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ORGANIZATORJI:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE,
JKP ČISTA NARAVA d.o.o. in
TIC MORAVSKE TOPLICE 

Vabimo vse občane in druge prostovoljce na 

SPOMLADANSKO  
OČIŠČEVALNO AKCIJO

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE,
ki bo v soboto, 5. aprila 2014, ob 8. uri 
po naseljih občine Moravske Toplice. 

DODATNE INFORMACIJE: 
Občina Moravske Toplice (Majda Lipič Prosič, 02 538 15 12), 
Čista narava (Andrej Števančec, 041 803 793). 

Urednikov kotiček
Pozdravljeni! Pomlad je tu, tako in drugače, koledarska in 
tudi meteorološka. Kar naenkrat so zaživela polja, sadovnja-
ki, vrtovi se intenzivno urejujejo, v zemljo se polagajo prva 
semena. Če se dan po jutru pozna oziroma, če se bo leto 
po pomladi poznalo, bo narava ponudila obilne plodove. 
Vendar, vselej ostajajo neki čeji, ki vedo včasih še kako hudo 
zagosti še tako skrbnim gospodarjem in v trenutku je ves 
trud zaman. Zato velja premislek o morebitnem zavarovanju 
posevkov in nasadov, pa tudi o tem, kako na čim večjih povr-
šinah zagotoviti stalen vir oskrbe z vodo, namakanje torej. 
Tudi v tokratni številki Lipnice smo nekaj prostora namenili 
aktualnim kmetijskim nasvetom, pa tudi opozorilu, da je čas 
za urejevanje formalnosti pri subvencijski shemi. 
Sicer pa je tudi tokrat vsebina kar pestra, od pustovanjskih 
norčij, do zapisov o praznovanju svetovnega dneva žena in 
drugih dogodkov, pohod po sladki poti na primer.  Občni zbor 
so opravili člani občinskega društva upokojencev. Tudi temu 
dogodku smo namenili nekaj vsebine, kakor tudi dogaja-
njem v naših šolah in vrtcih. Opozarjamo tudi na  občinsko 
čistilno akcijo, ki nas čaka aprila meseca. Tu je tudi prijetno 
branje o izletu v Budimpešto, na koncu pa seveda tudi na-
gradna križanka.
Pa prijetno branje vam želim!

 Vaš urednik Boris Cipot

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč 
Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala Pulič – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik,  2013, naklada 
2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica  3, 9226 
Moravske Toplice – tel.: 02 538 15 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: lipnica.casopis@gmail.com – internet: www.moravske-toplice.si.

Pogovarjali so se tudi o načrtih občine Moravske Toplice  za 
naslednje obdobje, kjer je predsednik DS obljubil županu 
podporo v razumevanju problemov lokalne skupnosti.

Obnovljivi viri energije so velika 
razvojna priložnost
V konferenčni dvorani hotela Livada Prestige v Moravskih 
Toplicah je potekal posvet o stanju in energetskih poten-
cialih  občine, ki so osnova za  energetski in siceršnji  go-
spodarski razvoj občine Moravske Toplice. Energija, zlasti 
iz obnovljivih virov in  njena učinkovita izraba, je ena od 
prednostnih razvojnih usmeritev  občine, je v svojem uvo-
du dejal župan Alojz Glavač. Na posvetu sta spregovorila še 
Bojan Vogrinčič iz LEA za Pomurje in mag. Ladislav Tomšič 
iz DEM Maribor. Tudi Slovenija je kot članica EU zaveza-
na evropskim standardom, vendar smo v državi še daleč 
od priprave energetske razvojne strategije. Sama občina 
Moravske Toplice že danes presega evropske zahteve, kar 
se deleža uporabe OVE tiče. Prav obnovljivi viri energije 
predstavljajo veliko razvojno priložnost občine in to ne le v 
turizmu, temveč tudi v kmetijstvu in javnem sektorju.
Uvod v posvet o stanju in potencialih občine Moravske To-
plice, kot osnovi za njen energetski in gospodarski razvoj, 
je udeležence pričakal že ob prihodu pred hotel Livada Pre-
stige, kjer je potekala predstavitev električnih koles v sklo-
pu projekta Pro-e-bike.

Na obisku OMT se je mudil predsednik 
DS RS

Na obisku občini Moravske Toplice se je mudil predsednik 
Državnega sveta  RS  Mitja Bervar s sodelavci. Župan Alojz 
Glavač, sicer sam državni svetnik, ki zastopa lokalne inte-
rese,  jim je predstavil delovanje občine Moravske Toplice. 
Pogovarjali so se tudi o problemih, povezanih s financi-
ranjem občin. Največ težav poleg vsega ostalega povzroča 
občinam in tudi občanom izvajanje Zakona o davku na 
nepremičnine. Državni svet je vložil veto na Zakon, ki so ga 
poslanci ponovno potrdili.
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Strokovni posvet je v nadaljevanju programa poskušal 
najti odgovor na vprašanje, kakšen je energetski poten-
cial občine Moravske Toplice in na kakšen način ves ta po-
tencial čim učinkoviteje uporabiti. Nastopi uvodničarjev 
in razprava so ponudili kar nekaj zanimivih in praktičnih 
rešitev. Med drugim DEM Maribor ponuja poskusno na-
mestitev električne črpalne postaje na parkirišču pred ho-
telskim kompleksom Term 3000. bc

Spodbujanje uporabe električnih 
koles in skuterjev za dostavo blaga in 
potnikov v mestnem območju«
Projekt PRO-E-BIKE spodbuja promocijo električnih koles in 
električnih skuterjev za dostavo blaga in potnikov med za-
sebnimi in javnimi organi v evropskih mestih.
V projektu sodeluje  Razvojna agencija Sinergija, katera je 
ena izmed 10 projektnih partnerjev iz držav Španije, Italije, 
Nizozemske, Švedske, Belgije, Portugalske in Hrvaške.  Projekt 
se je začel aprila 2013 in bo trajal vse do maja 2016. Vrednost 
našega vložka je 117.656 € od katerih je sofinanciranih 75% 
in se izvaja v okviru programa Inteligentna energije Evrope. 

Projektne aktivnosti:
- Preizkušanje in analiziranje tehnologije E-koles 

(pilotna podjetja)
- Gradnja razumevanja in dvig zaupanja v tehnologije 

E-koles med ciljnimi skupinami
- Organizacija informativnih dnevov v pilotnih mestih 

za spodbujanje uporabe E-koles
- Vzpostavitev platforme za proizvajalce, distributerje in 

potencialne uporabnike E-koles
- Sodelovanje z drugimi EU projekti s podobnimi cilji

Cilji projekta:
- Zamenjava konvencionalnih vozil z gorivom znotraj 

ciljnih skupin z E-kolesom
- Sprejemljivost E-kolesa na trgu
- Razvoj politik, ki spodbujajo širšo uporabo E-koles v 

mestnem prevozu

Rezultati:
- Povečanje naložb in uporabe električnih koles in 

skuterjev za dostavo blaga in nudenje storitev v 25 
dostavnih podjetij

- Razvoj politik v obliki akcijskih načrtov in strategij 
za 8 pilotnih mest v zvezi z vključevanjem E-koles v 
strategije mestnega prometa. Moravske Toplice so ena 
izmed pilotnih mest, katera bo pridobila ta dokument

- Vzpostavitev e-koles kot orodje poslovne simulacije za 
podjetja in javne organe.

Glavne ciljne skupine so  dostavna podjetja ali podjetja, ki 
dostavljajo svoje izdelke ter javna uprava v pilotnih mestih. 
Prikazale bodo uporabo čistih in energetsko učinkovitih vo-
zil, kot alternativo vozilom na fosilna goriva in dajale zgled 
svojim državljanom za nov način mobilnosti v mestih.  

Miša Cipot

Razvojna agencija Sinergija iz Moravskih Toplic tokrat so-
deluje v projektu ENDURANCE -  Vzpostavitev obsežne 
in trajne nacionalne ter evropske podpore za trajnostno 
mobilnost v mestih. Projekt ENDURANCE se je pričel maja 
2013 in se bo izvajal do maja 2016. Vrednost projekta na 
slovenski strani je 49.665,00 EUR, od tega 75% vrednosti 
sofinancira EU program Intelligent energy Europe.
Sam projekt se navezuje na trajnostno mobilnost, kar je tre-
nutno v Evropi aktualna tematika / problematika.  Projekt 
ENDURANCE sledi smernicam iz IEE razpisa, da bi »poma-
gali mestom in regijam pri razvoju trajnostnega urbanega 
upravljanja s spodbujanjem omrežij, medsebojnega učenja 
in izmenjave izkušenj in najboljših praks med državami«. 
 
Projekt ENDURANCE se tematsko navezuje na projekt 
EPOMM PLUS, kjer se je vzpostavila nacionalna mreža za 
mobilni management. Aktualni ENDURANCE pa bo mrežo 
nadgradil in vzpostavil nacionalno mrežo za SUMP, Susta-
inable urban mobility plan (Trajnostni mestni prometni 
načrt), kar bo pripomoglo k večji promociji trajnostne mo-
bilnosti, čistejšemu zraku in okolju, zdravemu in kvalitetnej-

G. Župan je preizkusil e-kolo, katerega uporablja že Pošta Slovenije



4   : : : : : : : : : :  Lipnica - 31. marec 2014

KULTURA

šemu načinu življenja. V projektu bomo sodelovali pred-
vsem z občinami in ostalimi lokalnimi akterji, ki se bodo 
zavezali k pripravi trajnostnih načrtov mobilnosti v svoji 
občini in tako oblikovali novo mrežo, ki bo povezovala mesta  
in nudila nova znanja in pomoč pri načrtovanju mobilnosti. 
Trajnostni mestni prometni načrt ni še en novi dokument, 
temveč se ponuja kot nova perspektiva, iniciativa, ki je na-
cionalnega in evropskega interesa. Predstavlja dodano vre-
dnost za učinkovitejšo načrtovanje mobilnosti v mestih. 
Priprava SUMP-a je ustvarjanje različnega pristopa k delu, 
ki ga bo v prihodnosti v vsakem primeru potrebno opravi-
ti. S SUMP-om se vzpodbuja bolj integrirano razmišljanje 
in podpira lokalne organe pri ustvarjanju splošne vizije 
trajnostnega urbanega razvoja. Načrt predstavlja proces 
sodelovanja med oddelki, političnimi področji in ključnimi 
akterji v občini.

