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Nova ekipa, 
osvežeNa 
LipNica
Spoštovane občanke in občani občine Mo-
ravske Toplice, bralci občinskega glasila Lip-
nica. Pred vami je prva številka Lipnice, pod 
katero se je podpisalo novo uredništvo, ki so 
mu mandat za svoje delo zaupali občinski 
svetniki na četrti januarski seji. Priznati mo-
ram, da smo se naše prve Lipnice, doslej jih 
je v 16. letih luč sveta zagledalo 87 številk, v 
novi uredniški sestavi lotili nadvse skrbno. 
Želimo si, da bi  Lipnica postala  ogledalo 
življenja  slehernega kotička naše občine, 
uspehov in težav, ki jih preživljamo v teh 
časih v službah, na kmetiji ali kot brezposel-
ne osebe na Zavodu za zaposlovanje.  To se-
veda pomeni, da  bo Lipnica doživela nekaj 
stilskih preobrazb, seveda  pa tudi vse-
binskih, kajti skušali bomo ujeti življenjski 
utrip vseh naselij in krajevnih skupnosti,  
vrtcev ter šol, društev in organizacij, od 
upokojenskih  do športnih, kulturnih, ga-
silskih in turističnih.  Posebne pozornosti 
bo deležno tudi dogajanje v madžarski 
narodnostni skupnosti, njenih organih in 
društvih.  Seveda smo pri takšni zasnovi 
imeli v mislih tudi vas, spoštovane bralke 
in bralci, vaši prispevki bodo samo obogatili 
vsebino Lipnice.  Skratka, vabljeni k sodelo-
vanju! 

Boris Cipot, 
odgovorni urednik 

Zaenkrat še zimska podoba članov novega uredniškega 
odbora: od leve tajnica uredništva Anita Čontala Pulič, 
Štefan Jančarič, lektorica Janja Bürmen, predstavnica 
MNSS Valerija Danč, urednica madžarskih prispevkov 
Sonja Vöröš in odgovorni urednik Boris Cipot.

spoštovaNe občaNke, 
občaNi.

Zdaj, ko je izšla naša Lipnica v novi pre-
obleki smo že krepko zakorakali v leto 
2011. Ko bomo dobili Lipnico na domove, 
bo Občinski svet že imel prvo obravnavo 
proračuna občine  za sabo. Ta prihaja poz-
neje kot običajno zaradi lanskih volitev v 
organe občine in ožjih delov občine ter kon-
stituiranja le teh. Naj navedem samo nekaj 
osnovnih izhodišč za predlagani proračun. 
Že v prejšnji številki sem napovedal, da se 

na prihodkovni strani proračuna izhodišča slabšajo. Vlada RS je sprejela 
za deset evrov nižjo povprečnino za leto 2011 in 2012 kot je bila za leto 
2010. Prav tako so postavke  državnega proračuna za investicije v cestno 
omrežje nižje. Tudi sredstva za razpise na katere bi se občine prijavlja-
le, so nižja kot v prejšnjih letih. V proračunu smo opredelili vse obvezne 
naloge občine po zakonu. To so področje predšolske vzgoje in osnovne-
ga šolstva in vse kar je s tem povezano. Varstvo starejših občanov v do-
movih za starejše in pomoč na domu, štipendiranje naših študentov, 
enkratni prispevek za novorojence, sofinanciranje delovanja različnih 
društev od športnih, turističnih, vinogradniških, kulturnih do gasilskih 
so pomembna sestavina proračuna. V letošnjem letu bomo dokončali 
izgradnjo kanalizacijskega sistema v Sebeborcih in v Moravskih Toplicah . 
V Filovcih bomo začeli s postopki za začetek večletne investicije izgradnje 
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. V Berkovcih bomo izgradili 
vodovod, v naslednjih letih pa z njim nadaljevali po drugih naseljih, kjer 
je ta problem najbolj akuten. Seveda ne smem pozabiti nujnih manjših 
investicijsko vzdrževalnih del na objektih in cestah v vsakem naselju 
občine, ki jih bomo izvajali skupaj  z vodstvi KS in našo Čisto naravo. Tudi 
ukrepi na področju kmetijstva obsega jo mnogo ukrepov, od komasacij 
do agromelioracij in drugih. V postopku javne obravnave je tudi predlog 
novega občinskega prostorskega načrta. Po javni obravnavi in pripom-
bah gre OPN spet v usklajevanje na pristojna ministrstva in po tem v 
sprejem na občinskem svetu.  Po sprejetem proračunu v drugi obravnavi 
bodo razpisana sredstva za delovanje društev in začeli bomo z javnimi 
razpisi za naštete večje investicije. Naštel sem le nekaj najosnovnejših 
elementov delovanja občine v začetku leta. Vse podrobnejše informacije  
v zvezi s proračunom občine boste našli tudi v Lipnici, ko bo ta sprejet 
in javno objavljen. Na koncu želim novemu uredniku in uredništvu ter 
zunanjim sodelavcem Lipnice uspešno delo. Tudi  ženskam in materam 
ob prihajajočih 8. marcu in 24. marcu. Naša madžarska narodna skup-
nost praznuje 15. marca svoj narodni praznik zato tudi njim ob tej priliki 
želim vse dobro v naši občini. Nazadnje  pa velja pozdrav vsem moškim 
in očetom, ki baje praznujemo za pusta. Takrat bo verjetno na pohodu že 
pomlad in bo vse bolj optimistično. 

Vaš župan Alojz Glavač   



     Lipnica  : : : : : : : : : :   3

IZ DELA OBČINSKEGA SVETA

3. redNa seja občiNskega sveta 
občiNe Moravske topLice,       
20. deceMbra 2010

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
2. Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Moravs-

ke Toplice v obdobju januar-marec 2011
3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mo-
ravske Toplice za leto 2011

4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini 

na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoči družini na domu za leto 2011 

6. Predlog sklepa o višini enkratne denarne pomoči za no-
vorojence v občini Moravske Toplice

7. Predlog sklepa o pristopu Občine Moravske Toplice k 
ustanovitvi Panonsko evropskega združenja za terito-
rialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo

8. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine 
Moravske Toplice

9. Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda 

TIC Moravske Toplice
11. Razno.

Na začetku se je svetnik Štefana Kodila prisotne obvestil, 
da sejo zvočno snema. Člani občinskega sveta so sprejeli 
sklep o tem, da se zasebne snemalne naprave odstranijo. 
Svetniki so poleg zapisnika vsebinsko obravnavali samo 
točko dnevnega reda, ki se nanaša na začasno financiranje 
občine. Ker po ponovnem opozorilu svetniku Štefanu Kodi-
lu s strani župana, da naj ugasne snemalne naprave, le-ta 
naprav ni želel ugasniti, je župan Alojz Glavač sejo prekinil.

Začasno financiranje Občine Moravske Toplice v obdobju 
januar-marec 2011
Člani občinskega sveta so se seznanili s sklepom o 
začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju 
januar-marec 2011, ki ga je bilo potrebno uvesti za obdobje 
prvih treh mesecev leta 2011.
Na podlagi 33. člena ZJF odločitev o začasnem financi-
ranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski 

svet in nadzorni 
odbor. Skupni obseg 
izdatkov občinskega 
proračuna se določi 
glede na porablje-
na sredstva v ena-
kem obdobju v pro-
računu za preteklo 
leto, višina sredstev 
za prve tri mese-
ce 2011 pa znaša 
1.480.000,00 EUR.   
Proračun do konca 

leta 2010 ni bil predlagan predvsem zaradi lokalnih volitev in 
postopka konstituiranja svetov krajevnih skupnosti. 
Tretja redna seja z dne 20.12.2010 je bila prekinjena in na-
daljevana na dopisni seji dne 23.12.2010. Sklepi, sprejeti na 
dopisni seji so bili formalno vključeni v zapisnik 4. redne 
seje občinskega sveta.

Na dopisni seji so bili sprejeti naslednji predlagani sklepi:

- sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Mo-
ravske Toplice za leto 2011; 

Vrednost točke za izračun NUSZ se je povečala za rast 
življenjskih potrebščin za obdobje od začetka decembra 
2009 do konca novembra 2010, kar znaša 1,4 %.

- sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Moravske Toplice; 

 V 10. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči za no-
vorojence v Občini Moravske Toplice je določeno, da o 
spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine 
Moravske Toplice s sklepom na predlog župana. Višina 
pomoči se ni spreminjala vse od sprejema pravilnika leta 
2006. S predlaganim sklepom se je določila enkratna de-
narna pomoč za novorojence v višini 1.000,00 EUR.

- sklep o pristopu Občine Moravske Toplice k ustanovitvi 
Panonsko evropskega združenja za teritorialno sodelo-
vanje z omejeno odgovornostjo; 

- sklep o imenovanju predstavnikov občine v svet javnega 
zavoda TIC Moravske Toplice;

Za predstavnike občine so bili za obdobje štirih let imeno-
vani Sašo Koca iz Tešanovec, Štefan Šavel iz Moravskih To-
plic in Franc Kodila iz Martjanec.
Sprejeto je bilo soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene sto-
ritve pomoč družini na domu za leto 2011, vendar na 
predlog CSD ni bilo uveljavljeno.
Na dopisni seji pa ni bil sprejet sklep o imenovanju članov 
nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o..

Ker po ponovnem opozorilu svetniku Štefanu 
Kodilu s strani župana, da naj ugasne snemalne 
naprave, le-ta naprav ni želel ugasniti, je župan 
Alojz Glavač sejo prekinil.

Člani Občinskega sveta so med drugim sprejeli sklep o začasnem 
financiranju občine Moravske Toplice za obdobje januar-marec 2011.
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četrta redna seja občinskega 
sveta občine Moravske toplice, 
24. januarja 2011 

Dnevni red:
1. Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega 

sveta in informacija o sklepih, sprejetih na dopisni seji 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
3. Ponovno odločanje o pritožbi Štefana Kodila zoper 

odločbo Občinske volilne komisije Občine Moravske 
Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010

4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči 

družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoči družini na domu za leto 2011 

6. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine 
Moravske Toplice

7. Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.
8. Imenovanje uredništva glasila Občine Moravske Toplice
9. Razno.

Ponovno odločanje o pritožbi Štefana Kodile
Občinski svet je ponovno odločal o pritožbi Štefana Ko-
dila in ponovno sklenil, da se  njegova pritožba zoper 
odločbo Občinske volilne komisije Občine Moravske To-
plice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, zavrne. 
Zoper prvotni sklep se je Štefan Kodila pritožil na 
upravno sodišče, ki je ugodilo njegovi pritožbi in odpra-
vilo sklep Občinskega sveta Občine Moravske Toplice št. 
6 z dne 08.11.2010 ter naložilo občinskemu svetu, da v 
roku 30 dni od dneva prejema sodbe, o pritožbi Štefana 
Kodile ponovno odloči in pri tem upošteva priporočilo 
sodišča, navedeno v sodbi. Po presoji sodišča je namreč 
gramatikalna razlaga prvega odstavka 101. člena Zako-
na o lokalnih volitvah, ki govori o obvestilu, napačna. 
Določilo prvega odstavka Zakona o lokalnih volitvah 
je potrebno razlagati sistemsko, kar pomeni, da mora 
občinski svet o pritožbi, vloženi zoper odločitev občinske 
volilne komisije, odločiti s pravnim aktom, ki vsebuje vse 
bistvene elemente upravne odločbe ter je s takšno vse-
bino dostavljen pritožniku.
Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini 
na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoči družini na domu za leto 2011.
Občinski svet je sprejel predlagano soglasje k določitvi 
cene storitve pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
za leto 2011. 
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu 
je bilo sicer sprejeto že na dopisni seji dne 23.12.2010. 
Prvotno soglasje ni bilo uveljavljeno, ker je po sprejetju 
Center za socialno delo Murska Sobota zaradi neodobre-
ne vloge za javna dela, predlagal nove cene storitev. 
Imenovanje Posebne občinske volilne komisije občine 
Moravske Toplice.

S štiriletnim mandatom je občinski svet imenoval posebno 
občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Ludvik Rituper iz Murske Sobote - predsednik
2. Jolanka Horvat iz Moravskih Toplic - namestnica predsednika
3. Franc Kovač iz Prosenjakovec - član
4. Matilda Farič iz Sela - namestnica člana
5. Bela Horvat iz Središča - član 
6. Jože Horvat iz Andrejec - namestnik člana
7. Anita Balajc iz Čikečkae vasi - članica 
8. Rajko Janjić iz Prosenjakovec - namestnik članice.

Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.

S štiriletnim mandatom so bili s strani občinskega sveta za 
člane nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. imenovani
- Štefan Žohar ml. iz Motvarjevec, 
- Milan Varga iz Filovec,
- Alojz Trplan iz Ivanec in
- Tibor Vöröš st. iz Središča.

Imenovanje uredništva glasila Občine Moravske Toplice

V uredništvo glasila Občine Moravske Toplice Lipnica so bili s 
štiriletnim mandatom imenovani:
 
- Boris Cipot - odgovorni urednik
- Sonja Vöröš - urednica prispevkov v madžarskem jeziku
- Valerija Danč - predstavnica MNSS
- Anita Čontala Pulić - predstavnica občinske uprave
- Štefan Jančarič - programski sodelavec
- Janja Bürmen - programska sodelavka.

