ogledali ste si lahko tudi prikaz priprave 
prekmurske gibanice. 
Za glasbeno popestritev so poskrbeli številni 
nastopajoči, med drugim otroška folklora OŠ Fokovci, 
Mlada Beltinška banda, folklora iz Bogojine, pevski 
zbor Marjetice, Marko banda z Regino in ansambel 
Skok. 

V okviru strokovnega dela 2. Festivala prekmurske gi-
banice in prekmurske šunke v Termah 3000 je poteka-
lo tudi ocenjevanje prekmurskih dobrot, letos so orga-
nizatorji k ocenjevanju gibanice in šunke dodali tudi 
ocenjevanje perecev.

Strokovna komisija pod vodstvom dr. Romane Karas je 
ocenjevala 21 vzorcev prekmurske gibanice in podelila 4 
zlata, 8 srebrnih in 3 bronasta priznanja. Pod vodstvom 
dr. Božidarja Žlenderja je potekalo ocenjevanje prekmurs-
ke šunke, podelili pa so 1 zlato in 2 bronasti priznanji, 
medtem ko je strokovna komisija pod vodstvom dr. Roma-
ne Karas podelila 3 zlate, 4 srebrna in 6 bronastih priznanj 
v kategoriji perecev.

Na vaških igrah je tekmovalo 5 ekip (ekipa Moravskih 
Toplic, Sela, Krncev, Bogojine, Filovcev), ki so se pomerile 
v številnih igrah s kmečko tematiko (sadijmo krumple, 
krmljenje zavcov, štrikanje ...), ekipe pa so še odgovarjale 
na vprašanja, povezana s kmetijo. 
Zmagala je ekipa Krncev, drugo uvrščena je bila ekipa 
Moravskih Toplic, bitko za tretje mesto sta izenačeni ekipi 
Sela in Bogojine zavrnili in si mikavno nagrado razdelili.

Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice
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nagradna križanka
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 pravilnih rešitev 
bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade Term 3000, in sicer 3 
celodnevne vstopnice v doživljajski bazenski kompleks Term 3000 in 2x po 20 
eur v sladkih dobrot v slaščičarni Cafe Praline.

Pravilna rešitev gesla prejšnje križanke: VUČJA GOMILA.  Med pravilnimi prispelimi rešitvami smo izžrebali: 1. Jasmina 
Malačič, Vučja gomila 6, 9208 Fokovci, 2, Uroš Bokan, Razlagova 103A, 9000 Murska Sobota, 3. Andrej Sočič, Sebebor-
ci103A, 9221 Martjanci, 4. Danilo Celec, Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci, 5. Bernarda Sapač, Kančevci 35, 9206 Križevci v 
Prekmurju.  Nagrajencem čestitke, nagrade prejmejo po pošti.
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FotograFije Meseca Maja 2011
2. mesto DEJAN JAUK, Sebeborci - Brstenje 3. mesto BERNARDA KOROŠA PANTOVIĆ, Prosenjakovci - Breza 

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JULIJ 2011

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

POHODI PO 
MARTJANSKI POTI 

Dolžina poti: 8km, podlaga: 
asfalt, makadam. Pot je pri-
merna za nordijsko hojo.

Martjanci ali Moravske 
Toplice Vsak petek zvečer TD Martin Martjanci

Jasmina Papič, 
041 623 974,  
jasmina.papic@gmail.com  

POLETNA 
TURISTIČNA 
TRŽNICA 

Ponudba izdelkov domačih 
rokodelskih in drugih obrti. 

Moravske Toplice, 
pri slaščičarni Café Praliné 

Julij, med četrtkom 
in soboto, od 18.00 
dalje  

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

OBISK BO-
GOJINSKEGA 
OGRAČEKA ZELIŠČ 

Ogled ali negovanje ogračeka. Bogojina, 
ograček Vsak torek v juliju TD Bogojina Polde Kočar 

031 234 812

16. VAŠKE IGRE 
Tekmovanje naselij občine 
M. Toplice v šaljivo-zabavnih 
igrah. 

Ratkovci 2. 7. 2011
Občina Moravske 
Toplice in KS Ratkovci z 
vsemi društvi 

Dejan Kočiš 
041 579 820

LETNA BUČA OZ. 
SRPNA MARIJA Tradicionalna buča.  Selo, 

Pri rotundi 
3. 7. 2011, 
ob 9.00 PGD Selo Zlatko Balajc

031 396 208

HOKEJSKI KAMP
Za mlade od 7 do 17 let. Hokej 
na travi, kopanje, družabne 
igre. 

Moravske Toplice 4. – 9. 7. 2011 Hokejski klub Moravske 
Toplice 

Jože Črnko
041 610 745

120-LETNICA PGD 
MARTJANCI 

Proslava  z mimohodom 
gasilskih enot in razstavo. Martjanci 9. 7. 2011 PGD Martjanci Jože Lipaj

041 331 103

POHOD NA 
PROŠČENJE V 
KANČEVCE

Tradicionalni pohod na 
proščenje. Bogojina – Selo – Kančevci 10. 7. 2011 TD Bogojina Janez Vogrin 

031 843 686

ETNO TABOR 
»MARTJANCI 
SKOZI ČAS«

Dvodnevni etnološki tabor 
namenjen zbiranju izročila o 
vasi Martjanci.

Martjanci 14. – 15. 7. 2011 TD Martin Jasmina.papic@gmail.com
031 832 997 

VAŠKO DRUŽENJE 
IN ZAKLJUČEK 
ETNO TABORA

Predstavitve rezultatov Etno 
tabora. 

Martjanci, 
Igrišče NK čarda 16. 7. 2011 TD Martin Martjanci Jasmina.papic@gmail.com

031 832 997 

natečaj za FotograFijo Meseca - vabilo
Vabimo k sodelovanju vse ljubiteljske in profesionalne fotografe 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 drugonagrajene 
75 € bruto in avtor tretjenagrajene fotografije 50 € bruto. Več informacij na spletni strani http://www.moravske-toplice.si 