Mesto, ki ima SUMP, je trendovsko mesto. Lahko ustvari 
nekaj dobrega za skupnost, ga poveže, prinaša pozitivno 
samopredstavitev in morda celo pridobi nove obiskovalce, 
državljane ali podjetja.  Predvsem pa SUMP odraža osebne 
potrebe prebivalcev in javno mnenje, ki je vključeno v pri-
pravo načrta. Katja Karba,

Strokovna sodelavka Razvojne agencije Sinergija 

Društvo upokojencev Moravske 
Toplice med najštevilčnejšimi in 
najaktivnejšimi društvi v občini
Da gasilstvo kot prostovoljna in humanitarna dejavnost 
Bilo je 13. marca 2014, ko se nas je v prelepem ambientu 
gostišča Šinjor zbralo 110 članov Društva upokojencev M. 
Toplice (društvo šteje 750 članov), kjer smo opravili redni 
letni občni zbor. 
Predsednik Rajko Janjić je vse lepo pozdravil, še posebej ča-
stne goste (župana Alojza Glavača, podžupana Gezo Džu-
bana, predsednika KS Martjanci Jožeta Lipaja, predstavnika 
Madžarske narodnostne skupnosti  v občini Moravske To-

plice Jožeta Kuharja in predsednika Pomurskega regijskega 
društva upokojencev Mirka Lebariča).
Ker smo v društvu zelo aktivni, so sledila poročila predse-
dnika, tajnice, blagajničarke, članice nadzornega odbora, di-
sciplinske komisije, socialne komisije, komisije za ekologijo, 
predstavnika za izlete, pevskega zbora, ansambla Zvonček, 
humoristk (Klara in Bara), sekcije ročnih del, poročilo pred-
sednika za šah, pikado in pohodništvo.
Po krajši razpravi so bila izrečena pozitivna mnenja o delova-
nju in vsa poročila so bila soglasno potrjena. Predsednik DU 
M. Toplice Rajko Janjić je podal nepreklicno odstopno izjavo iz 
lastnih in bolezenskih razlogov. Zbrani so prisluhnili njegovi 
želji in ga tudi častno razrešili. Upravni odbor je predlagal 
Ignaca Gaborja iz Filovec za novega predsednika.
Ker drugih predlogov ni bilo, so za novega predsednika izvolili 
Ignaca Gaborja, ki bo naslednja tri leta, torej do novih volitev,  
opravljal to funkcijo. 

Predstavljen je bil novi plan dela in finančni plan za leto 
2014. Ker je oboje bilo dobro pripravljeno, ni bilo pripomb 
in sta oba plana bila soglasno sprejeta. 
Namesto pokojnega člana UO Jožefa Gergoriča je bil predla-
gan in soglasno potrjen Rajko Janjič.Za nova poverjenika pa 
sta bila potrjena Martin Horvat za Ivance in Jolanka Janjič 
za Prosenjakovce. Ker ni bilo pobud in predlogov, je predse-
dujoči Ignac Gabor zaključil redni letni občni zbor DU M. 
Toplice in vse pozval, naj ostanejo na pogostitvi.
Ob dobri hrani, pijači in redni debati smo se še zadržali v 
pozne popoldanske ure. 

Društvo upokojencev Moravske Toplice
Ignac Gabor

Pokojninska doba za delo na kmetiji, 
vključno z delom  na družbenem ali 
na zadružnem posestvu, brez plačila 
dodatnih prispevkov.
To dobo lahko uveljavite:
- kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali 
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njihov zakonec ter, kot  uživalec kmetijskega zemljišča. 
V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 
1.1.1972 do 31.12.1983.

-  kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem  
kmetijskem posestvu od 1.1.1958 , če je bilo delo stalno 
( vsakodnevno) in se je  delo opravljalo po navodilih in 
pod nadzorom delodajalca -gospodarja, ter, da je bilo 
delo plačano.

Za plačilo se šteje tudi plačilo v  naravi ( stanovanje, hra-
na,..) in tudi v primeru, če je bilo plačilo v  pretežni meri 
v naravi.
Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala 
dela , ki so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na 
kmetijskem posestvu npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, 
perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, 
vinogradništvu,…  
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje 
pokojninske dobe je na spletni strani društva, www.
drustvo-pomoc-upokojitev,LRF –pomurje.si
                                                                                                                                                                        Predsednik društva:
                                                                Jožef Jandl,univ.dipl.prav.

kazana Integrirana proizvodnja trdnega goriva in bioplina 
iz biomase – travinj.
Komunalno področje KOGRA bo izpostavilo čistilne naprave, 
zbiralnike za vodo in urejanje okolice. Pospremili ga bodo 
posveti o trajnostnih pristopih in inovativnih rešitvah na 
področju komunale, o razvoju socialnega podjetništva ter 
predavanja o pomenu pravilnega vzdrževanja kurilnih in 
dimnikarskih naprav .
V okviru Pomurskega obrtno-podjetniškega sejma POS 
bodo obrtniške sekcije v gradbeništvu ter člani obrtnih 
zbornic Pomurja na Obrtniški ulici prikazovali svoje izdelke 
in spretnosti. Predstavljeni bodo poklici, za katere se bodo 
lahko odločali osnovnošolci v sklopu projekta Right Profes-
sion - Pravi poklic za razvoj. Potekalo bo 14. državno tekmo-
vanje krovcev in kleparjev ter strokovno poslovno srečanje 
obrtnikov in podjetnikov. 
Obiskovalci bodo lahko pridobili številne praktične in stro-
kovne nasvete na brezplačnih energetskih, gradbenih in 
investicijskih svetovanjih Gradbenega inštituta ZRMK, EN-
SVET in Eko sklada.

SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA GREEN
GREEN bo izobraževal, svetoval ter povezal znanost, inovati-
vnost, proizvodnjo, potrošnjo in okolje v sožitje zelene priho-
dnosti. Prikazal bo trajnostne inovacije za varovanje okolja 
(separatorji, … ), gradbeništvo (zdravilne apnene barve, nano 
zaščita stavb, izsuševanje z elektroosmozo …), energetiko 
(kogeneracija, fotovoltaika, vakumsko zrcalni kolektor, grelni 
paneli … ) gojenje rastlin (vertikalni rastni sistem, akvapo-
nika, literatura, pripomočki in avtohtona semena za bio vr-
tnarjenje in permakulturo ...). Ponujal bo zelene naprave za 
dom (stiskanje in ločevanje odpadkov, hišni kompostniki …), 
električne avtomobile, rokodelske unikate, izdelke pravične 
trgovine in opremo za gibalno ovirane. Predstavil bo razi-
skave lesa kot trajnostnega materiala, razvoj industrijskih 
kvasovk za proizvodnjo bio-produktov, nove informacijske 
tehnologije, embalažo iz bioplastike … Okoljevarstveno iz-
obraževanje, Ekošole in projekt Veliki nemarni škornji bodo 
prikazali primere dobrih praks. Ogledati si bo moč fino 3D 
tiskanje in gmoto 1 tone CO2, razstavi USE REUSE - centrov 
ponovne uporabe v Sloveniji ter ReBirth - recikliranja grad-
benih odpadkov.  

                                            
Vabljeni na sejme ...
POMLADNI SEJEM GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, 
KOMUNALE IN OBRTI
Sejemski sklop gradbeništva MEGRA bo poudaril nizkoe-
nergijsko in leseno gradnjo, stavbno pohištvo, talne obloge, 
ograje, materiale, opremo in storitve za gradnjo in obnovo, 
novo in obnovljeno gradbeno, gozdarsko in kmetijsko me-
hanizacijo, kritine, fasadne sisteme in izolacije. Novost bo 
razstava Čar lesa. Predstavljeno bo srednješolsko in fakul-
tetno izobraževanje s tekmovanjem osnovnošolcev v gra-
diteljskih spretnostih, tekmovanjem dijakov v polaganju 
keramičnih ploščic ter kvizom s praktičnimi nagradami. 
Dogajanje bodo podčrtali strokovni posveti, predavanje 
Zelene tehnologije za mesta prihodnosti, podelitev Znakov 
kakovosti v graditeljstvu 2014 in predstavitev nagrajencev.
Področje energetike ENGRA bo ponujalo najsodobnejše 
toplotne črpalke,  peči na biomaso ter znanja, izdelke in 
storitve za učinkovito rabo energije s čim večjim deležem 
obnovljivih virov. V obliki posveta in z demonstracijo bo pri-

 Gradimo z naravo!

Zelena za prihodnost!
GREEN

3. - 6. 4. 2014, Gornja Radgona

mednaRodni sejem
GRadbeništva, eneRGetike, 
komunale in obRti

mednaRodni sejem 
tRajnostnih tehnoloGij 
in zelenega življenjskega sloga

vstopnice lahko kupite tudi na prodajnih mestih eventima.

www.pomurski-sejem.si

Zagotovite si cenejšo sejemsko vstopnico z zbiranjem odpadnega papirja v projektu Ekologi brez meja!
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IZ ŠOL IN VRTCEV

Na sporedu bodo tehtni strokovni posveti in srečanja z ze-
leno noto. Okoljski posvet Zelena Slovenija, učinkovita z viri 
ter lesni posvet Gradimo z naravo organizira Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje RS. Vabijo tudi posveti o dostopnosti 
grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe,  o prilo-
žnostih zelenih delovnih mest, pravični trgovini  s skode-
lico pravične kave, socialni franšizi,  akvaponiki, etičnem 
oglaševanju in družbi, okrogla miza - Od železne zavese do 
zelene vezi – European Greenbelt in okrogla miza Društva 
krajinskih arhitektov Slovenije. B2B sestanki bodo družili 
podjetja s strokovnjaki Instituta »Jožef Stefan«, finančnimi 
operatorji, družbami tveganega kapitala ter bankami. 
Zveza ekoloških gibanj Slovenije pripravlja brezplačna sve-
tovanja s področja varstva okolja.
Na sejem bo pripeljal Eko reli. 
Prodajni dogodek Vitafit bo ponujal trajnostne izdelke za 
osebno nego in dom ter bio prehrano.
Na Zelenem odru bo potekal pravi festival ekološkega osve-
ščanja, strokovnih predavanj in praktičnih predstavitev za 
zelen življenjski slog. 
Zagotovite si cenejšo sejemsko vstopnico z zbiranjem od-
padnega papirja v projektu Ekologi brez meja!
Predprodaja vstopnic – Eventim.
Svež program zelenega dogajanja: www.pomurski-sejem.si

Nepozabno praznovanje 15. marca v 
Budimpešti
15. marca se je 27 članska delegacija z narodnostno me-
šanega območja občine Moravske Toplice prvič udeležila 
osrednje proslave ob obletnici boja za svobodo in revolucije 
1848/49, v Budimpešti.