Martina Vink Kranjec, 
tajnik občine

Na četrti seji so občinski svetniki med drugim ponovno odločali o pritožbi 
Štefana Kodile zoper odločbo Občinske volilne komisije , ki jo je naslovil na 
Upravno sodišče. To je delno ugodilo njegovui pritožbi ter Občinskemu svetu 
naložilo, da v roku 30 dni ponovno odloča.
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obisk evropskega poslanca dr. 
Milana Zvera
Na krajšem obisku v občini Moravske Toplice se je mudil 
evropski poslanec dr. Milan Zver. Sprejel ga je tudi župan 
Občine Moravske Toplice Alojz Glavač z najožjimi sodelavci 
iz občinske uprave. V pogovoru so evropskega poslanca 

seznanili z aktualnimi dogajanji v občini,pa tudi z  načrti 
na področju urejanja komunalnih in infrastrukturnih pro-
blemov v občini, pri katerih računajo na udeležbo sredstev 
EU. Dr. Milan Zver pa je sogovornike seznanil z vsebino 
ukrepov, ki jih bo EU sprejela na področju izobraževanja 
mladih in kmetijske politike, s katero naj bi se okrepila tudi 
konkurenčna sposobnost slovenskega kmetijstva. 

bc

drage občanke, dragi občani!
Lokalne volitve minulo jesen so v 
Občini Moravske Toplice prinesle 
trenutek, ko je postal podžupan 
občine tudi svetnik z goričkega 
dela naše občine. S tem se je 
nakazala nova pot delovanja 
naše občine, ki temelji na enako-
vrednem razvoju in pomenu vsa-
kega njenega dela.
Dovolite mi, da se Vam zahvalim 
za ogromno podporo na zadnjih 
lokalih volitvah in v vseh letih 

mojega političnega udejstvovanja. Vi ste tisti, ki mi dajete 
moč in ki mi odpirate vedno nova obzorja. Verjamem, da 
nam bo tudi v prihodnosti uspelo ustvarjati nove zgodbe 
o uspehih.
Moje želje v naslednjih letih temeljijo na občini sinergije, 
povezovanja, občini, ki bo vedela iz bogastva raznolikosti 
ustvariti prihodnost optimizma.
Le družno bomo uspeli ustvariti okolje, na katerega bomo 
ponosni in v katerem bomo z veseljem prebivali in delovali.

Tibor Voroš ml., 
podžupan občine Moravske Toplice

v ospredju osnutek občinskega 
proračuna
V sredo, 23. februarja so se občinski svetniki na 5. redni seji. 
V ospredju tokratne seje, o njej bomo obširneje poročali 
v naslednji številki Lipnice, je bilo prvo branje oziroma 
obravnava osnutka proračuna občine Moravske Toplice 
za 2011. leto. Čeprav so v zadnjih dneh potekali pogovori 
s proračunskimi porabniki, o osnutku proračuna, ki ga je 
pripravila občinska uprava, so se na svojih sejah opredeli-
li tudi posamezni odbori občinskega sveta, je že sedaj na 
dlani, da nas v letu 2011 čaka varčevanje na vseh področjih 
javne porabe, kajti država je s septembrskim odlokom 
zmanjšala »glavarino« iz 564,30 na 554,50 evra, kar za 
občino  Moravske toplice pomeni zmanjšanje sredstev za 
približno 62 tisoč evrov. Kot rečeno,  prvemu branju bo sle-
dilo še podrobnejše usklajevanje  proračunskih porabnikov 
tako, da bo predlog občinskega proračuna za leto 2011 
uravnotežen na prihodkovni in odhodkovni ravni. Poleg 
tega so svetniki med drugim tudi  imenovali nove obraze 
v svete treh osnovnih šol in  zavoda Vrtci občine Moravske 
Toplice. Več o vsebini 5. seje v naslednji številki Lipnice.

bc

Znanje je naše največje bogastvo!

občiNa štipeNdira 21 štUdeNtov
Že nekaj let občina Moravske Toplice in Pomurska 
izobraževalna fundacija (PIF)  sodelujeta pri štipendiranja 
uspešnih študentov iz domačega okolja. V letošnjem 
šolskem letu je pogoje za pridobitev štipendij izpolnilo 21 
študentov s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. 
V petek, 21. Januarja so na svečanosti v hotelu Vivat izbrani  
podpisali pogodbo o štipendiranju.
Skupna višina štipendij za tekoče študijsko leto, ki jih za-
gotavlja občinski proračun,  je 24.300 evrov, študentje pa 
jih bodo prejeli v desetih obrokih, njihova višina pa je odvi-
sna od kraja študija, letnika in stopnje študija ter dosežene 
povprečne ocene pri študiju v prejšnjem študijskem letu. 
 Geza Grabar

Prejemniki štipendij občine Moravske Toplice v študijskem letu 2010/2011.
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osrednja občinska prireditev 
ob kulturnem prazniku občine 
Moravske toplice 
Na letošnji osrednji občinski prireditvi ob kulturnem 
prazniku, ki je bila v kulturnem domu v Bogojini, je župan 
občine Moravske Toplice Alojz Glavač s svojim slovesnim 
govorom skozi stihe Prešernove Zdravljice nagovoril 
predvsem mlade. Dekleta in fante, ki so nosilci prihodnosti, 

je spodbudil in bodril k razvojni miselnosti in naravnano-
sti, navkljub trenutno nehvaležnim razmeram za mladino. 
V stilu pete in šeste kitice Prešernove Zdravljice je izposta-
vil materinsko in narodno vzgojno vlogo deklet in žena ter 
bojno pripravljenost mladeničev za zvestobo ženi in do-
movini. 
V tem oziru je župan poudaril, da ne nazadnje tudi občina 
Moravske Toplice izkazuje interes za spodbujanje rodnosti 
z dodelitvijo sredstev za vsakega novorojenčka v občini. 
Prav tako občina izkazuje naklonjenost študentom, ki jih 
preko občinskih štipendij spodbuja, da se po končanem 
študiju vrnejo v domači kraj, prizadeva si tudi ohranjati 
stike, sodelovati ter se povezovati  z mladimi izobraženci, 
ki jih je uka želja ponesla iz naše občine ali Prekmurja dru-
gam po Sloveniji in širom po svetu. 

V sklopu kulturnega programa je s svojim žametnim gla-
som  tudi v prekmurščini zapela in nas zazibala v sladki sen 
pevka Moira,  na kitari jo je spremljal Goran Djurić. Prijeten 
Prešernov recital so ob spremljavi kitar pripravili Učenci 
Osnovne šole Bogojina (Urška Votek, Jan Dravec, Danijela 
Vaš in Tadej Titan), Aleksander Cifer pa je na harmoniki 
zaigral džezovsko obarvane pesmi. Nastopil je tudi domači 
MePZ Ignacija Maučeca Bogojina oziroma KUD Jožef Košič 
Bogojina. 
Prireditev sta povezovala Monika Sukič in Žiga Barbarič. 
Morda pa so današnja kriza vrednot, ki se vsak dan bolj 
zvito vije kot goljufiva kača, recesija in današnji »defici-
ta srca«, pravo stanje duha za mnogo večjo naklonjenost 
kulturi in obisku kulturnih dogodkov. Ljudje vedno rabimo 
rešilno bilko, ki nam v teh - kar se vrednot tiče dezorientira-
nih časih, pusti globlje sledi v našem načinu razmišljanja, 
načinu delovanja in bivanja.Zakaj to ne bi mogla biti kul-
tura?
Kultura pa so v širšem pogledu tudi vse sledi, ki jih je duh 
časa vtkal v podobo naše občine in se odražajo skozi naše 
umetnostnozgodovinske spomenike,  skozi katere se 
ponašajo dela naših vzornih prednikov, kot tudi  podoba, ki 
jo soustvarjajo turisti in obiskovalci. Ne nazadnje so tu tudi 
razna kulturna in kulturno-turistična društva.
      
   Janja Bürmen
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osmi pohod prešernu v spomin 
Vsa društva iz Tešanovec – nogometno, gasilsko in folklor-
no, poleg tega pa tudi vaški odbor, so v čast največjega slo-
venskega pesnika Franceta Prešerna pripravila Prešernov 
pohod. 

Podoba tokratnega pohoda je bila močno nasprotje lanske-
ga leta, ko se je zaradi snežnega meteža zbrala le peščica 
najbolj zvestih, letošnja že skoraj pretopla predpraznična 
sobota je na plano zvabila rekordnih 208 pohodnikov. 
Vse se je tudi letos začelo pred vaško-gasilskim domom, 
odkoder so pohodniki na dobrih 10 kilometrov dolgo krožno 
pot krenili mimo gostišča Oaza, z odpadno termalno vodo 
ogrevanih rastlinjakov Grede, golfskega igrišča, po Mo-
ravskih Toplicah do okrepčilne postaje pri novem lovskem 
domu, od tam pa čez Zgornje Moravce do Jelovškovega 
brega, in od tam nazaj na izhodiščno točko, kjer je vsa-
kega čakal topel obrok, podelitev nagrad najstarejšim, 
najmlajšim oziroma najbolj oddaljenim pohodnikom, mu-
zikant Pištek pa je poskrbel za glasbo. 
Kot je na tem pohodu že v navadi, je bila ob postanku pri 
vinotoču Marije in Mirana Erniše na Jelovškovem bregu tudi 
kratka kulturna prireditev, na kateri je imel vsak pohodnik 
možnost, da je lahko nastopil s svojo točko. Glede na število 
pohodnikov, bi lahko ti recitirali pesmi ali peli kar nekaj de-
belih ur, v resnici pa se je tudi letos opogumila edino Marija 
Slavič iz Radenec, rojena Tešanovčarka, ki je recitirala pesem 
o svoji vasi, in pa prejšnji župan Franc Cipot, ki je bil edini, ki 
se je udeležil vsem osmih pohodov. Za prijetno vzdušje je 
poskrbel tudi harmonikar Aleš Flisar iz Korovec. 
Med tistimi, ki so prišli na pohod najdlje, pa sta bila tudi 
letos zakonca Anica in Rudi Križanič iz Ptuja. 
Čeprav vreme na prvem pohodu ni bilo prijetno: bilo je 
zelo  mrzlo in z veliko snega, nam je bilo organizatorjem 
toplo pri srcu, saj smo vedeli, da smo znanilci nekega no-
vega časa. V današnjem tempu življenja ljudem manjka 
dobra volja in običajno tisti, ki se rekreirajo in ob tem še 
nastopajo v kulturnih točkah, pozitivno razmišljamo. Da-
nes se je pohodov kot pomembnih oblik rekreacije  to-
liko pomembnejše udeleževati, saj je negativizma okrog 
nas vedno več. Ker sm jaz osebno, enako pa tudi vsa naša 
družina, v smislu rekreacije zelo aktivni, je do neke mere 
samoumevno, da na domači pohod pridem vsako leto.«

  Geza Grabar

Rudi Križanič, Ptuj: »Z ženo Anico sva tukaj manjkala le na dveh pohodih. 
Sem, kakor tudi na številne pohode po Goričkem – vsaj desetih se udeleživa 
vsako leto, prihajava zaradi dobrega vzdušja in prijaznih ljudi. Nama, 
zagotovo pa tudi številnim drugim pohodnikom, največ pomeni druženje 
oziroma dejstvo, ko prijetno združiš s koristnim. Ker se v glavnem pohodniki 
vračamo, nama je druženje s poznanimi ljudmi v veliko veselje, vselej pa 
sva odprta tudi za nova znanstva. Za razliko od lanskega leta, nam je bilo 
vreme letos prizanesljivejše, kot da bi se hotelo oddolžiti za lanski sneg. 
Organizacija teh pohodov je tradicionalno dobra, zato bova še prišla. 

Pot jih je vodila tudi čez Gornje Moravce do Jelovšekvega brega, kjer so se 
ustavili tudi pri vinotoču Marije in Mirana Erniše.

Kar 208 pohodnikov na osmem Prešernovem pohodu, ki so ga pripravili 
člani tešanovskih društev, se je v sicer mrzlem, a sončnem jutru  podalo na 
dobrih deset kilometrov dolgo pot. 
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športniki občine Moravske toplice 
za leto 2010 

ALEŠ ŠKERLAK, PETRA DERVARIČ, NK ČARDA IN KOLOMAN 
PINTARIČ 
Podelili tudi priznanja OKS-ZŠZS zaslužnim pomurskim 
športnikom in športnicam   
V Sebeborcih, kjer je prireditev v obnovljeni dvorani vaško-
gasilskega doma potekala, smo bili na tradicionalni pode-
litvi plaket najboljšim športnikom občine v minulem letu 
priča najbolj vrhunsko pripravljeni prireditvi doslej. Tudi 
tokrat je prireditev organizirala Občinska športna zveza 
(OŠZ) Moravske Toplice, ki je objavila tudi razpis za zbiranje 
kandidatov, izbor pa je opravila komisija pod vodstvom 
Slavka Škerlaka. Društva iz Sebeborec so prireditev tudi 
izvedli. 
Uvodoma je bogato športno razvejanost v občini opisal 
predsednik OŠZ Branko Recek, enako tudi vlogo športne 
zveze 18 klubov iz občine. OŠZ Moravske Toplice je že vr-
sto let tudi koordinatorica regijske pisarne za šport Olim-
pijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Slo-
venije (OKS-ZŠZS). Med drugim skrbi tudi za izobraževanja 
in tečaje na nivoju regije, usklajuje delo med zvezami, že 
osem let pa je tudi nosilec akcije Pomurskega pokala v te-
kih. Zlata plaketa OKS-ZŠZS in srebrna Turistične zveze Slo-
venije sta priznanji, ki ju je OŠZ Moravske Toplice prejela v 
minulem letu. 
Niz odmevnih uspehov športnikov in športnih klubov iz 
naše občine v letu 2010 je delo komisije pripeljalo do zelo 
težavne naloge, saj vnaprej pripravljeni kriteriji za izbor, je 
dejal Škerlak, njune naloge niso olajšali. Kot je poudaril, vsi 
športniki za svoje uspehe vlagajo ogromno truda in časa, 
glavni kriterij, ki je odtehtal najboljše, pa so vsekakor bili 
tekmovalni uspehi. Ker je potrebno dati voljo zlasti mla-
dim, so kriterije za perspektivne športnike omilili do te 
mere, da so bili priznanj deležni vsi, ki so jih klubi, starši ali 
drugi posamezniki za to nagrado predlagali. 