Bilo je nepozabno doživetje. Spominska slovesnost v mu-
zejskem vrtu se je začela s prihodom zgodovinskih in naci-
onalne zastave ter zvoki himne, nadaljevala pa se je s kul-
turnim programom in slavnostnim govorom predsednika 

madžarske vlade Viktorja Orbána, ki je spomnil na dogodke 
daljnega 15. marca 1848, nato pa spregovoril o današnjih 
gospodarskih razmerah na Madžarskem.
Bil je nepopisen občutek udeležiti se tega praznovanja, saj 
je prekrasno stati sredi množice in prepevati himno ter naci-
onalno izpoved (Nemzeti dal). V tem trenutku ni pomemb-
no ali si zamejski Madžar ali živiš v matični državi, šteje le, 
da smo skupaj in se tako spominjamo dogodkov revolucije 
in boja za svobodo 1848/49.

Egy felejthetetlen március 15-i 
ünnepség Budapesten
Március 15-én a Moravske Toplice Község kétnyelvű terüle-
tének 27 tagú delegációja  első alkalommal vett részt az 
1848/49-es  forradalom és szabadságharc emlékére rende-
zett központi ünnepélyen  Budapesten.
Felejthetetlen élményben részesültünk. A múzeumkerti 
megemlékezés a történelmi zászlók és a nemzeti lobogó 
bevonulásával, a Himnusz hangjai mellett kezdődött el, majd  
színvonalas kultúrműsorral és Orbán Viktor miniszterelnök 
ünnepi beszédével folytatódott. 

A kormányfő beszédében  felelevenítette az 1848 március 
15-i történéseket és elemezte Magyarország jelenlegi gaz-
dasági helyzetét.
Igazán felemelő érzés volt részt venni ezen az ünnepségen, 
hiszen egy csodálatos és leírhatatlan érzés az, amikor ott 
állsz a több ezres tömeg közepén és énekled a magyar Hi-
mnuszt valamint a Nemzeti dalt és nem fontos az, hogy ha-
táron túli magyar, vagy magyarországi magyar vagy, mert ott 
abban a pillanatban újra egyesültünk és együtt emlékeztünk 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.

V Selu ženske proslavile dan žena
Na dan žena, 8. marca v soboto, je večer posvečen ženskam, 
poleg številnih nastopajočih, začinila tudi skupina Plamen. 
V Vaško-gasilskem domu v Selu, je bil drugo soboto v 
marcu dan  za ženske. Tako kot vsako leto, so tradicional-
no praznovali dan žena, tokrat v organizaciji Pevskega 
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društva Selo. V bogatem kulturnem programu, so poleg 
domačih pevcev, humoristične skupine Nemaki in plesne 
skupine Frajle, nastopili še malčki iz vrtca Fokovci, kulturno 
turistično društvo Sončnica iz Pertoče, folkloristi iz Bogoji-
ne. S pesmimi, tudi o Prekmurju, se je predstavila pesnica 
Mojca Župančič, skupina Cvetje v jeseni iz Tišine, zapele 
pa so tudi pevke iz Vučje Gomile in mešan pevski zbor iz 
Doline.

Večer pa je dodatno začinila še skupina Plamen, ki je poskr-
bela za pravo zabavo do poznjih jutranjih ur. Vse ženske so 
dobile tudi šopek zvončkov, s katerim so se jim zahvalili za 
njihov trud

Ženski svetek v Martjancih 
V soboto, 15.marca 2014, smo v organizaciji TD Mar-
tin Martjanci, kot vsako leto, v dvorani vaškega doma v 
Martjancih za vse Martjančarke pripravili že tradicional-
ni „Ženski svetek“, ko na družaben način proslavimo dan 
žena in materinski dan hkrati.

Na „Ženskem svetku“ si v prvi vrsti vse ženske, mame, 
babice, hčerke, sestre, tete, sestrične, sosede, prijateljice, 
sovaščanke...vzamemo čas za druženje, ki nam ga v nagli-
ci vsakdanjika kronično primanjkuje. Spomnimo se na to, 
kako lepo in hkrati težko je biti ženska. Obenem se spom-
nimo kakšen pomen ima v življenju vsakega posameznika 
mama, ki mu je dala življenje in ga učila prvih korakov na 
tem svetu.
Vsaka udeleženka našega druženja je dobila skromno lično 
izdelano darilce. Kot vsako leto so jih tudi letos pripravile 
udeleženke naših ustvarjalno-rokodelskih delavnic, za kar 
jim še enkrat iz srca iskrena hvala.
Naše sobotno druženje je potekalo v izredno sproščenem 
klepetavem vzdušju, kakršnih si želimo še veliko.
 

Spomladanska opravila na njivah 
ozimnih žit
Glede na spremembe barve na posevkih ozimnih žit se ne do-
ločajmo takoj za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ampak 
se raje prepričajmo, kaj je vzrok tem spremembam.
Jesenska setev žit 2013 je bila opravljena o optimalnem času. 
Časa je bilo ravno dovolj, da smo njive lahko obdelali in jih kva-
litetno pripravili za setve ozimnih žit. Kjer so bila upoštevana 
navodila o uporabljeni količini semena na hektar, kjer ni bilo 
pretiranega gnojenja in kjer nismo »hiteli« s samo setvijo, so 
površine, zasejane z žiti, v redu, nekatera žita so celo pregosta, 
previsoka. Najpogosteje se v spomladanskem času srečujemo 
s pregostimi ječmeni, velikokrat prepredenimi s snežno ple-
snijo. To opazimo kot bele prevleke na površinah ječmenov. V 
glavnem so lahko posledica dolgo prisotnega snega, vendar za 
letošnjo zimo tega ne moremo trditi. Pregosto posejani ječme-
ni so tisti vzrok, zaradi katerih se nam pojavlja snežna plesen. 
Vzrok je lahko tudi preozki kolobar, ker se glivice lahko ohra-
njajo v tleh, še posebej, če nismo v prejšnjih letih pravilno pri-
pravili tal za setev poljščin. Kolobar je bil, je in ostaja še vedno 
najpomembnejši ukrep v kmetijstvu, poljedelstvu. Z njim lahko 
na najenostavnejši način preprečimo pojav določenih bolezni 
in škodljivcev. Je osnova kmetovanja, kjer lahko ohranjamo tla 
strukturna in kvalitetna. Ukrepi kmetijske politike so prav tako 
usmerjeni k spoštovanju kolobarja. Če opazimo precej snežne 
plesni je priporočljivo, da skušamo taka mesta »počesati«, ker 
nam bodo napadle rastlinice drugače propadale. Na posevkih 
ječmenov se nam v letošnjem letu precej pogosto pojavljajo 
tudi rumenenja. Ta rumena barva je posledica manj ugodnih 
vremenskih razmer, pojavlja se na listih (hladen veter izsušuje 
robove listov, povzroča lahko spremembo barve celih listov). 
Seveda pa lahko pride do rumenenja ječmenov tudi na tleh, 
ki so kisla. Ječmen je namreč žito, ki je najbolj občutljivo na 
kislost tal (pH). In veliko pridelovalcev niti ne ve, kakšen pH tal 
imajo. Še posebej na lahkih peščenih tleh je ta pojav velikokrat 
prisoten, ker tam prihaja do hitrega izpiranja hranil. Rumene-
nje ječmenov se zaradi kislosti tal prične pojavljati v fazi ra-
zvoja tretjega lista oziroma razraščanja posevkov, to je takrat, 
ko koreninski sistem doseže globlje plasti tal. Precej več težav 
se pričakuje na ječmenih, ki so posejani za koruzo, ki ji je bilo 
apnjeno z manjšimi odmerki apna spomladi, pred setvijo. Ker 
na peščenih tleh prihaja do močnejših izpiranj bi bilo smiselno, 
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da kot reden agrotehnični ukrep opravimo apnjenje z manj-
šimi odmerki apna pred setvijo. Seveda je potrebno apnjenje 
pred setvijo opraviti kar nekaj časa pred setvijo (in ne tik pred 
setvijo), ločeno od apnjenja pa je potrebno opraviti gnojenje. 
Podobno velja tudi pred setvijo oljne ogrščice. 
Posevki oljne ogrščice in ozimnega ječmena so videti kar precej 
slabše na njivah, ki so manj založene s humusom. Vsebnost hu-
musa blaži negativne posledice kislosti na razvoj koreninskega 
sistema rastlin in ukrep za povečanje humusa v tleh dolgoroč-
no vpliva na zmanjšanje težav zaradi kislosti in bi jih morali v 
kolobarju izvajati istočasno z apnjenjem. Značilen znak kislosti 
tal pri ječmenih se kaže tudi v slabem razvoju in odmiranju 
koreninskih laskov. Ko pregledamo površine ječmenov ugo-
tovimo, da so rjavi. Rastlina skuša z razvojem novih koreninic 
na rastišču premagati slabe pogoje za rast, zato opazimo na 
prizadetih rastlinah odmrle rjave tanke koreninice in na novo 
razvite majhne bele koreninice. Nekoliko lahko v spomladan-
skem času omilimo propadanje rastlinic, kjer je pH pod 5, ne 
moremo pa s tem ukrepom vplivati na spremembo kislosti tal. 
V spomladanskem času, na lažjih peščenih in prodnatih tleh, 
lahko to nekoliko omilimo z gnojenjem posevkov ozimnega 
ječmena in pšenice z apnenčevo moko – ukrep v sili. Zgodaj 
spomladi posevke pognojimo s 500 – 1.000 kg apnenčeve 
moke na hektar. S tem bomo omilili slab razvoj in nadaljnje 
propadanje posevka zaradi kislosti tal. Ne bomo pa nadomesti-
li ukrep apnjenja, ki bi ga glede na pH vrednost morali opraviti 
pred setvijo posevka. Če boste apnili posevke, ki že rastejo, je 
treba opravljati apnjenja z materiali, ki v celoti padejo na tla 
in se njihovi delci ne zadržujejo na njivah. Rastline (njihovi li-
sti) morajo biti popolnoma suhe, da ne bi prišlo do ožigov na 
listih. Ta ukrep se priporoča samo na tistih posevkih, ki bi zaradi 
kislosti popolnoma propadli, ukrep pa izvedeno v sončnem 
vremenu. Dnevi s slano niso primerni. Posevke, ki jih bomo ali 
smo jih morda že apnili zgodaj spomladi, je potrebno v roku 
14 dni po apnjenju dognojiti. Lahko dognojite tudi z manjšimi 
odmerki razredčene gnojevke. Zelo priporočljivo pa je, da opra-
vite analizo tal in ugotovite kakšen pH imajo vaše površine. 
Tudi za dognojevanja se odločite na podlagi talnih nitratnih 
testov, da ne boste po nepotrebnem razmetavali predvsem 
mineralna gnojila in denar. Uporaba fungicidov (sredstev za 
preprečevanje bolezni) je v tem času nesmiselna.
Ozimne pšenice zaenkrat izgledajo v redu. Kjer je bilo pose-
jano jeseni v pravem času in uporabljena priporočljiva koli-
čina semena na hektar, sledi ukrep dognojevanja. Svetujem, 
da vzamete vzorce tal in opravite talne nitratne teste, da bo-
ste videli, koliko vaša pšenica potrebuje dušika. Prav tako kot 
uporaba herbicidov na pamet, ni priporočljiva uporaba mine-
ralnih gnojil na pamet. Če imamo goste posevke pšenice je 
priporočljiva uporaba česal, ker v pregostih posevkih prihaja 
do pogostejšega pojava bolezni v kasnejših razvojnih fazah. 
Tudi preveč dušika vpliva negativno pri pregostih in prebujnih 
posevkih, saj lahko povzroča poleganja žit. Probleme bomo 
imeli z boleznimi, še posebej s pojavom fuzarioz v času cvete-
nja, posledično bomo imeli previsoko vsebnost mikotoksinov v 
zrnju žit. Mikotoksini so namreč strupene snovi, ki spremenijo 
potek kemičnih reakcij v telesu, motijo normalno delovanje ce-
lic, povzročijo celično smrt. Vsebnost v rastlinah je odvisna od 
vremena (na tega na žalost ne moremo vplivati), mehanskih 
poškodb (toča, škodljivci), kolobarja, obdelave tal, časa spravila, 

sorte in pravilne uporabe fungicidov (v času tik pred cvetenjem 
pšenice). Okužbe zrnja nam vplivajo na nižjo kalivost, na nižje 
padno število in na zmanjšanje prostornine pekovskih izdelkov. 
Zato taka okužena pšenica ni za krušno, ampak krmno. 
V tem zgodnjem spomladanskem času pa svetujem tudi, da 
dobro pregledate vaša žita glede stanja plevelne flore. Neka-
teri se že v jesenskem času odločite za uporabo herbicidov 
(na težjih tleh), velika večina pa vas po teh sredstvih posega v 
spomladanskem času. Ozkolistne plevele (srakoperec, stokla-
sa, ljuljke, idr.) in širokolistni plevel (plezajoča lakota ali smo-
lenec, njivska vijolica, spominčica, idr.) je potrebno uničevati 
zgodaj spomladi, ko še ne dosežejo faze razvoja, ko jih noben 
herbicid več ne bo uničil. Zato je potreben temeljit pregled 
vaših posevkov. Srakoperec nam dela precej škode sedaj, ko 
odvzema kulturnim rastlinah prostor, hrano, svetlobo, vodo, 
problematičen je tudi ob žetvi. Velikokrat ga opazimo v fazi 
klasenja žit, ko ga več ne moremo uničevati z nobenim pri-
pravkom. S smolencem imamo prav tako veliko problemov že 
v spomladanskem času. Ko preseže določeno razvojno fazo 
(tri etaže) ga je nemogoče uničiti. Ker pleveli zelo hitro rastejo, 
saj so konkurenčni kulturnim rastlinam, je potrebno biti zelo 
pazljiv, da ne zamudimo kakšnega opravila. Fitofarmacevtskih 
sredstev je precej, ki delujejo tako na ozkolistne, kot tudi na 
širokolistne plevele. Potrebno je izbrati takšne, ki so v določe-
nem žitu registrirani in kupljeni v Republiki Sloveniji. In vsako 
fitofarmacevtsko sredstvo je potrebno uporabljati v skladu z 
navodilom o uporabi.

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

Biotehniška šola Rakičan
obvešča imetnike naprav
o testiranju škropilnih naprav

PREGLED BO ORGANIZIRAN:

PROSENJAKOVCI-TRGOVINA KZ RADGONA 
TOREK 15.04.2014 8.00-15.00
  
VUČJA GOMILA PRI VAGI 
TOREK 29.04.2014 8.00-12.00
  
FOKOVCI-TRGOVINA KZ RADGONA 
TOREK 29.04.2014 13.00-15.00
  
TEŠANOVCI-POSESTVO 
TOREK 06.05.2014 7.00-15.00
  
NORŠINCI-GASILSKI DOM 
TOREK 06.05.2014 15.30-17.00
  
ANDREJCI-GASILSKI DOM 
SREDA 07.05.2014 8.00-14.00

Cena pregleda 37,00 z DDV

DODATNE INFORMACIJE:
041 579 820 - vodja testiranja ali 
02 530 37 50 - tajništvo šole
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Opozorilo nosilcem kmetijskih 
gospodarstev 
Na spletni strani občine Moravske Toplice smo objavi-
li opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 
za leto 2014. Rok oddaje vlog je do vključno 6. Maja 
2014. Ker je tekst preobširen za objavo v Lipnici,  v na-
daljevanju objavljamo imena in priimke ter telefonske 
številke kmetijskih svetovalcev, ki vam bodo pomagali 
pri urejanju formalnosti.
PRIJAVE VSAK DELOVNI DAN OD 7.00 DO 8.00 URE.
031 703 639 FRANC ŠKALIČ
031 703 630 ANICA PETROVIČ
031 703 631 DANIEL PUHAN
031 703 615 ŠTEFAN BOGDAN

Poslala več kot tristo prošenj
Zadnji dve leti sta s partnerko Barbaro Škerlak, skupaj po-
slala več kot tristo prošenj, vendar so bili odgovori vedno 
negativni. Aleksander pravi, da se je bil zato primoran ozi-
roma prisiljen podati na pot samostojnega podjetništva, saj 
se z občasnim prevajanjem iz nemščine in angleščine ne da 
preživeti. Tudi Barbara, z univerzitetno diplomo iz nemščine 
ni iskan kader, saj kot pravi povsod zahtevalo, leto, dve, tri 
izkušenj. Zato sta poskusila nekaj drugega, in to je bila ena 
izmed možnosti, saj so drva trenutno zelo iskana in sta v 
tem poslu videla priložnost.

Celostna storitev
Z naložbo v stroj, ki reže, razcepi in ob koncu še zapakira drva 
na paleto, je Aleksander postavil praktično vse na kocko, saj 
je bila nabava draga, 24 tisoč evrov, tako, da se je moral kar 
zadolžiti. Da je storitev celovita poskrbi sosed Smiljan, ki 
strankam drva razvaža. Povpraševanje sicer narašča, a se je 
zaradi nelojalne konkurence iz Hrvaške, potrebno potruditi 
za vsako stranko, drugače posel ne bo stekel.

Mladi zapuščajo Slovenijo
Kot opažata Aleksander in Brabara, izobrazba danes ni kapi-
tal, ki bi omogočil kvalitetno življenje, zato sta odločena, da 
če tudi s trdim delom ne bo šlo, gresta v tujino. Podobno pa 
razmišlja vse več mladih, saj se je lani iz Slovenije odselilo 
največ mladih od osamosvojitve naprej.

Okus po divjem
Popestrimo vsakdanjo spomladansko  prehrano z dobrotami 
iz narave. Divja zelenjava s travnikov in gozdov je lahko pravo 
gastronomsko doživetje, ki obenem zagotavlja številne zdrav-
ju koristne snovi. Pa še poceni je. Nabrana v neokrnjeni naravi 
divja zelenjava je še kako dobrodošla v prehrani.   Poskusimo 
in se prepričajmo.  V spomladanskem času priporočam regrat, 
čemaž, koprive… 
S svojo finim rahlo grenkim okusom prinaša regrat osvežitev v 
spomladansko prehrano.  Regrat je bogat z vlakninami, vsebu-
je vitamine A, B in C, železo,  veliko kalija in drugih mineralov, 
flavonoide ter druge zdravju prijazne snovi. Iz regrata lahko 
pripravimo okusne in zdrave solate. Na primer: solato z regra-
tom in krompirjem; solato z regratom, krompirjem in fižolom; 
solato z regratom, rdečo čebulo, kumaro in koruzo; solato z 
regratom, grenivko in kumaro; solata z regratom, pomarančo, 
orehi in parmezanom; solato z regratom, krompirjem in oli-
vami; solato z regratom, paradižnikom in avokadom…… To je 
samo nekaj primerov okusnih in zdravih solat iz regrata. Za 
bolj slavnostne priložnosti solate okrasimo z regratovimi cve-
tovi. Zakaj ne bi poskusili regratove juhe? Pripravimo jo zelo 
enostavno, tako da dušimo čebulo, dodamo kocke krompirja, 
prilijemo piščančjo juho, čez nekaj časa pa dodamo narezan 
regrat.  Juho obogatimo z naribanim parmezanom.  
V spomladanskem času je v naši prehrani dobrodošel tudi 
čemaž oziroma divji česen. Užitna je cela rastlina, od gomolja 
do stebla, listov in celo cvetov. Čemaž med drugim vsebuje 
flavonoide, vitamine  in rudnine, ki ugodno vplivajo na zdrav-
je.  Dobrodošel  je  v prehrani pri zvišanem holesterolu. Naj-
bolje je, da ga uživamo svežega. Iz čemaža lahko naredimo 