Mladi
Tako so v tej skupini nagradili nogometašici Patricijo 
Havaši iz Prosenjakovec in Kajo Horvat iz Martjanec, dva 
igralca namiznega tenisa Luko Norčiča in Nejca Mati-
sa, oba iz Sebeborec,  karateista Sebastijana Koltaja iz 
Ivanec, rokoborca Danijela Kočara iz Fokovec in igral-
ca hokeja na travi Gorana Kozara iz Tešanovec. Posebno 
priznanje za najmlajšega udeleženca športnih prireditev 
pa je bil deležen Martjaž Benkovič, letnik 2004, iz Noršinec. 
Priznanje za uspešno animacijo mladih v športu pa so tudi 
letos dobile vse osnovne šole v občini – Bogojina, Fokovci 
in dvojezična Prosenjakovci, enako pa tudi javni zavod Vrtci 
občine Moravske Toplice. 
Župan Alojz Glavač je v nagovoru potegnil kar nekaj vzpo-
rednic med športom in življenjem, po drugi strani pa dejal, 
da so športniki z dobrimi rezultati pravi ambasadorji 
države, občine ali kluba, odkoder prihajajo, po drugi stra-
ni pa prav tovrstna aktivnost mlade navaja na zdrav način 
življenja, zato so vložki v športno infrastrukturo pomembni 

in občina se tega zaveda. Župan je ob predsedniku OŠZ in 
predsedniku komisije za izbor, plakete najmlajšim tudi 
podelil. V družbi generalnega sekretarja Ministrstva za 
šolstvo in šport RS mag. Darka Krašovca, pa so omenjeni 
podelili tudi najboljšim v ekipni in posamični konkurenci. 

Posamezniki
Naziv najboljšega športnika občine za leto 2010 je prejel 
Aleš Škerlak, igralec hokeja na travi, doma iz Sebeborec. 
Je aktivni igralec Hokejskega kluba Moravske Toplice vse 
od ustanovitve, to je več kot 12 let. Začel je kot igralec v 
kadetski selekcijah, zatem mladinski, zadnjih pet let pa 
je stalni član  slovenske državne reprezentance. Kot je 
bilo povedano v obrazložitvi povezovalca prireditve, sicer 
športnega novinarja Tončka Giderja, je v času Aleševega

aktivnega igranja klub dosegel več odmevnih državnih 
naslovov in mednarodnih uspehov, on pa je bil pri tem 
eden ključnih igralcev. S svojo igro je v veliki meri prispe-
val k uspehom kluba in moštva. V lanskem letu je s klu-
bom postal državni podprvak v igranju na prostem, osvojili 
so 1. mesto na mednarodnem turnirju v Londonu, bili 5. v 
mednarodni Interligi, 8. na mednarodnem dvoranskem 
turnirju Favorit Open v Poreču na Hrvaškem, 9. na medna-
rodnem festivalu na Nizozemskem ... Na drugo mesto se 
je uvrstil nogometaš drugoligaške ekipe NK Mura Kristjan 
Kulčar iz Filovec, na tretje pa prava tako nogometaš Leon 
Horvat iz Martjanec, ki igra v I. slovenski nogometni ligi za 
NK Nafto. 
Tudi najboljša športnica prihaja iz hokejskih vrst oziro-
ma HK Moravske Toplice, in sicer je to Petra Dervarič iz 
Tešanovec. Čeprav je šele 18-letna vezna igralka, ki pa se po 
potrebi dobro znajde tudi v drugih vlogah na igrišču, velja 
za najbolj predano in lojalno igralko v klubu in reprezentan-
ci. Je namreč tudi stalna državna članska reprezentantka, 
uvršča pa se tudi v krog najboljših igralk Interlige. Igralka 
namiznega tenisa (NTK Murska Sobota) Staša Matis iz Se-
beborec je bila izbrana za drugo najboljšo športnico občine 
Moravske Toplice v letu 2010, nogometašica ŽNK Pomurje 
Beltinci Kaja Cipot iz Tešanovec pa se je uvrstila na 3. mesto. 

Ob Alešu Škerlaku, igralcu hokejskega kluba Moravske Toplice, je naj 
športnica občine postala njegova soigralka v HK Moravske Toplice Petra 
Dervarič, Koloman Pintarič, predsednik NK Čarda pa je prevzel priznanje za 
naj športni kolektiv in športnega funkcionarja v občini za leto 2010.
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Ekipe in zaslužni športni delavec
Med športnimi klubi sta najboljši dve mesti letos zamenja-
ni: lani drugi najboljši klub NK Čarda Martjanci je letos na 
prvem mestu, lani prvi HK Moravske Toplice pa je letos 
drugi. Klub malega nogometa Ivanci kot občinski prvak 
na prostem in v dvorani, pa je dobil plaketo za 3. mesto 
najboljšega športnega kluba. 
NK Martjanci, ki se lahko pohvali s kar devetimi selekcija-
mi in 140 igralci – ti nastopajo v različnih ligah – najvišje 
člani, v III. slovenski ligi vzhod,  velja za enega najboljše or-
ganiziranih pomurskih nogometnih klubov. Lani so člani 
v svoji 40 letni zgodovini dosegli najboljši rezultat doslej: 
postali so tretja najboljša ekipa v Pomurju (za NK Nafta 
in NK Mura), mladinci pa so bili v pokalnem tekmovanju v 
Pomurju še mesto višje – 2.  
Kot je bilo zapisano v obrazložitvi, niso samo člani – to velja 
tudi za ostale selekcije, v letu 2010 presegli pričakovanja, 
zato imajo Martjanci in celotna občina vidno mesto na 
nogometnem zemljevidu Slovenije. Zato tudi ni naključje, 
da je plaketo za dolgoletno delo na področju športa (v NK 
Čarda) prejel Koloman Pintarič iz Martjanec. 

Priznanja iz Ljubljane
Vloga regijske pisarne v naši občini se je potrdila tudi na 
tej podelitvi, saj je z občinsko prireditvijo sovpadala tudi 
podelitev priznanj zaslužnih pomurskim športnikom za 
dosežene rezultate v letu 2010, ki jih vsako leto podeljuje 
OKS-ZŠZS. Ob Krašovcu jih je podelil podpredsednik OKS-
ZŠZS Branko Žnidarič iz Ljutomera. Dobili so jih: zlati znak 

strelca Robert Markoja iz Gomilice in Dušan Ziško iz Murs-
ke Sobote, judoistka Urška Potočnik iz Robadja in Aleksan-
der Sabo iz Nedelice za uspeh v posebni obliki namiznega 
tenisa za slepe in slabovidne;  srebrni znak igralec na-
miznega tenisa Jan Žibrat iz Mote in trener plesa Dejan 
Zečević iz Veščice pri Murski Soboti; bronasti pa trener Aleš 
Vrbančič iz Ljutomera. Malo statuo OKS-ZŠZS pa sta prejeli 
plesalki Teja in Sandra Rupnik iz Murske Sobote. 
S kar nekaj pevskimi vložki so prireditev popestrile članice 
domačega ženskega pevskega zbora Športnega, kulturne-
ga in turističnega društva Žlaki, ki jih vodi Marija Rituper. 
       
   Tekst in foto: Geza Grabar

OKS-ZŠZS je podelil priznanja zaslužnim športnikom Pomurja za leto 2010.
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prvo druženje pomurskih kmetic v 
Moravskih toplicah
Zgodilo se je prvič, da je tradicionalno letno srečanje kme-
tic iz Pomurja potekalo v naši občini, točneje v hotelu Vivat. 
Prireditev, na katerih se je zbralo več kot 200 kmetic ozi-
roma žena s podeželja, je tudi tokrat pripravil KGZ Murska 
Sobota. Tako kot prejšnja leta, je bila rdeča nit shoda 
sproščeno druženje ter na ta način nabiranje moči za pre-
magovanje vsakdanjih obveznosti, ki jih prinaša skrb za 
dom, družino in druge naloge na kmetiji. 

Kmetice so bile tudi na letošnjem srečanju deležne zelo 
pestrega programa, ki se je pozno popoldan zaključil z 
družabnim delom. 
Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti – 
vsako leto je naloga glavne organizatorice zaupana drugi, 
letos s tega terena Anici Petrovič, so se uvodoma najprej 
spomnile tistih, ki so na različnih državnih ocenjevanjih ali 
tekmovanjih dosegli odmevne rezultate. Na kulinaričnem 
ocenjevanju domačih dobrot - Dobrote slovenskih kmetij 
na Ptuju, kjer so le-te v različnih kategorijah sodelovale s 
kar 116 izdelki, so osvojile kar 47 zlatih, 20 srebrnih in 26 
bronastih priznanj, osem izmed njih pa je za trikrat zapo-
red prejeto zlato priznanje za enak izdelek dobilo znak ka-
kovosti kot najvišje priznanje na ocenjevanju. Prav tem so 
tudi na srečanju podelili priložnostna priznanja in knjižne 
nagrade. Iz naše občine sta ju dobila zakonca Vlasta in 
Franc Küčan iz Tešanovec, in sicer za vloženo čebulo v kisu 
oziroma za za tikvin oli.              
Med poučnimi predavanji, ki sta sledili, pa omenjamo 
predstavitev pomurske zdravstvene regije s poudarkom 
na pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja direktorja murskosoboške enota ZSSS Ivana 
Tibauta, zdravnik kirurg Borislav Vrbanec pa je govoril o 
možnostih estetske kirurgije s pomočjo katere lahko svoj 
videz polepšajo tudi kmetice. 
Da je delo kmečkih žena in deklet vse bolj cenjeno in 
spoštovano, po drugi strani pa imajo le-te tudi na račun 
dobre stanovske organiziranosti – v nacionalni zvezi kme-
tic je 82 društev z okrog 7 tisoč članicami, v Pomurju pa 
je v 13 društvih okrog tisoč članic, vse večjo veljavo tudi v 
družbi, potrjuje tudi dobra udeležba vabljenih gostov na 
srečanju, med katerimi so bili tudi župan Alojz Glavač s 
podžupanoma.        

Geza Grabar

Čeprav v naši občini uradno ne deluje nobeno društvo kmečkih žena, so 
tudi kmetice iz naše občine povezane, kar potrjuje tudi njihova številčna 
udeležba »na domačen terenu«. Največ zaslug za to ima seveda svetovalka 
Anica Petrovič iz Ivanec, ki je bila do nedavnega v svetovalni pisarni v 
Martjancih, ko so to zaradi racionalizacije zaprli, pa dela v Beltincih. 

poMUrka Leta 2010 je jožica 
škerLak
V 20., jubilejnem izboru radia Murski val in tednika Vestnik 
za Pomurko in Pomurca leta so poslušalci in bralci odločili, 
da ga v ženski konkurenci dobi policistka soboške policijs-
ke uprave Jožica Škerlak, doma iz Sebeborec. 
Zanimivo, da je tudi v moški konkurenci naziv pripadel 
človeku, ki sta se med 12 kandidati – za vsak mesec je bil 
sproti izbran po en Pomurec in Pomurka meseca, ljudem 
vtisnila v spomin zaradi preprosti, a najbolj plemenite 
človeške geste – reševala sta življenja. 
Kot piše v obrazložitvi, je Škerlakova s strokovnim in 
človeškim ravnanjem na izviren način pomagala izgubljeni 
gobarki v stiski in ji na ta način morda celo rešila življenje. 
Ženska, ki je sladkorna bolnica, je namreč poklicala na 
številko 113 v operativno-komunikacijski center in v paniki 
dejala, da se je izgubila nekje v gozdu na Goričkem in da ne 
ve kje je. Tedaj dežurna Škerlakova ji je svetovala, naj na jasi 
pred gozdom poišče lovsko prežo in pogleda številko na 
njej, na podlagi teh podatkov pa so potem z lovci iz Lovske 
družine Dolina natančno določili, kje se ženska nahaja in jo 
je policijska patrulja tudi naša in rešila. 
H čestitkam k laskavemu nazivu, prvem te vrste za kakšno 
našo občanko, se pridružujemo tudi v uredništvu Lipnice. 