Profesor nemščine in magister 
poslovnih ved predeluje drva

Aleksander Saša Trajber iz Martjanec, več let s svojo izobraz-
bo ni našel zaposlitve, zato je stopil na samostojno podje-
tniško pot v panogi, ki skorajda nima povezave z njegovo 
izobrazbo.
Po več kot dvesto poslanih prošnjah za delo, ki ga kot profe-
sor nemščine in magister poslovnih ved ni dobil, se je odlo-
čil za drvarski posel. Tako Aleksander dan za dnem dela ob 
stroju za obdelavo drv, ki jih pripravlja za prodajo. S pripravo 
in prodajo drv poskuša preživljati sebe in partnerko, s katero 
pričakujeta otroka. Opozarja pa tudi na stanje v državi, kjer 
kot pravi, mladi izobraženci ne dobijo priložnosti za delo.
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namaz, juho, preliv za solato, dodamo ga v različne solate, 
h krompirju, v rižoto, mesno omako… S količino čemaža v 
prehrani ne pretiravajmo.  
V prehrano vključimo tudi mlade koprive. Le pri nabiranju 
bodimo previdni (zaščitimo roke). Koprive so bogate s C 
vitaminom, vsebujejo še vitamin B2,  karoten (provitamin 
A) in pantotensko kislino.  Prav tako vsebujejo rudnine: 
železo, magnezij, kalij, fosfor.  Možnosti za priprave jedi s 
koprivami je veliko, uporaba pa podobna kot pri špinači in 
blitvi. Dodamo jih lahko kuhanemu krompirju, polenti ali 
zelenjavi, iz njih skuhamo juhe in enolončnice, uporabimo 
kot prilogo, z njimi napolnimo zavitke ali pa jih vmešamo 
v rižoto. Izkoristimo priložnost, ki nam jo ponuja narava 
in obogatimo svojo prehrano. Priloženi recepti naj nam 
bodo v navdih. 

Spomladanska juha
• 60 dag olupljenega krompirja   
• 1 čebula
• 3 žlice olivnega olja
• 7 dl piščančje ali zelenjavne juhe
• 10 dag polnozrnatega prepečenca ali rženega kruha 
• pest čemaža 
• sol
• 4 dag ribanega parmezana

Na 2 žlicah olja dušimo sesekljano čebulo, dodamo na kocke 
narezan krompir, zalijemo z juho, solimo in kuhamo. Ko je 
kuhano, dodamo kruh, pustimo 2-3 minute ter zmešamo s 
paličnim mešalnikom. Odstavimo z ognja in dodamo sese-
kljan čemaž. Dodamo preostalo žlica olja. Premešamo. Po-
strežemo s parmezanom

 
Polenta  s koprivo 
• 15 dag kopriv 
• 20 dag polente
• 20 dag skute
• 5 dag ribanega sira (najboljše parmezan)
• 2 žlici olja
Koprive kratek čas prevremo, odcedimo in sesekljamo. Za-
vremo vodo, blago solimo in dodamo polento.  Proti koncu 
dodamo koprive. Ves čas mešamo. Ko je jed gotova primeša-
mo zdrobljeno skuto in riban sir.  

Žličniki z čemažem 
• 25 dag ostre moke
• 2 žlici jogurta
• 1 dl vode (po potrebi)
• 2 jajci 
• Sol
• Pest čemaža 
• 2 žlici sezamovih semen
• 1 žlica olja 
• Sesekljamo čemaž, dodamo jajci, sol in mrzlo vodo. Dobro 

premešamo. Dodamo moko in dobro premešamo. Pustimo 
na hladnem 2 uri. Z žličko naredimo žličnike in jih skuhamo. 
Odcedimo. Na segreto olje damo sezam ter prelijemo po 
žličnikih.  

prim. mag Branislava Belović, dr. med. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Lončarstvo v Prekmurju – filovski in 
gorički lončarji
Lončarstvo je ena od najstarejših in najbolj trajnostnih oblik 
človekovega gospodarjenja v Prekmurju. Nadomeščalo je 
tisto, kar so podnebni in geografski pogoji odrekali v polje-
delstvu. Za naslovnico zadnje številke Glasnika Slovenskega 
etnološkega društva (3,4/53, 2013) smo izbrali fotografijo fi-
lovskega lončarja Jožefa Kermana (1867–1954) za lončarskim 
kolovratom (»kolobár« ali »šájba«), ki ga je podedoval že od 
svojega starega očeta. Fotografijo je leta 1951 posnel znani 
slovenski etnolog, slavist in univerzitetni profesor dr. Vilko 
Novak (1909, Beltinci – 2003, Ljubljana) in objavil v članku 
Lončarstvo v Prekmurju, ki velja še danes za prvo temeljito 
in sistematično razpravo o prekmurskem lončarstvu. 
Dr. Vilko Novak je na podlagi geografske razporeditve in raz-
ličnih tehnik izdelave in krašenja prekmursko lončarstvo raz-
delil na filovsko/ravensko (Filovci, Bogojina, Kobilje, Tešanov-
ci, Martjanci) in goričko skupino (Moščanci, Pečarovci, Veliki 
Petrovci, Fokovci, Dankovci, Kuzma, Mali Dolenci, Sebeborci, 
Ratkovci). Jožef Kerman je bil v času posnetka star 84 let in s 
tem takrat, kot ugotavlja Novak, tudi najstarejši filovski in na 
sploh prekmurski lončar. Novak v članku na kratko predstavi 
še druge lončarje, s katerimi se je srečal in pogovarjal na 
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terenu (Filovci – Ivan Ivanič, Franc Lovrenčec, Štefan Černela, 
Jožef Farkaš; Bogojina – Martin Rožman; Tešanovci – Franc 
Bauman; Martjanci – Jožef Cifer; Moščanci – Štefan Zrinj-
ski, Ivan Hašaj), opiše, kje in na kakšen način so pridobivali 
znanje in veščine lončarske obrti, podrobno predstavi tudi 
načine pridobivanja in priprave gline (»zemla«), delovne pro-
store, orodje in pripomočke, tehnike izdelave in krašenja, 
vrste lončarskih izdelkov ter njihovo prodajo od hiše do hiše 
po vaseh in na sejmih.

Literatura:
KONESTABO, Nataša: Doneski k podeželskemu lončarstvu v Prekmurju. V: 
Janez Balažic in Branko Kerman (ur), Katalog stalne razstave. Murska So-
bota: Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1997, 173–186.
NOVAK, Vilko: Lončarstvo v Prekmurju. Slovenski etnograf, 1951, 111-131 (do-
stopno tudi v arhivu Digitalne knjižnice Slovenije: http://www.dlib.si/).  

Tatjana Vokić Vojkovič
glavna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva

Ideje za vrtičkarje
Ker vem, da vam je mar za zdravje vaših bralcev, bi z vami 
rada delila veselo oznanilo. Od začetka tega tedna dalje je na 
voljo popolnoma brezplačna spletna aplikacija www.nare-
divrt.si. Vsem tistim, ki veliko pozornost namenjajo zdravim 
sestavinam na svojem krožniku, na enostaven in zabaven 
način prikazuje rešitve, s katerimi si lahko s kar najmanj na-
pora vzgojijo doma pridelano zelenjavo. 
Aplikacija www.naredivrt.si v samo 3 korakih izriše idealni 
načrt samooskrbnega eko vrta: 1. izberete, kar najrajši jeste, 
2. vpišete velikost vrta in 3. označite število oseb v gospo-
dinjstvu. Aplikacija Naredi vrt na podlagi tega izriše načrt, ki 
upošteva načela kolobarjenja, dobre sosedske odnose med 

rastlinami, mešane posevke ... Rastline bodo tako rasle v 
zdravem vrtu, manj bo težav z boleznimi in škodljivci, boljši 
bo celo okus zelenjave. Za lastnika vrta to pomeni manj 
truda, manj časa za več domače zdrave zelenjave.
A www.naredivrt.si ni le spletni načrtovalec vrta. Njegova 
uporabnost gre veliko dlje, saj vsebuje personalizirane opo-
mnike, upošteva setveni koledar, prikazuje vremensko na-
poved za izbrano področje ... Njegova izjemna uporabnost 
se kaže tudi v možnosti zapisovanja lastnih ugotovitev in 
uspehov - služi kot vrtnarski dnevnik, ki vas bo v naslednjem 
letu vodil do še večjega uspeha in zadovoljstva v domačem 
pridelku. Vsebina se prikaže na različno širokih zaslonih, TV, 
PC, pametnih telefonov in tablic.

Spletna aplikacija www.naredivrt.si je plod znanja izkuše-
nih vrtnarskih strokovnjakov Kluba Gaia in podjetja Uni-
chem, ki vprašanja, povezana v vrtnarjenjem razrešujejo 
že več kot 20 let zapored. Njihov glavni cilj je spodbujanje 
širše javnosti k prepoznavi priložnosti, ki jih ponuja samo-
oskrbni vrt. Vsem tistim, ki se odločijo za pameten korak k 
bolj zdravemu načinu življenja in prehranjevanja, ves čas 
stojijo ob strani in jim pomagajo do najboljših rezultatov v 
domačem vrtu. Če tako ob spletni aplikaciji www.naredivrt.
si kljub vsemu ostane odprto še kakšno vprašanje, bodo 
nanj Gaini strokovnjaki popolnoma brezplačno odgovorili 
tudi na svoji svetovalni telefonski številki. 
To je kratka predstavitev, za katero se bo v vašem mediju, 
upamo, uspel najti košček prostora. Če želite, vam projekt 
lahko predstavimo še bolj obširno, pripravimo pa lahko tudi 
prispevek na podlagi izkustva katerega od zadovoljnih upo-
rabnikov. Za bralce bo informacija najbolj koristna, če jo 
objavite v sledečih dneh, saj je čas ravno pravi za snovanje 
vrta in pripravo na novo vrtno sezono. 
Za več informacij sem na voljo na tel. št.: 040 262 558, o 
sami aplikaciji pa se lahko pogovorite tudi s kolegico Tanjo 
Mele na tel. št.: 031 689 633. O tem kako uporabna je apli-
kacija govori tudi izredno dober odziv. V samo 3-h dneh po 
objavi smo imeli preko 1700 registracij in preko 600 izrisa-
nih načrtov. Prejemamo pa tudi številna zahvale in pohvale 
številnih vrtičkarjev, ki si vsako leto belijo glavo s težkimi 
vprašanji, kako si sestaviti načrt.

Špela Korinšek Kaurin, Vodja Projektov

Jožef Kerman (1867–1954) se je lončarstva izučil pri svojem očetu, delal pa je 
samo »globoko posôvido, plîtvoga nikaj«.
Foto: Vilko Novak, Filovci, 1951 (fotografijo hrani Oddelek za dokumentacijo 
Slovenskega etnografskega muzeja, inv. št. F I/68).
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Mednarodni dan spomina na žrtve 
hokolavsta
Kot verjetno tudi drugod smo na OŠ Fokovci obeležili med-
narodni dan spomina na žrtve holokavsta. 27. januarja smo 6. 
šolsko uro s kratko predstavitvijo opomnili na številne žrtve 
holokavsta, med katerimi so bili tudi otroci naših let. Ta genocid 
obeležimo vsako leto, a letos smo se tega lotili malo drugače.
O številu  umorjenih in  pobitih ne  obstajajo zanesljivi  podatki. 
Umrli  so  milijoni ljudi. A kako neosebno zveni ta številka! Zato 
smo jo želeli oživiti in narediti predstavljivejšo. Pridružili smo 
se akciji Srednje ekonomske šole Maribor NAJ NAS LADJICE 
POVEŽEJO. Cilj akcije je za vsako človeško življenje narediti lad-
jico iz odpadnega papirja. Čeprav smo mala šola, smo se akciji 
pridružili vsi učenci od 1. do 9. razreda in z željo prispevati čim 
več ladjic, smo odmore in proste ure zapolnili z zgibanjem lad-
jic. Tako smo k vseslovenski akciji prispevali 7526 ladjic. Projekt 
se bo zaključil 21. marca 2014, na dan boja proti vsem vrstam 
genocidov. 
Dijaki ekonomske šole iz Maribora bodo ob koncu akcije po-
stavili inštalacijo iz 6 milijonov ladjic – za vsako žrtev genocida 
ladjica. Inštalacija iz papirnatih ladjic, ki jih bodo pozneje reci-
klirali, naj bo opomin, da je vsako človeško življenje edinstveno 
in nenadomestljivo. Odpadni papir pa bodo namenili za akcijo 
Star papir za indijske otroke. Tako bo spomin in obujanje vre-
dnot združen s človekoljubnim poslanstvom.

Žan Kranjec, 9. razred
OŠ Fokovci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 10.05.2014 

 
1. EKIPA: 

Od 8.00 do 9.00 ure Martjanci (za vaškim domom) 
Od 9.00 do 10.00 ure Moravske Toplice (gasilski dom) 
Od 10.00 do 11.00 ure Tešanovci (pred vaškim domom) 
Od 11.00 do 12.00 Bogojina (pred zbiralnico mleka) 
Od 12.00 do 13.00 ure Fokovci (pred šolo) 
Od 13.00 do 14.00 ure Čikečka vas (gasilski dom) 

 
2. EKIPA: 

Od 8.00 do 9.00 ure Motvarjevci (vaško gasilski dom) 
Od 9.00 do 10.00 ure Prosenjakovci (pred zadružnim domom) 
Od 10.00 do 11.00 ure Ratkovci (gasilski dom) 
Od 11.00 do 12.00 ure Sebeborci (gasilski dom) 
Od 12.00 do 13.00 Noršinci (gasilski dom) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 
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Teden molitve za edinost kristjanov
V nedeljo, 26. januarja 2014, je v Evangeličanski cerkvi v 
Moravskih Toplicah potekalo ekumensko bogoslužje ob 
sklepu tedna molitvene osmine za edinost kristjanov, pod 
geslom »Mar je Kristus razdeljen?« (1 Kor 1,13). Bogoslužje 
sta vodila častni škof in duhovnik Evangeličanske cerkve-
ne občine Moravske Toplice, Geza Erniša, in župnik Župnije 
Martjanci, Srečko Fras. Vse zbrane je nagovoril tudi župan 
Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač. Ekumensko gibanje 
se je začelo v začetku 20. stoletja na pobudo anglikanskega 
pastorja Paula Wattsona, ki jo je leta 1909 potrdil papež Pij 
X. Teden molitve za edinost kristjanov poteka po vsem sve-
tu vsako leto od 18. do 25. januarja. Njen namen je molitev 
za edinost kristjanov, povabilo k srečanju in spoštljivemu 
dialogu med različnimi krščanskimi Cerkvami in skup-
nostmi ter spoznavanje različnih krščanskih tradicij, obre-
dov in navad tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in 
teološki ravni. 

Tatjana Vokić Vojkovič

 

Mariapoli 2014
Ekumensko vzdušje se je nadaljevalo na dvodnevnem sre-
čanju Mariapoli, ki ga vsako leto v Veržeju organizira slo-
vensko Gibanje fokolarov. Letos so imeli pri organizaciji do-
godka, ki se je odvijal od 8. do 9. marca, aktivno vlogo tudi 
člani in prijatelji skupine Beseda življenja iz Župnije Mar-
tjanci. Srečanje je potekalo v obliki razmišljanj, osebnih pri-
čevanj iz vsakdanjega življenja, pogovorov v skupinah ter 
predvajanj videoposnetkov o najpomembnejših zgodovin-
skih trenutkih zbliževanj med različnimi krščanskimi Cer-
kvami in drugimi verstvi sveta. Sobotno sveto mašo je vodil 
murskosoboški škof, msgr. dr. Peter Štumpf, v nedeljo pa se 
nam je pridružil častni škof in duhovnik Evangeličanske 
cerkvene občine Moravske Toplice, Geza Erniša. V svojem 
nagovoru je predstavil tudi letos izšlo knjigo slovenskih 
protestantskih napevov pod naslovom »Sejalec ljubezni«. 
Na Mariapoliju je bilo večkrat slišati misel, da je verska, 
kulturna in narodnostna raznolikost Prekmurja, zlasti pa 
Občine Moravske Toplice, lahko vzorčni »model ekumen-
ske misli in edinosti« za vso preostalo Slovenijo in tudi za 
evropski prostor. Tatjana Vokić Vojkovič

 

VABILO
Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica 

in Evangeličanska cerkvena občina Puconci

Vas vabita na

47. shod EHO Podpornice 2014 
 z bibličnim geslom:

»Razpošiljaj svoj kruh po vodi, 
po mnogih dneh ga boš spet našel.«

(Prd 11,1)

V soboto, 3. maja, 
Vas vabimo na dva dogodka:  

Ob 9.00 uri do 13.00 ure bodo v  
Osnovni šoli Puconci potekale za vse 

veroukarje celotne Cerkve otroške delavnice.
Ob 20.00 uri bo 

v Evangeličanski cerkvi v Puconcih nastopila  
ena najboljših etno skupin v Sloveniji

 Prifarski muzikanti, ki bodo popestrili večer z 
bogatim repertoarjem ljudske glasbe.

Cena karte je 8 eur, kupite jo lahko 
na vseh farskih uradih.

V nedeljo, 4. maja, 
bo potekalo tradicionalno bogoslužje 
shoda Podpornice v puconski cerkvi 

s pričetkom ob 10.00 uri. 

Ekumensko bogoslužje sta vodila župnik Srečko Fras in častni škof Geza Erniša.
Foto: Ervin Ficko, Moravske Toplice, 26. 1. 2014

Častni škof Geza Erniša v pogovoru z vidnima članoma Gibanja fokolarov, 
Silvestrom Gaberščkom, državnim sekretarjem na Ministrstvu za kulturo 
in nekdanjim direktorjem Urada za verske skupnosti, ter Lučko Skube, 
odgovorno za člane severne in vzhodne Slovenije.
Foto: T. Vojkovič, Veržej, 9. 3. 2014
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Star papir bo tudi letošnjo pomlad 
prinesel novo upanje
S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so prejšnja leta 
Ekologi brez meja uspešno čistili divja odlagališča, letos pa 
bo pod geslom Mi zbiramo! potekala že tretja izvedba akcije 
Star papir za novo upanje 2014, ki jo v društvu pripravljajo 
skupaj s podjetjem Dinos. Zbiralna akcija starega papirja, ki 
bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014, bo tako za-
gotovo ena največjih slovenskih dobrodelno okoljevarstve-
nih akcij letos. Namen projekta je, da lahko vsak prebivalec 
Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in se 
pridruži na zbiralni akciji starega papirja v tvojem kraju, ka-
tere izkupiček bo tudi letos šel v dobrodelne namene in pri-
javljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Kdaj bo akci-
ja potekala v tvojem kraju si poglej na: www.ebm.si/papir. 
Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in po-
darimo novo upanje! Vsak list šteje! 

»Ples s koreografinjo Alenko«
V vrtcu nas je obiskala plesna koreografinja Alenka Toplak, 
ki bo tudi v tem šolskem letu vodila plesni tečaj v naši eno-
ti. V plesni tečaj so vključeni vsi otroci iz naše enote, le-te-
ga pa naši starši ne plačajo, saj ga plača Zavod za kulturo 
madžarske narodnosti Lendava.
V prvi urici skupnega druženja je Alenka otroke seznanila, 
kaj vse jih bo učila v mesecih, ki so pred nami. Tako se bodo 
seznanili z madžarskimi narodnimi plesi, rajalnimi igrica-

mi in izštevankami. Po kratkem uvodu, je Alenka otrokom 
pokazala prve korake novega plesa, ki se ga bodo učili. 
Otroci so ji sledili z velikim veseljem in se novih korakov 
kaj hitro naučili. 
Prva ura skupnega plesnega druženja je minila zelo hitro. 
Alenka nam obljubila, da nas naslednji teden zopet obišče 
in tega se že vsi skupaj zelo veselimo. 

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Alenkával táncolunk
A napokban ellátogatott az óvodánkba Toplak Alenka táncok-
tató. Az idei tanévben is táncot fog tanítani az óvodánkban. A 
tánctanfolyamon részt vesz a pártosfalvi egység összes gyer-
meke. A tanfolyam költségeit teljes egészében a Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség állja.
Az első órán Alenka bemutatta és elmondta, hogy milyen ma-
gyar néptáncokat, körjátékokat és kiolvasókat tanulnak a gye-
rekek ebben a néhány hónapban. Rövid bevezetés után, me-
gmutatta az első tánclépéseket, melyeket a gyerekek nagy 
örömmel jártak.
Az első táncóránk nagyon hamar elröppent, de Alenka me-
gígérte, hogy hamarosan ismét ellátogat hozzánk. Izgatottan 
várjuk a következő tánclépéseket.