Zmagovalca: Rok Vori iz Velike Polane in Jožica Škerlak
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oaza zdravja v tešanovcih  

otvoritev NoviH prostorov 
projekta MeNtaL HeaLtH Z 
MULtiMedijsko koNFereNco 
Občina Moravske Toplice  je kot vodilni partner projekta 
Ohranjanje duševnega zdravja (oziroma Mental Health v 
okviru OP SI-HU 2007-2013)  v prvi polovici februarja pri-
redila multimedijsko konferenco z uradno otvoritvijo po-
slovnih prostorov v Turistično-destinacijskem centru Oaza 
zdravja v Tešanovcih. 
Storitve različnih individualnih in skupinskih programov s 
področja duševnega zdravja so v Oazi zdravja v Tešanovcih 
na voljo od februarja dalje. 

Več o projektu na www.mental-health.si 

kako optiMaLNo deLovati Na 
deLovNeM MestU?
Občina Moravske Toplice je kot vodilni partner projekta 
Mental Health skupaj z regionalnim partnerjem Po-
murskim tehnološkim parkom organizirala brezplačno 
tematsko delavnico v sklopu projekta Mental Health 
(Ohranjanje duševnega zdravja, v okviru OP SI-HU 2007-
2013) na temo ohranjanja duševnega zdravja na delovnem 
mestu. 
Krovna delavnica »Kako optimalno delovati na delovnem 
mestu« je zajemala vsebine Mateja Lunežnika, univ. dipl. 
psihologa, športnega psihologa in trenerja, ki je predsta-
vil obvladovanje težav in pasti sodobnega menedžerja, 
prav tako pa tudi predavanje mag. Andreja Trambuža, univ. 
dipl. psihologa in imago edukatorja, ki se je dotaknil  teme 
odnosov v podjetju. 

TIC Moravske Toplice

Brezplačna tematska delavnica v okviru projekta Mental Health

informiranje in svetovanje za 
učenje in izobraževanje odraslih

Vsi mi, ki živimo v pokrajini levo in desno od Mure, veliko 
več znamo in zmoremo, imamo več veščin in sposobnosti 
ter delovnih, učnih in življenjskih izkušenj, kot si mislimo. 
Mogoče nam manjka samo malo več samozavesti, po-
guma, vztrajnosti in pomoči, da bi svoje že pridobljeno 
znanje, delovne in učne izkušnje dopolnili in nadgradili, si 
pridobili ustrezna potrdila ali želeno kvalifikacijo oziroma 
poklic in si tako pridobili nova znanja, ki jih potrebujemo v 
vsakdanjem življenju, pri delu in v prostem času.
Z željo, da vam pomagamo pri uresničitvi vaših učnih želja 
in ciljev, vsem odraslim v Svetovalnem središču Murska 
Sobota nudimo brezplačne in zaupne informacije o 
tečajih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih za delo, poklic 
in prosti čas, o možnostih za nadaljevanje nedokončanega 
izobraževanja in prekvalifikacijah, možnostih izobraževanja 
na osnovnih srednjih, višjih in visokih šolah, o vpisnih po-
gojih, trajanju izobraževanja, preverjanjih znanja in ne na-
zadnje tudi o učni pomoči, sofinanciranju izobraževanja in 
možnostih za samostojno učenje. 
Nudimo vam tudi svetovanje pri odločanju za izbiro pri-
mernega izobraževanja, pri premagovanju učnih in dru-
gih težav, povezanih z izobraževanjem in načrtovanju in 
spremljanju izobraževanja in učenja. Prav tako pa vam 
bomo pomagali pri iskanju finančnih virov za (so)financi-
ranje.   
In ne pozabite, da se vsako potovanje začne z majhnim ko-
rakom. Prvi korak je lahko tudi ta, da odprete vrata Sveto-
valnega središča in se oglasite pri nas v prostorih nasproti 
avtobusne postaje na Ljudski univerzi Murska Sobota na 
Slomškovi ulici 33 ali pokličete po telefonu 02 536 15 76 ali 
031 637 243 ali nam pišete po elektronski pošti svetovalno.
sredisce@lums.si.
Dejavnost svetovalnega središča je predstavljena na splet-
nih straneh http://www.lums.si/            in 
http://www.cvzu-pomurje.si/cvzu/
Svetovalno središče deluje v okviru Centra vseživljenjskega 
učenja Pomurje. Dejavnost financira Ministrstvo za šolstvo 
in šport in Evropski socialni sklad.

Alojz Sraka, vodja svetovalnega središča 

svetovalno središče Murska sobota 
V osebnih in zaupnih pogovorih vam nudimo 
brezplačne informacije in svetovanje o možnostih 
za  učenje in  izobraževanje odraslih. Pomagamo pri 
iskanju učnih in finančnih pomoči in podpor. Središče 
deluje pri Ljudski univerzi M.Sobota.  DELOVNI ČAS: od 
7.30 –15.30 ure, sreda od 10.00 – 18.00 ure. Informacije 
in svetovanje nudimo osebno, po telefonu 536-15-76 in  
031 637 243 ali po elektronski pošti svetovalno.sredi-
sce@lums.si. Več na www.lums.si v rubriki Svetovalno 
središče.
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svečana seja Mestnega sveta 
biograda na Moru
Predstavniki občine Moravske Toplice Tibor Vöröš – 
podžupan, Sašo Koca – svetnik Občinskega sveta občine 
Moravske Toplice, Simona Kaučič – ravnateljica zavoda 
Vrtci občine Moravske Toplice in Majda Lipič Prosič iz 
občinske uprave, so se na povabilo Ivana Kneza – župana 
mesta Biograd na Moru, dne 14. januarja 2011 udeležili 
svečane seje Mestnega sveta ob občinskem prazniku  Bio-
grada na Moru.

Svečana seja je s podelitvijo javnih priznanj in nagrad ter 
bogatim kulturno- zabavnim programom potekala v po-
polnoma zapolnjeni športni dvorani Srednje šole Biograd. 
V sklopu programa je bila predstavljena tudi zelo efektivna 
video prezentacija o številnih projektih preteklega leta in 
začetih komunalno–infrastrukturnih projektih.
Biograjčani so proslavljali svoj občinski praznik z različnimi 
prireditvami že od  7. januarja 2011. Dan mesta Biograd na 
Moru je posvečen prazniku zavetnika Sv. Stošije in dnevu 

mednarodnega priznanja Hrvaške. Predstavniki občine 
Moravske Toplice so županu  Biograda na Moru  Ivanu Kne-
zu izročili spominsko sliko Moravskih Toplic.
Z namenom spoznavanja razmer v njihovih enotah vrtca, 
izmenjave izkušenj in iskanja možnosti izmenjave ter so-
delovanja med vrtci iz Biograda na Moru in našim zavo-
dom, so si predstavniki iz naše občine skupaj z ravnateljico 
vrtcev Biograda na Moru Esmo Brzić ogledali dva njihova 
vrtca: najprej enega starejšega, potem pa še enega no-
vega, zgrajenega lansko leto. Zgradba novega vrtca je na 
predelu Kos Zahod in je zelo lepa. To enoto obiskujeta dve 
mešani skupini otrok, hrano pa jim dovažajo z lepo poslika-
nim vozilom vrtca iz centralnega vrtca.
V šolskem letu 2010/2011 je v Vrtec Biograd na Moru vpi-
sanih 158 otrok. Biograjskem vrtcu deluje sedem skupin, 
od tega sta dve jaslični skupini, ena mlajša mešana in štiri 
starejše mešane skupine. Zelo so veseli, da so v vrtec lahko 
sprejeli vse vpisane vsi otroke  in to leto nimajo čakalnih 
list za vstop v vrtec.
Cena oskrbe otrok v vrtcu znaša 700 kun (=cca. 100 EUR), 
za vsakega otroka enako. Mestni svet je na svoji seji sprejel 
odlok o subvencioniranju stroškov oskrbe otrok v vrtcu 
staršem s stalnim prebivališčem na območju njihove 
občine, katerim dva ali več otrok obiskuje vrtec. Za enega 
otroka se plačuje polna cena oskrbe, za drugega otroka 
imajo 60% olajšavo plačila oskrbe, za tretjega otroka pa je 
oskrba brezplačna. Skupni razgovori in izmenjave izkušenj 
ravnateljic obeh vrtcev ter ostalih prisotnih so pripomo-
gle, da se bo nadaljevalo tvorno sodelovanje, ki bo obema 
občinama, predvsem pa otrokom prineslo koristi. 
Čeprav sta Biograd na Moru in Moravske Toplice geo-
grafsko zelo različna in med seboj oddaljena več 100 km, 
ju poleg turizma in organiziranja svetovnega prvenstva v 
oranju, povezuje veliko skupnega. To ugotavljamo vsakič, 
ko se srečamo. Tudi ta kratek obisk v januarju je pokazal, da 
smo oboji zelo odprti ljudje in dobri prijatelji, ki zmoremo s 
skupnimi močmi zagotoviti pomembne pridobitve .

Tekst in slike: Majda Lipič Prosič

Med obiskom Biograda na Moru si je delegacija občine Moravske Toplice 
ogledala prostore novega otroškega vrtca.

V šolskem letu 2010/11 je v v biograjskem otroškem vrtcu vpisano 158 otrok.

V novem otroškem vrtcu - zgrajen je bil lani - obiskujeta jo dve mešani 
skupini otrok.
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strokovna ekskurzija po goričkem 
v okviru projekta doživetje 
panonske gastronomije 
V sklopu projekta »Doživetje panonske gastronomije«, ka-
terega vodilni partner je OOZ M. Sobota, TIC Moravske To-
plice pa projektni partner, in ki je sofinanciran s strani ESRR 
in SVLR v okviru OP SI-HU 2007-2013,  smo si ogledali pri-
mere dobrih praks na Goričkem.  Ekskurzije so se udeležili 
sodelujoči v projektu. Vsebovala je ogled oljarne Pojbič v 

Gornjih Petrovcih (degustacija olja), obisk Korenike, zavo-
da za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Šalovcih 
(degustacija eko malice – pirin rogljiček, zeliščni čaj, sola-
te, namazi), obisk medičarstva – domače obrti Jožice Ce-

lec v Ratkovcih (ogled medičarske delavnice in trgovine), 
obisk kmečke sirarne Gorički raj v Ratkovcih (ogled zoril-
nice in degustacija sirov), obisk Vinske kleti družine Jerič 
v Prosenjakovcih (ogled kleti, degustacija treh vzorcev vin 
in vinjaka), obisk hotela garni Villa Tamara*** z ogledom 
sob in pogostitvijo. Na koncu smo z namenom degustacije 
specialitet z žara obiskali tudi gostišče Oaza v Mlajtincih. 

TIC Moravske Toplice

pLečNikova cerkev: spoMiN Na 
NjeNega graditeLja
Ob 80. obletnici smrti nekdanjega župnika župnije Bogojina 
in dekanijskega upravitelja Ivana Baše, rodil se je leta 1875 v 
Beltincih, so v bogojinski Plečnikovi cerkvi pripravili spominsko 
mašo. Naključje je hotelo, da je bila letos ravno 13. februarja, ko 
je leta 1931 umrl,  nedelja, zato je bil spomin nanj še veličastnejši. 
Sočasno s to obletnico pa so zaznamovali tudi 89. rojstni dan 
mariborskega pomožnega škofa, sicer rojaka dr. Jožefa Smeja. 
Slednji je v spominski maši  tudi aktivno sodeloval. 
Kot 23 let aktiven župnik v Bogojini le-ta ni pustil ve-
lik pečat zgolj na pastoralnem področju, kot pisatelj pa 
tudi na kulturnem in drugih področjih, pač pa je najbolj 
zaslužen, da je bila danes znamenita Plečnikova cerkev v 
Bogojini sploh zgrajena.  
Na poseben čustven način z daritvijo svete maše so se ver-
niki župnije Bogojina spomnili z akademijo, posvečeno Iva-
nu Baši,  kjer so v pesmi in besedi obudili spomine na nje-
gova dobra dela, ki jih je kot svojevrstni pečat na verskem, 
duhovnem, pisateljskem in drugem humanem področju, 
pustil poznejšim rodovom. Njegova veličina in poslanstvo 
je v župniji med verniki živo še danes.    
Velikega cerkvenega dogodka se je udeležil tudi pomožni 

mariborski škof, dr. Jožef Smej, ki je v pridigi pri daritveni 
sveti maši, vodil jo je domači župnik župnije Bogojina dr. 
Stanislav Zver, obudil spomine na nekdanjega bogojinske-
ga župnika Ivana Bašo. 
Po sveti maši je v cerkvi potekala še svečana akademija 
posvečena 80. obletnici smrti Ivana Baše. Predvsem mla-
di so v besedi obudili njegovo prehojeno pot, saj gre prav 
njemu zahvala, da je na njegovo pobudo arhitekt Jožef 
Plečnik izdelal projekte za gradnjo nove cerkve v Bogojini, 
ki je posvečena Gospodovemu Vnebohodu. Skozi akademi-
jo so mladi zapeli ducate cerkvenih pesmi, kot gost pa je 
nastopil moški vokalni kvartet Aeternum. 
Ob koncu praznovanja so se verniki župnije Bogojina 
spomnili na rojaka dr. Jožefa Smeja, ki v teh dneh praznuje 
svoj 89. rojstni dan, podarili pa so mu svečo in šopek cvetja. 
Po maši je škof dr. Smej ob navzočnosti domačega župnika 
blagoslovil še spominsko ploščo, ki so jo na pročelju cerkve 
vgradili v čast Ivana Baše kot graditelja te cerkve.         
   Geza Grabar
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razstava fotografij »Martjanci 
skozi čas« 
»Očetov naših imenitna dela, kar jih nekdanjih časov 
zgodba hrani…«

V Turističnem 
društvu Martin 
Martjanci smo 
se odločili, da 
bomo letos na 
svojstven način 
obeležili kultur-
ni praznik. Ker 
se naš program 
dela posveča 
tudi ohra-
nitvi kulturne 
dediščine in v 
sklopu te tudi 
zgodovinskega 
spomina v vasi, 
smo ta del pro-
grama poveza-
li s promocijo 
našega kraja in 
pripravili raz-

stavo fotografij vasi skozi čas. Razstavljene fotografije smo 
pridobili od vaščanov, ki so nam bili pripravljeni pomagati. 
Seveda smo fotografije prekopirali in originale vrnili last-
nikom, ker menimo, da so neprecenljiv zaklad in hranijo 
duh časa v katerem so nastale. 
Razstava je bila zelo dobro obiskana in je odprla pot na-
daljnjim razstavam o naši vasi, ki jih še želimo pripraviti. Za 
to smo se odločili predvsem zaradi tega, ker so nam sedaj 
začeli vaščani prinašati še več fotografij in obljubili smo, da 
bomo tudi te razstavili. 
Kulturni praznik se nam je zdel izredno primeren za pri-
pravo tovrstne razstave, saj je to praznik slovenske kulture 
in jezika. Velikega pomena za nas, za našo identiteto je, da 
poznamo svojo preteklost, preteklost svojega naroda in 
življenje naših prednikov, torej svoje korenine. Kakor se ra-
stline hranijo preko korenin, tako tudi nas duhovno bogati 
poznavanje naše osebne zgodovine, naših korenin. Kakor 

je Prešeren začel spletati Sonetni venec v Sonetih Ljubezni 
z besedami »Očetov naših imenitna dela, kar jih nekdanjih 
časov zgodba hrani…«, tako smo tudi mi v počastitev kul-
turnemu prazniku na ogled postavili en majhen delček 
zgodbe naših očetov in zgodbe nekdanjih časov naše vasi 
Martjanci. 

Jasmina Papić

Večino fotografij za razstavo so prispevali krajani Martjancev.
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Na 2. dobrodeLNi prireditvi Naše veLiko srce ZbraLi 2.850 evrov
Vključenost v lokalno okolje v družbi Terme 3000 izražajo na različne načine, tudi z dobrodelnostjo. Tako tudi v letošnjem 
letu nadaljujejo z družbeno odgovornimi aktivnostmi. K organizaciji druge dobrodelne prireditve Naše veliko srce sta ob 
Rotary klubu Martjanci in Lions klubu Murska Sobota letos pristopila tudi Lions kluba iz Ljutomera in Lendave. V sozvočju 
praznika ljubezni je prijetno druženje z dobrodelno noto potekalo 11. februarja v restavraciji hotela Termal. Ob spremljavi 
izbrane kulinarike so za prijeten večer, ki se ga je udeležilo okoli 150 udeležencev, poskrbeli številni nastopajoči. Dobrodel-
no noto so izrazili z nastopom brez honorarja, k dobrodelnemu skladu pa so prispevala tudi okoliška podjetja s prispevki 

za dobrodelni srečelov. S prodajo vstopnic in srečelova so 
organizatorji  uspeli zbrati i 2.850 evrov. Namenili jih bodo 
nakupu prilagojenega kolesa, ki bo najstniku Timiju iz Murs-
ke Sobote pomagal doživeti lepote in radosti otroškega ko-
lesarjenja.
»V Termah 3000 se zavedamo odgovornosti do okolja, v 
katerem delujemo, in da brez sodelovanja ne moremo biti 
dolgoročno uspešni. Ustvarjamo doživetja v tesni povezavi 
z lokalnim okoljem, kjer podpiramo številne organizacije in 
projekte na področju športa, kulture, izobraževanja in do-
brodelnosti. Vnovič smo potrdili, da ima tvorno sodelovanje 
turizma, humanitarnih organizacij, lokalnega gospodarstva 
in drugih organizacij, medijev in udeležencev prireditve, 
NAJVEČJE SRCE. Samo s  povezovanjem lahko soustvarjamo 
edinstvene in srčne prekmurske zgodbe,« je na prireditvi v 
uvodnem nagovoru izpostavila Vesna Maučec, direktorica 
hotela Termal in Ajda.

Barbara Stopinšek

Zbrana sredstva bodo namenili nakupu prilagojenega kolesa za najstnika 
Timija iz Murske Sobote, da mu bo pomagal doživeti lepote in radosti 
otroškega kolesarjenja.

dobili smo računalnike
Petek, 24. 12. 2010, je bil za učence OŠ Fokovci prav poseben 
dan. Na samo, da je bil zadnji dan pouka v koledarskem 
letu, ampak se je ta dan odvijal nekoliko drugače kot sicer.  
Običajni dan pouka smo popestrili z drugimi dejavnostmi, 
ki jih izvajamo v okviru UNESCO in ZDRAVE šole. Najprej 
so učenci 1. razreda bili svečano sprejeti v UNESCO šolsko 
skupnost. Sprejem prvošolčkov so organizirali učenci 9. 
razreda, s pomočjo katerih so prvošolčki zaprisegli, da 
bodo vestni člani UNESCO šole in da se bodo zavzemali za 
prijateljstvo in sožitje. Po prisegi so od devetošolcev prejeli 
tudi simbolična darila – spominske knjige, kamor si bodo 
lahko zapisovali šolske dogodivščine skozi vseh devet let.

Prvošolci so postali »polnopravni« člani UNESCO šole.

Nato je sledilo presenečenje. Člani Rotary kluba iz Martja-
nec so naši šoli donirali štiri računalnike za učence. Ob tej 
priložnosti sta nas obiskala g. Iztok Zrinski, predsednik 
Rotary kluba Martjanci in g. Dušan Grof, organizator mla-
dinskih donacij. Računalnike je doniralo podjetje 13 M. 
Učenci so bili nad nepričakovanim darilom navdušeni. 
Odločili smo se, da bomo računalnike dali v učilnice 
razredne stopnje in bodo dostopni učencem med poukom, 
prav tako v času podaljšanega bivanja. Tako Rotary klubu 
Martjanci, kot tudi podjetju 13 M, ob tej priložnosti izrekam 
iskreno zahvalo v imenu učencev, delavcev in tudi v svojem 

imenu. Vsak taka 
gesta dobrote in 
pomoči nam vlije 
znova elan in energi-
jo za uspešnejše na-
daljevanje začrtane 
poti. Zato še enkrat 
iskrena hvala dona-
torjem.
Potem so imeli be-
sedo razredi – ob 
obeleženju dne-
va človekovih pra-
vic so se učenci pri 
razrednih urah in pri 

Predsednik Rotary 
kluba Martjanci ob 
predaji računalnikov.
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predmetih pogovarjali o pravicah in pripravili kratke igri-
ce, ki so prikazovale določeno pravico. Učenci so z zani-
manjem poslušali predstavitve, saj so morali ugotoviti, za 
katero pravico gre pri igrici. Obenem so vsi razredi zaprise-
gli, da ne bodo izvajali nikakršnega nasilja in svoje besede 
podkrepili s podpisi na »Belo pentljo«, ki bo krasila šolsko 
jedilnico celo leto.
Nato so se razredi še med seboj pomerili v poznavanju 
problemov in posledic  različnih oblik zasvojenosti. Izvedli 
smo namreč kviz o zasvojenosti, ki je bil pripravljen v 
dveh stopnjah – za razredno in za predmetno stopnjo. 
Najboljša  na razredni stopnji je bila skupina učencev iz 
4. razreda, na predmetni stopnji pa učenci iz 7. razreda.
Čisto na koncu programa pa so nastopili  še naši mladi 
glasbeniki: Tilen Prelič z violino, Mija Hujs s kitaro in Vane-
sa Nemet s flavto ter  pevski zbor z venčkom božičnih in 
novoletnih pesmi, ki jih je pospremil tudi prihod Božička. 
Božiček je povedal, da mu je bila pot težka, saj snega ni 
in sani na kolesih niso najboljše prevozno sredstvo. Vsi 
učenci so od Božička sprejeli skromno darilo – vrečke za 
šolske copate in čokoladice. 
Dan je tako minil v prijetnem predprazničnem vzdušju 
in ob odhodu domov smo si vsi zaželeli lepe praznike ter 
srečno novo leto!
  Suzana Deutsch

Razredi so se med seboj pomerili v poznavanju različnih oblik zasvojenosti.

skrb za ptice
Pozimi, ko pritisne mraz, se nekatere ptice same približajo 
človekovim naseljem. Če jim ponudimo primerno hrano, 
bodo prišle prav do nas - na naš vrt. To je prav gotovo eden 
izmed glavnih razlogov, da je zimsko hranjenje ptic prilju-
bljeno tako pri odraslih kot pri otrocih. 

 Zagotovo hranjenje predstavlja eno izmed najenostavnejših 
možnosti za opazovanje ptic in enega najlažjih načinov za 
razvoj odnosa med pticami in nami, predvsem med pti-
cami in otroki. Hranjenje je še posebej pomembno za pti-
ce v močno degradiranem, spremenjenem okolju. Takšno 
okolje so na primer naselja, kjer so ptice izgubile veliko na-
ravnih možnosti za prehranjevanje. Na žalost pa ima lahko 
hranjenje ptic tudi negativne učinke. Tako lahko pride do 
prenosa bolezni in zajedavcev ter težav s presnovo zaradi 
neprimerne količine in sestave hrane. A če ptice hranimo na 
primeren način, se tem negativnim učinkom lahko izogne-
mo. 
Najprimernejši način hranjena ptic je ta, da na svojem vrtu 
posadimo primerne plodonosne drevesne in grmovne vr-
ste, kot so na primer šipek, malina, glog, črni bezeg, bršljan 
ipd. V jesenskem času lahko pustimo tudi nekaj grozdja 
na brajdah in sadja na drevesih, ki jih bodo obiskali kosi. A 
žal, vsi nimajo možnosti za oblikovanje takšnih vrtov, da bi 
jih uredili na primeren način, zato se vse več ljudi zateka h 
klasičnemu hranjenju ptic - torej s ptičjo krmilnico. Čeprav 
otroke vse bolj seznanjamo z navedenimi argumenti in jim 
jih poskušamo čim bolj približati, se vseeno še poslužujemo 
klasičnega hranjenja ptic. Menim, da na ta način otrokom 
ptice približamo in jih ozavestimo o skrbi za ptice. 
In tako smo se tudi v naši skupini odločili za sodelovanje 
na nagradnem natečaju »Ptičja krmilnica za vrtce«, ki smo 
ga prejeli od »Modrega Jana«. Ker so najprimernejše in 
najboljše ptičje krmilnice lesene, smo tudi mi prejeli lesene 
dele, ki smo jih sestavili v ptičjo krmilnico. Idealno je, če lahko 
ptice dostopajo do hrane iz vseh strani, zato smo bili še po-
sebej veseli, da je naša krmilnica takšna, ki to omogoča. Zra-
ven smo prejeli tudi modro barvo, s katero so otroci »okra-

Tudi otroci vrtca Moravske Toplic sodelujejo v akciji Ptičja krmilnica za vrtce.
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sili« krmilnico. Ko se je le ta posušila, smo les premazali še 
z zaščitnim lakom za lesene površine. Ker pa so ptičje krmil-
nice neprimerno bolje obiskane, če so postavljene v bližini 
kritja, npr. v ali ob krošnji dreves ali grmovja, približno oziro-
ma najmanj 1,5 metrov nad tlemi, smo prosili starše oz. atija, 
ki se ukvarja z lesom,  da nam je izdelal nekakšno »stojalo« 
na katero smo pritrdili našo ptičjo krmilnico. Vse skupaj smo 
postavili na primerno mesto na igrišču vrtca, kjer že imamo 
eno ptičjo krmilnico na drevesu. Z otroki smo se ob vsem 
tem tudi dogovorili, da bomo vsak dan pregledali ptičji kr-
milnici, ju po potrebi počistili ter vedno znova nasuli hrano. 
Ob tem se je seveda pojavilo vprašanje s čim hranimo 
ptičke. Otroci so vedeli povedati, da jih hranimo s semeni. 
Podrobneje sva jih seznanili, da jih hranimo samo s pičo, ki 
je dostopna v naravi, npr. sončnična semena, proso, bučna 
semena ipd. Otroci so tako za domačo nalogo prinesli nekaj 
teh semen, s katerimi sedaj vsakodnevno hranimo ptičke. 
Nekateri izmed otrok so vedeli povedati, da lahko ptičkam 
nastavimo tudi lojeve pogače. Iz prinesenih semen in 
svinjskega loja, smo tako tudi sami izdelali lojeve pogače, ki 
krasijo naše okenske police. Otroci tako vsakodnevno opa-
zujejo ptičke, ki se pridejo hranit z lojevimi pogačami.
Za lažjo predstavitev, katere ptice se v zimskem času 