Lejegyezte Koroša Pantović, óvónő 
a Kétnyevű Pártosfalvi Óvodából

Fordította Gal Silvija, óvónő 
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»Večjezično obarvan dopoldan«

»Več jezikov znaš, več veljaš…«  - zelo resnična trditev, pred-
vsem v današnjem času, ko lahko preko internetnih pove-
zav komuniciramo z ljudmi po vsem svetu. Seveda pri tem 
ne smemo pozabiti tega, da mlajši kot so »učenci« tujega 
jezika, hitreje ga usvojijo. Tega se v našem zavodu še kako 
zavedamo, zato v vseh enotah izvajamo interni projekt, kjer 
se z otroki igramo v tujem jeziku. V Moravskih Toplicah se 
otroci srečujejo z angleškim jezikom in prav zaradi tega smo 
ob pomoči ravnateljice imeli čast, da nas je obiskala angle-
ško govoreča Audrey-Anne Beauchamp. Gospodična sicer 
živi v Kanadi in ji je kot materni jezik francoščina, vendar 
obvlada tudi angleščino in jo je bilo prav prijetno gostiti 
v skupini. Na obisk je prišla z dijakinjo Mašo (dijakinja 1. 
letnika predšolske vzgoje Gimnazije FM Ljutomer). Pri nas 
sta preživeli prijeten dopoldan ob igri in klepetu z otroki. 
Otrokom je bilo zanimivo poslušati pogovor v tujem jeziku, 
kajti v naši skupini, ko izvajamo mi dejavnost v tujem jeziku, 
večinoma govorim sama, zdaj pa je velik del pogovora med 
dijakinjama in mano potekal v angleščini. Ne smem poza-
biti omeniti, da nismo pozabili niti na francoski jezik. Tako 
se nam je Audrien  predstavila tudi v francoskem jeziku in 
nam zapela pesem …. To smo potem vsi skupaj zapeli še v 
angleškem jeziku in v naši materinščini.

Naš dan v vrtcu je bil s tem zelo popestren in želimo si še 
čim več obiskov. Ob enem se ob tem zahvaljujem ravnate-
ljici, ki nam je omogočila ta obisk in seveda Audrey-Anne, 
ki je bila pripravljena na druženje z nami. Upam, da ji je ta 
dan ostal v tako lepem spominu kot nam in da se še kdaj 
srečamo. Zapisala Martina Lipaj

Frère Jacques – francoska ljudska pesem

Mojster Jaka, mojster Jaka, al´ že spiš, al´ že spiš,
al´ne slišiš zvona, al´ne slišiš zvona, bim, bam, bom, bim, 
bam, bom.
Are you sleeping, are you sleeping, brother John, brother 
John? 
Morning bells are ringing, morning bells are ringing din, 
din, don, din, din, don. 

Za vse, ki vas večjezičnost zanima, pa povezava do članka 
Otroci in večjezičnost. 
http://maticslapsakx.blogspot.com/2013/12/otroci-in-
vecjezicnost.html

Obisk svetovalne delavke monike
V času kulturnega praznika smo na obisk povabili sveto-
valno delavko v našem zavodu  Moniko Šlichthuber Je-
rebic. S sabo je prinesla knjigo z naslovom: Lolo postane 
pesnik, katero je prebrala otrokom. Zgodbica je otroke 
zelo pritegnila saj pripoveduje o fantu Lovru, ki pa ga vsi 
kličejo Lolo. Fant pozna že vse črke abecede, naučil pa se 
je tudi, kaj je rima. In svojo prvo rimo je napisal takole: 
rima štima...

In kaj vse se rima, kdo piše rime - o vsem  tem smo se 
tudi mi pogovarjali. Spoznali smo: Kdo je pesnik? Kakšen 
je? Kako se »naredi« pesnik? Prepoznavali smo različne 
pesmi, se pogovarjali o njih, jih nekaj znanih tudi zapeli. 
Prisluhnili smo mačku Muriju, pa tudi na himno nismo po-
zabili. Iskali smo sličice s predmeti, ki se med seboj rimajo, 
poiskali nekaj svojih rim in se ob tem veselo zabavali. Tudi 
pesniki smo želeli postati, vendar smo ugotovili, da je za 
prave rime  potrebno veliko več, kot le dobra volja.
Ker nam rima ta dan nekako ni stekla, nas pa dobra volja 
ni zapustila smo Moniki povedali in pokazali druge stvari, 
ki nam gredo bolje od rok kakor rime. Veseli smo bili nje-
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nega obiska in druženja z nami, saj nas je z zgodbico in 
rimami popeljala v svet pesništva.
Monika nas je  presenetila z pesmico, katero je posvetila 
nam, naši skupini in našim otrokom. V mail-u je zapisala;

Pozdravljeni,
za valentinovo vam pošiljam pesmico, ki sem jo zrimala za 
vas...

»Rima – štima« v vrtcu Fokovci
Dekleta: Zara, Lana in Rea dobro vejo,
da že letos v šolo grejo.
Erik do jeseni močan dovolj bo,
da bo sam z lahkoto nosil šolsko torbo.
Tudi Lana in Nena sta že večkrat omenili,
da bi se kmalu radi računati in pisati učili.
Tako se šest junakov v šolo bo podalo,
nekaj pa jih še v vrtcu bo ostalo.
Saj v naš vrtec hodi tudi Kaja, 
ki kot ostali malčki, včasih rada ponagaja, 
skupaj z Blažem in Zaro veselo se igrajo,
in še Lucijo v svoji družbi radi imajo.
Vzgojiteljice pa v vrtec hodijo že toliko let,
pa vsako leto znova spet in spet.
Otroci jih sprašujejo: A šole se bojite?
Ali pa si le tja ne želite?
Vzgojiteljice pa pravijo: Me v vrtcu ostajamo,
saj z vami malčki rade rajamo!
(za otroke in vzgojiteljice iz vrtca Fokovci 
rimala Monika Š. Jerebic, svetovalna delavka)

Monika,  hvala za lepe rime.
Zapisala Jožica Kučan

Fotografirali Petra Sakovič in Jožica Kučan

Pravljično popoldne z gosti
»Ko babica me poboža po laseh
in dedku skrijem lica v toplih dlaneh,
takrat sem srečen in vesel, 
kot če bi sonce na nebu ujel
in svet vse lepši se mi zdi, 
ko privijem se k dedku in babici.« 

Srečni in veseli so bili tudi naši otroci, ko so z zapisanimi 
verzi, vabili svoje dedke in babice, da so se nam pridružili 
pri poslušanju pravljice v vrtcu. Pravljica je ena izmed pri-
povednih zvrsti ljudskega slovstva, ki nam s svojimi za-
pleti in razpleti omogoča razvoj domišljije. To popoldne 
smo se prepustili poslušanju pripovedovanja pisateljici in 
knjižničarki PiŠK Murska Sobota, ga. Vesni Radovanovič. 
Vesna nas je s svojo pripovedjo popeljala v svet »mrožka« 
(Svetina Peter: Mrožek, mrožek), ki si ni hotel striči nohtov, 
a je kljub temu našel primerno službo, in na vse zadnje le 
bil srečen in našel svoj smisel življenja. 

Čeprav so bile pravljice dolgo časa namenjene samo 
odraslim, in so šele od 18. stoletja naprej namenjene tudi 
otrokom, smo prav vsi z navdušenjem in odprtimi očmi, 
usti in napetimi ušesi prisluhnili vživetemu pripovedovan-
ju Vesne. Ta se nedvomno zaveda, da so pravljice prava bo-
gata in neizčrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in duho-
vitosti. So tudi ena najstarejših oblik besedne umetnosti, 
kaj se tiče nastanka in izvora. 
Pozornost in poslušnost otrok in odraslih je bila še vedno 
zelo velika, zato se je Vesna odločila, da nam predstavi še 
eno zgodbo, kjer je bila posebno zanimiva že sama zgradba 
in oblika slikanice. Otroci so ob poslušanju zgodbe Kaj je 
to? bili zelo vznemirjeni, naraščala je napetost in ugo-
tavljanje kaj naj bi bilo v paketu, ki ga je prejela mama? 
Naposled nam je Vesna le razkrila, kaj je avtorica Brigitte 
Weninger, skrila v paket za mamo. Otroci so bili navdušeni. 
Polni vtisov in doživetij smo se nato podali na ustvarjal-
ne delavnice. Delavnice so potekale v večih skupinah. 
Otroci so skupaj s starimi starši izdelovali »mrožka«, ki 
smo ga spoznali v prvi zgodbi. Kako so otroci izrazili svojo 
domišljijo in bili skupaj s starimi starši ustvarjalni pa si 
lahko ogledate v galeriji fotografij. 

»Najlepše se zahvaljujemo ga. Vesni Radovanovič, ki si je 
vzela čas in nas s svojim pripovedovanjem popeljala v svet 

pravljice.
Prav tako hvala vsem starim staršem otrok, ki ste se 

nam pridružili in skupaj s svojimi vnuki preživeli prijetno 
pravljično popoldne v vrtcu.

HVALA.«

Zapisala in s fotografijami opremila
Gordana Počič, dipl. vzg. 
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Olimpijske igre Sochi 2014
»Olimpijske igre so športni dogodek, organiziran v pole-
tni in zimski različici. Na enem mestu so zbrani najboljši 
športniki vsega sveta, ki se potegujejo za najvišja športna 
odličja – olimpijske medalje. Organizirane so na vsake štiri 
oziroma na dve leti, ko se izmenjujejo poletne in zimske 
olimpijske igre. Prve igre moderne dobe so bile organizirane 
leta 1986 v Atenah in z izjemo obdobja med prvo in dru-
go svetovno vojno od takrat naprej potekajo nemoteno.« 
http://si.wikipedia.org

Letos so se olimpijske igre odvijala v Rusiji natančneje v So-
chi-ju. Slovenske barve je letos zastopalo 66 športnikov in 
športnic, ki so tekmovali v 12 disciplinah.
V vrtcu Martjanci, v starejši skupini, nismo mogli mimo 
temo »Olimpijske igre«, saj so otroci ob zmagi Petra Prevca 
govorili samo še o tem.
Tako smo spoznavali državo v kateri so se odvijale olimpijske 
igre, njihov kraj, njihovo zastavo, barve olimpijskih krogov, 
simbole, njihov pomen, različne discipline v katerih so se 
pomerjali naši športniki.
Pri naši temi so sodelovali tudi starši, saj so otroci tudi doma 
spremljali tekme, o katerih smo se nato pogovarjali v vrtcu. 
Otroci so  prinašati izrezke naših športnikov, naredili smo 
plakat ter se dnevno ob njem pogovarjali.