Lutke med malčki
V javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, kamor je 
vključenih šest enot vrtcev, že vrsto let za malčke iz vseh 
enot na enem mestu pripravljajo številne predstave. Teh se 
lahko udeležijo tudi otroci, ki niso vključeni v vrtec ali pa se 
tu le začasno mudijo. 
Njihovo tradicionalno zatočišče – restavracija hotela Vivat, 
ki lahko naenkrat sprejme več kot 200 ljudi, je bilo kmalu 
po novem letu prizorišče lutkovne igrice Kako si je sneženi 
mož iskal ženo. 
Kot je pojasnila Milena Černela, koordinatorica pričujoče 
predstave, sicer vodja enote vrtca Martjanci, so tokrat igrico 
za otroke iz vseh enot vrtcev pripravile strokovne sodelav-
ke iz te enote. Že na prvi pogled to ni bil mali organizacijski 
zalogaj, saj je bilo potrebno ob sceni izdelati tudi lutke, ki 
pa so bile večjih dimenzij. Vsakega otroka je po predstavi 
čakalo tudi darilo – snežak iz blaga. Černelova zaključuje, 
da se tudi zaposleni iz te enote na tem področju zavedajo 
svojega poslanstva, zato so se pri predstavi resnično po-
trudile. 
Zasluge, da je prireditev tako lepo uspela, tudi v točki, 
kjer so se lutke sprehodile med mladimi gledalci in so se 
ti lahko z lutkami tudi neposredno srečali, jih potipali ali 
pobožali, imajo Klaudija Goldinskij, Marija Kučan, Zdenka 
Balaban, Jožica Balajc, Milena Černela, Timea Bogdan in 
Maja Kozar.       
                           Geza Grabar

Igrico so pripravile strokovne sodelavke iz martjanskega otroškega vrtca.

zadržujejo pri nas, smo z otroki izdelali plakat Ptice pozimi, 
ki sedaj krasi našo igralnico. Ob različnih dejavnostih so tako 
otroci veliko pristopali k njemu, in pa tudi k fotografijam oz. 
plastificiranim slikam, ki so prav tako na panoju, da so lažje 
prepoznavali ptice, predvsem sinico.  Ob tem sva jim tudi 
predstavili pesmico o Sinički, ki jo vsakodnevno prepevamo 
in utrjujmo. Med bivanjem na prostem, pa tudi s pogledi 
skozi okno, otroci vedno znova opazujejo in iščejo siničko v 
naravi.

  Zapisala in s fotografijami opremila
 vzgojiteljica Gordana Počič

Otroci so za hrano pticam od doma prinesli različna semena.

S hranjenjem ptic si otroci pridobivajo odnos do narave.
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»MaLi sLaščičarji«
Tako kot vse gospodinje tega sveta, smo se tudi mi v 
našem vrtcu v predprazničnem času odločili, da bomo 
spekli kekse in se z njimi posladkali. Tako smo se igrali 
»male slaščičarje«.
Z otroki smo se dogovorili kaj, kje in kako se bomo lotili 
dela. Najprej smo pripravili prostor v igralnici, nato smo si 
temeljito umili roke in si nadeli predpasnike, da smo lahko 
pričeli z delom. V igralnico smo na vozičku pripeljali vse se-
stavine, ki jih potrebujemo za peko: moko, jajca, margarino, 
sladkor, valjar, desko, pekače in tehtnico.
Vse sestavine, ki smo jih uporabili za testo, smo stehtali, 
jih dali v posodo in zgnetli v gladko testo. Nato smo testo 
razvaljali in iz različnih modelčkov izrezovali različne mo-
tive. Tako smo kaj kmalu v pekaču lahko zagledali lunice, 
različne rožice, gobe, zvezdice in ribice. Otroci so pri delu 
zelo uživali. Najljubše jim je bilo vsekakor to, da so lahko 
zase in tudi za svoje starše naredili nekaj sladkega, nekaj 
dobrega.
Po končanem oblikovanju, smo pekače odnesli v kuhinjo, 
kjer smo v štedilniku spekli naše kekse. Iz kuhinje je kaj hi-
tro zadišalo, zato smo komaj čakali kosilo, ko bomo naše 
kekse lahko tudi poskusili. Moramo vam napisati, da so bili 
zelo, zelo dobri, saj smo na njih po končani peki potrosili 
tudi malo sladkorja v prahu, da so bili videti »zasneženi«. 
Naše kekse je pohvalil hišnik Roman, pa tudi vsi starši in 
stari starši, ki so prišli po svoje otroke oz. vnuke. Teh pohval 
pa smo se vsi skupaj zelo razveselili.
Vsi, ki smo pekli današnje kekse, smo ponosni, da nam je 
uspelo napraviti nekaj tako dobrega. Da pa vas za te do-
brote ne bi prikrajšali, vam bomo izdali recept. Morda se 
bo našel kdo izmed vas, ki si jih bo spekel. Pa uspešno peko 
vam želimo!!!

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović

RECEPT:
28 dag margarine,
14 dag sladkorja v prahu,
4 rumenjake in
50 dag moke.

Vse sestavine zgnetemo v gladko testo. Testo razvaljamo 
in iz testa izrezujemo motive po želji.

„ kis cUkrÁsZok”
Mint minden háziasszony a világon, mi is ebben az ünnepek 
előtti időben az óvodánkban elhatároztuk, hogy kekszeket sü-
tünk és utána jóízűen megesszük.
A gyermekekkel megbeszéltük, hogyan, mikor fogunk a mun-
kához. Először is elkészítet-tük a helyet a játékteremben, 
majd alaposan megmostuk a kezünket, felvettük a kötényün-
ket, és ekkor munkához láthattunk. Kocsin betoltuk a játék-
terembe a hozzávalókat, amelyeket a sütéskor használjuk: 
lisztet, tojásokat, margarint, cukrot, sodrófát, deszkát, tepsit 
és a mérleget.
A hozzávalókat, amelyeket a sőtéshez használtuk, mind meg-
mértük, beletettük az edénybe 
és sima tésztát gyúrtunk belőle. Utána a tésztát kisodortuk és 
különböző modellekkel különböző motívumokat vágtunk ki. 
Így a tepsiben hamarosan holdacskákat, különböző virágo-
kat,  gombákat, csillagokat és halacskákat láthattunk meg. A 
gyerekek a munkát nagyon élvezték. Legjobban örültek per-
sze annak, hogy maguknak és a szüleiknek is készíthettek 
valami édeset, valami jót.
A munka után a tepsiket elvittük a konyhába, ahol a sütőben 
megsütöttük a kekszeinket.A konyhából hamarosan kellemes 
illat jött ki, ezért már alig vártuk az ebédet, amikor a keksze-
inket meg is kóstolhattuk. Le kell hogy írjuk, miyen nagyon, 
nagyon finomak voltak, hiszen sütés után megszórtuk őket 
porcukorral, ezért úgy néztek ki, mintha hó lenne rajtuk. A kek-
szünket megdícsérte Román, a házmester is, meg persze a 
szülők és nagyszülők is, akik jöttek gyerekükért ill. unokáju-
kért. Ezeknek a dícséreteknek mindannyian nagyon örültünk.
Mind, akik sütöttük a mai kekszeket, büszkék vagyunk arra, 
hogy sikerült készítenünk ilyen finomat. Hogy ne maradnának 
le ilyen jóságról, ezért eláruljuk receptünket. Lehet, hogy akad 
valaki, aki szeretne sütni hasonlót. Sikeres sütést kívánunk!
 Lejegyezte Bernarda Koroša Pantović óvónő

A RECEPT:

28 dag margarin
14 dag porcukor
4 tojássárgája
50 dag liszt

A hozzávalókat sima tésztává gyúrjuk. A tésztát kisodorjuk és 
ízlés szerint motívumokat vágunk ki.

IZ ŠOL IN VRTCEV



     Lipnica  : : : : : : : : : :   19

borba Za FiNaLe se je ZačeLa
Dan po slovenskem kulturnem prazniku smo se v športni 
dvorani OŠ I v Murski Soboti zbrali četrtfinalisti šolskega 
športnega tekmovanja v malem nogometu za učence 
rojene leta 1996 in mlajše. V skupino D so se uvrstili OŠ dr. 
Franja Žgeča Dornava, ki je bila prvak v Podravju, OŠ Gu-
stava Šiliha Velenje, ki je bila prvak velenjskega področja, 
prvak Posavja OŠ Artiče in OŠ Bogojina, ki je bila tretja na 
pomurskem področnem tekmovanju. 
Po zaigrani slovenski himni šolskega orkestra OŠ Bogojina 
in uvodnem govoru gospoda ravnatelja Ivana Kramperška 
so se ekipe podale v boj za polfinalni mesti. Prvi so na vroč 
parket stopili »domačini« in učenci OŠ dr. Franja Žgeča iz 
Dornave. 
Učenci OŠ Bogojine so odigrali tri tekme. Po začetnem 
neodločenem izidu z OŠ dr. Franja Žgeča Dornava (1:1) je 
sledil hladen tuš, saj so drugo tekmo proti ekipi OŠ Artiče 
izgubili (0:2). Turnir je bil napet in neodločen do zadnje-
ga sodnikovega žvižga. V zadnji tekmi si je ekipa iz »vasi 
Bele golobice« priigrala zmago proti OŠ Gustava Šiliha 
Velenje (3:1). Fantje so po gol razliki osvojili drugo mesto v 
četrtfinalni skupini D. 
Prvouvrščena ekipa je bila OŠ Artiče, drugo mesto, ki še vodi 
v polfinale, pa so zasluženo osvojili učenci OŠ Bogojina.  

Rezultati:
OŠ BOGOJINA : OŠ DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA  1:1
OŠ ARTIČE : OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE  0:2
OŠ DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA : OŠ G. ŠILIHA VELENJE    1:0
OŠ BOGOJINA : OŠ ARTIČE      0:2
OŠ ARTIČE : OŠ DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA     4:2
OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE : OŠ BOGOJINA    1:3

Simona Brumen,
učiteljica športne vzgoje na OŠ Bogojina

Ekipa OŠ Bogojine si je z drugim mestom priigrala uvrstitev med 16 
najboljših osnovnošolskih ekip Slovenije, njen igralec Gorazd Ošlaj (dres št. 
7) pa je bil proglašen za najboljšega igralca turnirja.

vpis v mlajše selekcije Nk čarda 
Martjanci 
NK ČARDA Martjanci tudi letos omogoča zimski vpis v 
redne programe naslednjih mlajših kategorij, in sicer:  

Mladinci (letniki 1992-1993),
kadeti (letniki 1994-1997),
U-12 (letniki 19981-999),
U-10 (letniki 2000-2001),
U-8 (letniki 2002-2003) in 
U-6 (letniki 2004-2006).

Za vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo na 
tel. št. 041 930 148 (Leon), po e-pošti nkcarda@hotmail.
com in na spletu www.nkcarda.com.  

Dobimo se na igrišču v Martjancih! 

vabiLo Na pUstovaNje Na 
prosteM 
Vse občane, društva, šole, vrtce in vse ljubitelje 
dobre volje vabimo na tradicionalno Pustno ra-
janje na prostem v Moravskih Toplicah, ki bo v 
soboto, 5. marca 2011, s pričetkom ob 13. uri na 
parkirišču pred Mercatorjem v Moravskih Topli-
cah. 
Vabimo tudi razna društva, da se predstavijo na 
stojnicah. Želimo vam čim boljše in edinstvene 
ideje pri izdelavi letošnje pustne maske. 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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projekt spreMeNiti črNo v 
ZeLeNo 
Očistili divja odlagališča v Martjancih, Sebeborcih, Fokovcih 
in  Selu.
V okviru projekta Spremeniti črno v zeleno, katerega no-
silec je Občina Moravske Toplice in  je podprt z donacijo 
Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma, smo 
v januarju očistili štiri divja odlagališča, in sicer v Martjan-
cih, Sebeborcih, Fokovcih in v Selu. 
Prvenstvena naloga omenjenega projekta je sanacija divjih 
odlagališč v občini Moravske Toplice, zato se je na omenje-
nih saniranih lokacijah odstranila izjemna količina raznih 
odpadkov. Količinsko so odstranili približno 3000 kg az-
besta, mešanih komunalnih odpadkov je bilo za približno 
8600 kg, zavržene opreme, tj. hladilnikov za 150 kg, plasti-
ke za 2000 kg, zavržene električne in elektronske opreme 
za 160 kg, odstranili so tudi železo v količini 780 kg. Med 
odpadki se je znašel tudi avtomobil, tj. približno 700 kg. 

Glede na ugotovitve o ponovnem pojavljanju odpadkov 
na že saniranih divjih odlagališčih pozivamo vse občane, 
da v primeru opaženih nepravilnosti kršiteljev nemudo-
ma obvestijo Občino Moravske Toplice oz. Medobčinsko 
inšpekcijo in redarstvo občine Moravske Toplice. 

V bodoče bo na divjih odlagališčih v občini redar opra-
vil več obhodov, poostrili pa se bodo tudi nadzori divjih 
odlagališčih z namenom preprečevanja odlaganja 
odpadkov. 
V primeru ugotovljene kršitve in neupoštevanja uradne 
osebe bo izrečena globa, ki je predpisana za fizične osebe v 
znesku 500, 00 EUR (Odlok o načinu opravljanja obveznih 
gospodarskih javnih služb, zbiranja komunalnih odpadkov 
in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Mo-
ravske Toplice). 

TIC Moravske Toplice

vabilo na čistilno akcijo
TIC in občina Moravske Toplice vabita vse občane in 
občanke na čistilno akcijo, ki bo v soboto 26. marca 2011. 
Več informacij o sami akciji dobite pri predsednikih kra-
jevnih skupnosti in TIC-u.

gasilska zveza Moravske toplice

kaj bo Z drUštvi i. a kategorije?

Po novi (občinski) kategorizaciji prostovoljnih gasilskih 
društev, ki jo je pred dvema letoma opravila občinska uprava, 
je skoraj polovica ali natanko 13 od 27 društev, kolikor jih de-
luje v občini, uvrščena v I. A kategorijo, štiri društva pa imajo 
ob društvu I. kategorije določeno še »kot manjša PGD v tej 
kategoriji«. 
Po pogodbi o opravljanju gasilske javne službe, ki so jo vsa 
društva podpisala z županom, društva I. A kategorije ne smejo 
ob požarih intervenirati samostojno, pač pa samo ob prihodu 
društev višje kategorije (I. ali II. kategorije). 
Na to določilo v pogodbi prizadeta društva nenehno opo-
zarjajo, enako tudi vodstvo občinske gasilske zveze, vendar 
se doslej ni ničesar premaknilo. Upajoč, da bodo z novim 
županom neustrezno kategorizacijo, ki – tako trdijo v GZ Mo-
ravske Toplice, v skladu s kategorizacijo na nacionalni ravni, 
morda odpravili, je GZ Moravske Toplice prav na to temo 
pripravila posebno sejo. V prisotnosti predstavnikov večine 
društev, ki so umeščeni v I. A kategorijo – Berkovci, Ivanjševci, 
Ivanovci, Kančevci, Lončarovci, Moravci, Ratkovci in Suhi Vrh (s 
to kategorijo se ponašajo tudi društva Bukovnica, Čikečka vas, 
Krnci, Mlajtinci in Središče), prisotni pa so bili še predstavni-
ki Andrejec kot društva I. kategorije, a manjše, je predsednik 
občinske gasilske zveze Štefan Kuhar zbrane seznanil z 
izsledki vaje, ki so jih pripravili v mesecu požarne varnosti in 
je potekala v Lončarovcih. To je z nekaj konkretnimi podatki 
je »nezmožnost« interveniranja zaradi določil v omenjeni po-
godbi podkrepil poveljnik zveze Jože Čarni. 
Kot je bilo rečeno na seji, je prejšnji župan kategorizacijo 
izdelal po svoji zamisli, kar pa ni bilo potem potrjeno na Mi-
nistrstvu za obrambo RS (MORS). Kot je znano, je bilo s strani 
slednjega rečeno, da se mora kategorizacija urediti lokalno. 
»V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe med občino in 
društvi I. A kategorije za ta društva v 1. členu 3. točke v alineji 
d) piše, da ta društva ne morejo gasiti požarov samostojno, 
gasijo lahko le ob prihodu društva višje kategorije,« je pono-
vil Čarni. Po mnenju prisotnih je to zelo slaba zamisel, saj so 
bila društva tudi v krajih naše občine ustanovljena z name-
nom, da čim prej pomagajo pri nesrečah, torej v prvi vrsti pri 
gašenju požarov. Ugotovili so tudi, da je tudi v teh društvih 
kljub vsemu dovolj operativnih članov, zato bi lahko samo-
stojno intervenirala, ne pa da sedaj izgubljajo dragoceni čas v 
čakanju na društvo višje kategorije. 
Na seji so tudi sprejeli sklep, da se vsa društva, ki so bila »preka-
tegorizirana« iz I. kategorije v I. A in I., a manjše društvo te ka-
tegorije, ponovno preimenujejo v kot društva I. kategorije, saj 
ustrezajo merilom, izdelanim v uredbi MORS-a. Samo za ilu-
stracijo: društva I. kategorije, ki imajo oznako »manjše«, sicer 
lahko samostojno intervenirajo, a je med njimi in običajnimi 
društvi I. kategorije razlika v višini letnega sofinanciranja ali 
dotacije za nakup in vzdrževanje gasilske opreme, ki jo zago-
tavlja predlagatelj in podpisnik pogodbe – občina. 
Glede na sprejeti sklep se mora izdelati novi alarmni načrti, 
saj se ta v številnih primerih ponovno spremeni.

   Geza Grabar
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Zahvala 
Iskreno se zahvaljujeva za nesebično pomoč pri gašenju 
požara v Martjancih, ki se je zgodil v noči iz četrtka na petek 
(4. 2. 2011 na domačiji Kmetec v Martjancih.
Pred nekaj dnevi naju je z možem doletelo neprijetno 
presenečenje sredi noči v obliki požara. Kljub uničujočim 
ognjenim zubljem, katerim na prvi pogled ni bilo videti, da bi 
jim bili kos, smo skupaj s požrtvovalnostjo gasilskih društev 
Martjanci in Moravske Toplice, uspeli preprečiti najhujše in 
zaustavili pretečo nevarnost, preden se je ogenj razširil še na 
stanovanjsko hišo.
Najino zahvalo bi želela izreči vsem gasilcem, policistom in 
tudi sosedom, kateri so nam sredi noči priskočili na pomoč, 
ter vztrajali z nama vse do naslednjega dne, da smo na grobo 
odpravili razdejanje podivjanega požara.
Kot vaščana vasi Martjanci in s tem tudi občana občine Mo-
ravske Toplice bi se želela osebno še zahvaliti Alojzu Glavaču, 
županu Občine Moravske Toplice,  in gospodu Štefanu 
Jančariču, ki sta naju obiskala na dan nesreče in ponudila 
pomoč  v imenu občine Moravske Toplice. 
Na koncu se želiva zahvaliti še vsem, katere sva morebiti po-
zabila omeniti in zaključiti z mislijo, da se nastali nesreči  ne 
da izogniti, jo pa mnogo lažje sprejmeš, če ti pomagajo takšni 
ljudje, kot so pomagali nama.

Vinko in Angela Kmetec iz Martjanec

vaja pri Malinovičevih v Lončarovcih 
poMaNjkLjivosti veLjavNe 
kategoriZacije  
V gasilskem sektorju Prosenjakovci, kjer je kar osem 
društev (od 12!) po »občinski« kategorizaciji uvrščenih v I. 
A kategorijo - po določilu enega od členov iz Pogodbe o 
opravljanju gasilske javne službe med občino in društvom 
pa društva te kategorije ne smejo gasiti požarov samo-
stojno (temveč le ob prihodu društva višje kategorije), so 
omenjeno določilo preizkusili tudi v praksi. 
Ob številnih domačinih so si vajo ogledali tudi regijski 
gasilski poveljnik Dušan Utroša, predsednik GZ Moravske 
Toplice Štefan Kuhar, podpredsednik in poveljnik sektorja 
Martjanci Jože Lipaj, poveljnik GZ Moravske Toplice Jože 
Čarni in poveljnik sektorja Prosenjakovci Robi Janko. 
Ob 08.45 naj bi zagorelo delavnici kmetije Štefana 
Malinoviča v Lončarovcih. Sosed je ob 08.50 obvestil 
Republiški center za obveščanje (ReCo) Murska Sobo-
ta, ta pa domače in okoliška društva (PGD Kančevci, PGD 
Ratkovci in PGD Prosenjakovci kot društvo višje kategorije). 
Odzivni čas je bil v skladu z oddaljenostjo teh društev od 
lokacije požara, PGD Prosenjakovci pa so na požarišče pri-
speli ob 09.10. Tedaj so vsi prisotni tudi začeli intervenirati. 

Čakanje na višje kategorizirano enoto je bil razlog, da se 
je požar razširil tudi na stanovanjski objekt in je pomenil 
nevarnost tudi za sosednje objekte, ki so del zelo strnjene-
ga gručastega naselja, zato so aktivirali še druga društva 
II. kategorije iz Sela, Fokovec in Moravskih Toplic. Vaja se 
je zaključila ob 9.45. Namen vaje je bilo ugotoviti potre-
ben čas prihoda reševalnih enot na požarišč v Lončarovce, 
najbolj oddaljen kraj v občini.  »S to vajo smo hoteli poka-
zati, kaj nas lahko doleti ob dejanski nesreči, kjer domača 
društva kategorije I. A, ki prispejo na požarišče prva, in 
morajo počakati na povelja višje kategoriziranih enot,« je 
dejal Jože Čarni in oceno sklenil z mislijo, da tudi v enotah 
I. A kategorije obstaja poveljujoči kader z isto ali celo večjo 
izobrazbo kot pa v nekaterih višje kategoriziranih enotah. 
       
  Geza Grabar

pgd MLajtiNci-LUkačevci: preporod!
Čeprav v gasilski operativi en človek praktično ne pomeni 
veliko, je pa nujni in sestavni del udarne ekipe, na področju  
formalnega vodenja društva pa je lahko zgodba precej 
drugačna. Do tega zaključka bi lahko prišli tudi v primeru 
Branka Baumana, ki je na čelu mlajtinsko-lukačevskih ga-
silcev od leta 2007.
V zadnjih štirih letih je novo vodstvo izpeljalo projekte ob-
nove društvenega prapora, zamenjavo orodnega vozila z 
novejšim, temu v čast so pripravili zelo odmevno priredi-
tev, začeli so se sistematično opremljati, uredili so gasilske 
garaže, obnovili so tri požarne jame, zgradili nadstrešek 
za prvo ročno brizgalno, ki nosi letnico 1911. Gasilci so se 
začeli aktivno vključevati v številne prireditve in akcije v 
kraju. Lani so organizirali tudi pregled gasilnikov za gospo-
dinjstva po vasi, poskrbeli pa so tudi za gostinski del na 
»proščenju« pri kapeli v Lukačevcih. 
V zadnjem letu so občutno napredovali tudi v tekmoval-
nem smislu, saj so se na sektorskem tekmovanju med 11 
ekipami uvrstili celo na 6. mesto, za kar ima zasluge vseh 
devet članov, največje pa zagotovo podpoveljnik Drago 
Škrilec, ki je ekipo uril za tekmovanje. Da dobiva gasilstvo v 
Mlajtincih in Lukačevcih nove dimenzije, je vesel in pono-
sen tudi predsednik nadzornega odbora Štefan Tivadar, ki 
velja za cenjenega gasilskega veterana v društvu. 
Poleg operativnega dela opremljanja in usposabljanja naj 
bi se gasilci pobratili s PGD Sotina  z Goričkega,  kjer so 
vozilo tudi kupili, v načrtu imajo ureditev okolice garaže 
ter restavrirati stoletno ročno brizgalno, pripraviti izlet 
za gasilce in krajane, stekle pa naj bi tudi priprave za 80. 
obletnico, ki jo bodo počastili prihodnje leto. 
       
  Geza Grabar
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Mladi gledališčniki iz avstrijske 
koroške v bogojini 
Na povabilo KUD Jožef Košič Bogojina je Mladinska 
gledališka skupina Šentlipš iz avstrijske Koroške gostovala 
v kulturni dvorani v Bogojini z odrsko komedijo “Niti tat ne 
more pošteno krasti”. 

Režijo je prevzel Aleksander Tolmaier, avtor komedije je ita-
lijanski nobelovec Dario Fo.
Nastop mladih gledališčnikov v Bogojini je rezultat po-
vezovanja bogojinskega kulturnega društva z župnikom 
Martinom Horvatom, zdajšnjim župnikom na avstrijskem 
Koroškem, sicer dolgoletnim prekmurskim župnikom v 
Berlinu.  

Janja Bürmen 

Filovske pevke
koNcert LjUdskiH pevk 
Za prvo kulturno prireditev v letošnjem letu so v Filovcih s 
svojim priložnostnim koncertom poskrbele domače ljuds-
ke pevke. Z njim so v prepolni kulturni dvorani domačega 
vaško-gasilskega doma počastile tudi  bližnji slovenski kul-
turni praznik. 
Le kdo ne pozna Filovskih pevk, ki jih vse od začetka vodi 
neumorna Marija Vegi? Polnih 22 let sodelujejo na domala 
vseh krajevnih in priložnostnih društvenih prireditvah ter s 
svojim ubranim petjem prispevajo pomemben delež h kul-
turnemu utripu kraja; z nastopi drugod pa predstavljajo 
svoje Filovce in matično občino v drugih krajih po Sloveniji, 
pa tudi tujini. Da bi njihovo čudovito prepevanje ostalo tudi 
za kasnejše rodove, sta izšle tudi dve kaseti in zgoščenki: 
leta 2004 samostojno pod naslovom Zapojmo kot nekoč, 
dve leti zatem pa so sodelovalne na zgoščenki Šmartnice 
Društva Gaj, vinogradniško-turističnega društva. 
Kot je poudarila povezovalka programa Andrejka Trajbarič, 
sicer predsednica domačega kulturno-turističnega 
društva, je bil koncert, o katerem poročamo, njihova želja. 
»Vsako leto se naučijo več novih pesmi, s katerimi včasih 

nastopijo le drugod, pa tudi samostojne koncerte so že 
imele v drugih krajih, na naših prireditvah pa od predsta-
vitve 2. zgoščenke in kasete, septembra 2006, zapojejo le 
po nekaj pesmi. Čas za tak kulturni dogodek pa je vsekakor 
ustrezen,« je povedala v programu. Tokrat so se predstavile 
s pesmimi, ki govorijo o domači, prekmurski deželi. Tokrat 
sta sobotni večer zaokrožila dva mlada  instrumentalista 
– harmonikar Gašper in flavtistka Iva Marič iz Sebeborec. 
Za konec so vsi zbrani na odru in v dvorani ob spremljavi 
omenjenih instrumentov zapeli kar nekaj skupnih pesmi. 
O kako dobro organizirani prireditvi, v pripravo in izvedbo 
katere so se vključila tudi ostala društva in posamezniki iz 
Filovec, smo bili priča vsi v nabito polni dvornai, potrjuje 
tudi podatek, da je vezno besedilo programa tudi za ta 
večer napisala domača učiteljica Marija Domonkoš, kot 
smo že omenili, da je povezovala Andrejka Trajbarič, za ku-
liso na odru pa sta poskrbeli Petra in Marija Ivanič,… 
Da obiskovalci z njihovega koncerta niso odšli ne lačni, so 
poskrbele pevke same, saj so spekle pogače, sicer pa so za 
pogostitev vseh na koncertu – nastopajočih in poslušalcev 
v dvorani, poskrbele članice kulturno-turističnega društva, 
vinogradniki pa so prispevali žlahtno kapljico. Zlasti 
izdvajamo odlično gesto predsednika vinogradniško-
sadjarskega društva Alojza Berdena, ki je v imenu društva 
pevkam poklonil 22 buteljk vina iz svojega vinograda za 22 
let njihovega prepevanja. Na vseh buteljkah je bila foto-
grafija Filovskih pevk. 
Za ubrano petje je pevkam čestital tudi predsednik 
domače krajevne skupnosti Andrej Baligač ter se jim za 
prispevek negovanja te oblike kulturne dediščine zahvalil v 
imenu društev in krajevne skupnosti. Vsaki je poklonil rožo 
v lončku. Simboličnih daril so bile deležne tudi gostujoče 
skupine.
Na neformalnem druženju, ki je sledilo rednemu progra-
mu, so ob dobrih prigrizkih in okusnih pogačah ter žlahtni 
kapljici po dvorani v zaporedju ene za drugo odmevale 
številne pesmi. Take, ki so spontano privrele iz srca in po-
trjevale prijetno počutje vseh, ki so bili ta večer na koncer-
tu Filovskih pevk. 
    Geza Grabar

Filovske pevke na svojem zadnjem koncertu na domačem odru (od 
leve): Darinka Horvat, Kristina Gerič, Marija Vegi (vodja), Kristina Nemec, 
Alojzija Maučec, Marija Ošlaj, Marija Kerman in Marija Škerget.
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Zloženka pomladno prebujanje 
oziroma koledar prireditev v občini M. Toplice (februar - maj 2011)  
Obveščamo vas, da smo izdali zloženko, ki zajema koledar dogodkov v občini Moravske Toplice, aktualne med fe-
bruarjem in majem 2011.  
E-različica zloženke je dostopna na spletni strani www.moravske-toplice.com, tiskano različico zloženke pa lahko 
dobite v TIC-u Moravske Toplice. 

spoštovane žene in matere!
Ob materinskem dnevu Vam iskreno čestitam in želim veliko veselja in ljubezni z vašimi najdražjimi.
Materinstvo se začne v zibelki. 
Ljubezen staršev se prenaša na otroka, zato je pomembno kakšni smo starši, koliko ljubezni dajemo otroku ter kako 
ga vzgajamo. Ljubezen ni, da otroku vse dovolimo, vse nudimo, ampak, da ga vzgajamo za pozitivne vrednote kot so 
nesebičnost, dobrota, potrpežljivost, vztrajnost, delavnost, poštenost, odpuščanje, medsebojno spoštovanje, hvaležnost 
in sprejemanje odgovornosti. 
Takšna vzgoja je zahtevna in traja od rojstva do smrti. 
Radi govorimo o tem, da nam v življenju najbolj zvesto stojijo ob strani pravi prijatelji, življenjski sopotniki, tisti ki naj bi 
jim zaupali in tisti, ki zaupajo nam. Kaj pa, če imam občutek, da jih nismo našli ali pa so, ko jih potrebujemo, nedosegljivi?
Mama je vedno z nami, ker je spravljena v našem srcu. Vedno in povsod je z nami, ko jo potrebujemo. Ve, kdaj smo jo v 
mislih prijazno nagovorili in jo prosili, naj nam stoji ob strani in nam pomaga. Hkrati pa ve, da se večkrat spomnimo nanjo 
tudi, ko več ne potrebujemo njene pomoči. 
Skozi vse življenje nas spremlja ta božanski občutek, da imamo nekoga, ki nam nesebično želi dobro.
Življenje je dar. Razvoj in rojstvo otroka je čudež.
    Martin Horvat, Ivanci

Nočitve v letu 2010
V letu 2010 smo v hotelskih in drugih nočitvenih zmogljivostih občine Moravske Toplice nudili gostoljubje 125 tisoč go-
stom, od tega je bilo 75.476 domačih in 49.524 tujih gostov, s skupaj 465.084 nočitvami. 
V primerjavi z letom 2009 se je število gostov povečalo za 1,48 %, število nočitev pa zmanjšalo za 3,07 %.V povprečju je 
bil čas bivanja gostov  3,72 dni.

Število obiskovalcev romanske Rotunde v Selu v letu 2010
MESEC DOMAČI OBISKOVALCI TUJI OBISKOVALCI SKUPAJ

MAJ 368 23 391
JUNIJ 672 112 784
JULIJ 1124 155 1279

AVGUST 1194 147 1341
SEPTEMBER 769 149 918

OKTOBER 581 85 666
NOVEMBER 298 23 321

SKUPAJ 5006 594 5700

Število obiskovalcev TIC-a v letu 2010
MESEC DOMAČI OBISKOVALCI TUJI OBISKOVALCI SKUPAJ

JANUAR 1815 131 1946
FEBRUAR 1275 47 1322
MAREC 1637 117 1754
APRIL 1354 217 1571
MAJ 1433 355 1788

JUNIJ 1593 306 1899
JULIJ 2212 318 2530

AVGUST 2285 427 2712
SEPTEMBER 1685 235 1920

OKTOBER 1519 192 1711
NOVEMBER 1627 141 1768
DECEMBER 1317 59 1376

SKUPAJ 19.752 2.545 22.297
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USTVARJALNE 
ROKODELSKE 
DELAVNICE

Tedenske rokodelske ustvarjal-
ne delavnice (vezenje, 

kvačkanje, izdelava nakita, 
izdelki iz gline, papirja, .....

Martjanci, 
vaški dom 

Vsak pone-
deljek 18.00-

20.00
TD Martin 
Martjanci

jasmina.papic@gmail.com
ga. Željka Hoblaj 

(031 258 500)

DAN ŽENA V 
TERMAH 3000 Ples ob dnevu žena 

M. Toplice,
restavracija 

v hotelu Termal
5. 3. 2011 Terme 3000 Animacija Terme 3000

041 741 778

PUSTNO RAJANJE 
NA PROSTEM 

Tradicionalno pustno 
rajanje na prostem. 

Najlepše maske nagrajene
M. Toplice, parkirišče 

pri Mercatorju 5. 3. 2011 TIC M. Toplice 
www.moravske-toplice.

com 
02 538 15 20

PUSTNA SOBOTA V 
TERMAH VIVAT Pustna zabava M. Toplice, 

Terme Vivat 5. 3. 2011 Terme Vivat 02 538 21 06

PROSLAVA OB 
DNEVU ŽENA 

Proslavo pripravljata KTD Ady 
Endre v sodelovanju z DOŠ 

Prosenjakovci
Prosenjakovci, 
gasilski dom 

5. 3. 2011 
ob 19.00

KTD Ady Endre 
Prosenjakovci Zvonko Špilak 

8. POHOD PO 
SLADKI POTI

Tradicionalni pohod ob dnevu 
žena za vse ljubitelje rekreacije 

in drugih sladkosti.  Dolžina 
poti: 12 km. 

Ratkovci,
pred gasilskim 

domom 

6. 3. 2011
zbiranje od 
9.00, start 
ob 10.00

Mikroturistični 
grozd Sladka pot, 

PGD Ratkovci 

Jožica Celec 
www.sladkapot.si 

041 941 175

PUSTOVANJE V 
TERMAH 3000

Pustno rajanje in izbor najlepše 
maske 

M. Toplice, 
hotel Termal, 
Terme 3000

8. 3. 2011 Terme 3000 Animacija Terme 3000
041 741 778

PUSTNO RAJANJE ZA 
OTROKE V TERMAH 

VIVAT 
Pustna zabava za otroke M. Toplice,

Terme Vivat 8. 3. 2011 Terme Vivat www.vivat.si
02 538 21 06 

DAN ŽENA V SELU Prireditev s kulturnim progra-
mom in zabavo

Selo, 
gasilski dom 

12. 3. 2011
ob 18.00

Sekcija žena 
Pevskega društva 

Selo 
Dovidija Sonja 

031 889 950 

4. BABA BAL 
Prireditev ob dnevu žena, ob 

materinskem dnevu in 
10-letnici obstoja društva KTD 

»male rijtar« Tešanovci 

Tešanovci, gasilski 
dom 

12. 3. 2011
ob 19.00

KTD »male rijtar« 
Tešanovci 

ktdtesa@volja.net
J. Fartelj 031 555 670
F. Vitez 041 423 321

DAN ŽENA 
Praznovanje dneva žena z 

domačim zborom in domačo 
dramsko skupino

Bogojina,
kulturna dvorana

13. 3. 2011
ob 18.00 KUD Jožef Košič 

Bogojina 
Stanka Sukič
041 346 529

OCENJEVANJE VIN Ocenjevanje vina (VSD Filovci, 
DV Strehovci)

Filovci, 
Kulturni dom 

16. 3. 2011
ob 14.00 VSD Filovci Alojz Berden 

041 733 946

PROSLAVA 
Ob materinskem dnevu se 

učenci OŠ Bogojina 
predstavijo s plesom, 

pesmijo, igro, recitalom 

Bogojina, 
telovadnica na 

osnovni šoli 
18. 3. 2011 OŠ Bogojina 02 547 90 80 

DELAVNICE RAD 
IMEJ Tradicionalne otroške delavnice 

Terme Vivat,
konferenčna 

dvorana
19. 3. 2011 Vrtec Moravske 

Toplice 
www.mojvrtec.com 

02 538 14 70

DAN ŽENA Prireditev ob dnevu žena Vučja Gomila 19. 3. 2011
KUD 

Avgust Gašparič 
Vučja Gomila 

Stojan Horvat
041 276 337

PRIREDITEV OB DNE-
VU ŽENA IN MATER 

Gledališka predstava 
v izvedbi KUD Budinci 

Ivanovci, 
gasilski dom 

19. 3. 2011
ob 19.00 TKŠD Ivanovci 041 747 344

HITROPOTEZNI 
TURNIR V ŠAHU 

Šahovski turnir občine 
Moravske Toplice 

Andrejci, 
okrepčevalnica 

Pri kapelici
20. 3. 2011
ob 9.00 OŠZ M. Toplice Branko Recek 

041 389 905

KULTURNA 
PRIREDITEV 

Ob prazniku žena in mater, 
kulturni program, pogostitev

Filovci, kulturna 
dvorana 20. 3. 2011 KTD Filovci Andreja Trajbarič

051 220 044

OBČINSKA 
OČIŠČEVALNA 

AKCIJA 
Tradicionalna čistilna akcija  Po naseljih občine 

M. Toplice 26. 3. 2011
Občina Moravske 
Toplice, JKP Čista 
narava, TIC Mo-
ravske Toplice 

Občina Moravske Toplice
02 538 15 00

TIC M. Toplice
02 538 15 20 

MATERINSKI DAN Proslava ob dnevu žena in 
dnevu mater

Sebeborci 
vaško-gasilski dom 27. 3. 2011 DKŠT Žlaki 

Sebeborci 
Irena Hüll

041 841 410 

MATERINSKI DAN V 
TERMAH VIVAT 

Vodne igre, animacije za otroke, 
športne igre za odrasle

Terme Vivat,
kopališče 27. 3. 2011 Terme Vivat www.vivat.si

02 538 21 06

PROSLAVA Prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu Ivanci, stara šola 2. 4. 2011 Društvo Selenca 

Klavdija Koltaj
041 852 571
Alojz Trplan
 041 357 478

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice, uredništvo: Boris CIPOT – odgovorni urednik, Sonja VÖRÖŠ – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku,  Valerija DANČ – predstavnica MNSS,  Anita ČONTALA PULIĆ – tajnica uredništva, Štefan JANČARIČ in Janja        
BÜRMEN –  lektorica.
Postavitev in tisk  –  Tiskarna aiP Praprotnik, – marec 2011, naklada 2.300 izvodov, Lipnica ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v občini 
jo prejme brezplačno, drugi zainteresirani pa na sedežu občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – telefon: 
02 538 15 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: obcina@moravske-toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si