Skupaj smo navijali in se veselili vsakega uspeha naših 
športnikov, še posebej pa tistih, katerim se je okrog vratu 
bleščala medalja.  Ob tem smo spoznali vrednost medalj 
in poslušali himno ob podelitvi.
Tudi sami smo se pomerili v improviziranem slalomu. Merili 
smo čas in najboljšim trem podelili medalje.
Ob koncu olimpijskih iger smo prešteli dobljene medalje in 
bili zelo veseli ter ponosni na naše športnike. Slovenija se je 
ob koncu olimpijskih iger uvrstila na drugo mesto glede na 
število medalj na prebivalca, kar je izreden uspeh!

Zapisala vzg. Klaudija Goldinskij

Veliko zadovoljstva v dvoranskih 
hokejskih tekmovanjih
Pa se je končala. Ja, sezona dvoranskega hokeja 2013/14 ka-
tere se bodo v HK Moravske Toplice z veseljem spominjali 
še vrsto let.
Že sam začetek dvoranskih hokejskih aktivnosti je bil to-
krat odličen. HK Moravske Toplice se je odpravil na odprto 
prvenstvo Graza, za člane in članice. Na turnir z več 10-letno 
tradicijo so odšli tako člani kot članice. Bolj z upanjem na 
dobro igro kot na odličen rezultat, so se na koncu vrnile 
članice kot zmagovalke, člani pa kot četrto uvrščena ekipa 
odlično obiskanega turnirja. Že kaj kmalu  za tem sta obe 
selekciji odpotovali na še en zelo močan turnir v hrvaško 
Zelino, ki je znana kot mesto ki diha z hokejem. In spet so 
se članice vrnile kot zmagovalke in to z turnirja, na kate-
rem sta sodelovali dve ekipi udeleženki evropskega pokala. 
Oba turnirja sta bila kot odlična priprava na dvoransko pr-
venstvo Slovenije, kjer smo pa (brez pretirane skromnosti) 
gledali najbolj izenačeno prvenstvo doslej. Tudi z odmev-
no vlogo hokejistov iz naše občine. Tokrat lahko z veseljem 
ugotovimo, da nobena selekcija ni razočarala, kot najbolj 
homogena ekipa pa se je spet pokazala selekcija članic, ki 
so v odličnem srečanju premagale Tiglav Predanovci in de-
kleta so zasluženo postale prvakinje. Pri tem omenimo, da 
je v selekciji U10 bil Nikola Prelič najboljši strelec, enako pa 
tudi Petra Dervarič pri članicah. Za povrh je bila v isti selekiji 
njena sestra Sandra najboljša vratarka.
 Po dogovoru slovenske in hrvaške nacionalne hokejske 
Zveze poteka letos prvič skupna hrvaško-slovenska liga za 
članice. Prvenstvo je dogovorjeno za igranje na prostem in 
v dvorani. Če tisto na prostem čaka še drugi, spomladanski 
del se je dvoransko (ki je zimsko nadomestilo za igranje na 
prostem) že končalo. In spet z zelo  odmevnim rezultatom 
hokejistk Moravskih Toplic. Naša dekleta so v omenjenem 
prvenstvu odigrala odlične tekme in po rednem delu bile 
druge, kar je pomenilo, da so se uvrstile v veliki finale. V 
dogovoru med kluboma je bilo zmenjeno, da se bo finalno 
srečanje odigralo v Sloveniji. In tako smo 16. marca 2014 do-
čakali obračun med prvo uvrščenim Zrinjevcem iz Zagreba 
in Moravskimi Toplicami. Tekma je bila odigrana v prijetnem 
vzdušju nove Zelene dvorane v Puconcih. Tokrat so igralke 
Moravskih Toplic vlogo favoritinj prepustile nasprotnicam 
iz hrvaške prestolnice, saj so njihove nasprotnice ves čas v 
tekmovalnem pogonu, naše igralke pa od konca domače-
ga prvenstva praktično več niso odigrale nobene tekme. 
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Zaradi tega in tudi zaradi silne želje po rezultatu so igralke 
Moravskih Toplic enostavno pregorele, saj so si trofejo za 
sanjsko sezono enostavno preveč želele. A bodimo iskreni, 
drugo mesto v močni hrvaški ligi je rezultat na katerega so 
v klubu lahko še kako ponosni. Razveseljivo je dejstvo, da bo 
verjetno v naslednji sezoni po ključu ženske lige potekala še 
moška hrvaško-slovenska liga. Dogovori med zvezama bodo 
še ta mesec. To prvenstvo pa bi našim klubom nadomestilo 
trenutno t.i. interligo.
Tako se nam v Moravskih Toplicah v prihodnje obeta še 
obilica dobrega hokeja. Sicer pa - klub bo letos proslavljal 
polnoletnost, torej bo napolnil 18 let delovanja, to pa je že 
obdobje ki mora dati neke rezultate.

Jože Črnko

Poročilo predsednika 
kluba o delovanju kluba 
NK Čarda v letu 2013
Pomladni del prvenstva so pričeli tudi 
nogometni nižje ligaši, med njimi tudi 
martjanska Čarda, ki si prav gotovo želi, 
da se znebi začelja tretjeligaške razpredelnice. O razmerah in 
problemih NK Čarda je na marčevskem zboru članov društva 
spregovoril predsednik Franc Kodila.
Upravni odbor se je v lanskem letu sestal 10 krat, nadzorni 
odbor enkrat in  pregledal poslovanje kluba, do čim disciplin-
ska komisija se ni sestala niti enkrat.
V lanskem letu se je spremenila sestava upravnega odbora. V 
februarju je klub zapustil podpredsednik kluba Viktor Časar 
in Boris Kolbl, po spomladanskem delu prvenstva pa zaradi 
zdravstvenih težav še Franc Cifer. Novi član UO je postal v 
jeseni Zoran Sabotin, ki je tehnični vodja mladinske selekcije.
V lanskem letu smo doživljali precej neprijetnih trenutkov. 
Kot vsako leto, smo se tudi lansko leto ubadali z finančnimi 
težavi, saj nismo uspeli sproti zagotavljati dovolj sredstev za 
nemoteni delovanje kluba. 
Največje težave smo imeli z sestavo članske ekipe. V Zimskem 
prestopnem roku je klub zapusti trener Štefan Šavel in še 4 
igralci. Po 2. mestu po jesenskem delu prvenstva smo lahko 
sproščeno zaigrali v spomladanskem delu. Trenersko mesto 
je najprej prevzel Štefan Raus, nato pa ga je po enem mesecu 
zamenjal Štefan Ivanič. Sezono smo končali v sredini lestvice, 

s kar smo bili na koncu zadovoljni, čeprav bi bilo lahko veliko 
boljše. 
Naslednji prelomni dogodek kluba je bil poletni prestopni 
rok, ko je klub zapustilo skoraj celotno prvo moštvo. V glav-
nem so vsi odšli v Avstrijo. Ostali smo naenkrat brez igralcev 
in bili v dilemi, ali sploh nastopati v 3. SNL. Nekako smo s 
težavo uspeli pet pred dvanajsto zbrati ekipo. Vedeli smo, da 
nas čaka težka jesen. Po kar zadovoljivem štartu je sledilo kar 
nekaj obupnih tekem in trener Ivanič je prostovoljno odstopil 
s trenerskega mesta. Nadomestil ga je Evgen Sapač, vendar le 
do konca jesenskega dela. Jesenski del smo končali z delitvijo 
zadnjega mesta in čaka nas težka spomlad. 
V zimskem prestopnem roku smo se okrepili z petimi novimi 
igralci. To so Borut Puhan, Sandro Zadravec, Mišel Legenič in 
Matjaž Voroš, ki so že nosili barve našega kluba in še Marko 
Bagari. Trenersko mesto je prevzel Štefan Škaper. S temi novi-
mi močmi upamo, da ne bomo končali prvenstva na zadnjem 
mestu, čeprav se obeta reorganizacija lige. Kot vse kaže bodo 
v jeseni štiri 3. SNL zaradi česar naj bi se zmanjšali stroški in 
s tem omogočili klubom lažje delovanje.
Smo pa v lanskem letu imeli tudi dobre trenutke. Naše barve 
zelo dobro zastopajo naši najmanjši, za kar jim čestitam ter 
čestitke in hvala tudi vsem trenerjem. Redno se udeležuje-
jo turnirjev tudi izven Slovenije kjer pustijo tudi svoj pečat. 
Mladinska ekipa pod vodstvom Dejana Cmora je kar prero-
jena in iz tekme v tekmo se kažejo rezultati njihovega dela. 
Fantje pridno trenirajo, redno se udeležujejo tekem in imajo 
vzoren odnos do ekipe in športa. Kot kaže se bliža čas me-
njave generacij. 
Pred kratkim pa smo dokončali z izgradnjo prostorov pod 
tribunami. Sredstva za investicijo vredno okrog 40.000 € so 
pridobljena iz sredstev za razvoj podeželja, ministrstva za 
kmetijstvo. Pod tribunami se tako nahajata dve novi slačilnici 
za naše manjše selekcije, večnamenski prostor namenjen 
vsem vaščanom in nujno potrebne sanitarije. Zahvalil bi se 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri urejanju teh prostorov še 
posebej Občini Moravske Toplice.
Kakšnih večjih prireditev v lanskem letu nismo imeli, smo se 
pa udeleževali raznih aktivnosti, s katerimi smo si pridobili 
nekaj nujno potrebnega denarja in s tem nekako ublažili fi-
nančno stisko.
Za konec bi se zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri 
delovanju kluba, igralcem sponzorjem, staršem in na koncu 
tudi vsem gledalcem, da nas spremljajo in bodrijo ob igrišču.
Vsem nam želim čim več športnih užitkov in dobrih rezul-
tatov.

Predsednik Franc Kodila

Šahistka Hana Nemec zbira   
državne naslove
Na Otočcu je na mladinskem državnem prvenstvu v po-
spešenem šahu ( v soboto prvega marca)  osvojila naslov 
državne prvakinje v svoji starostni kategoriji ( U – 16) Hana 
Namec iz Moravskih Toplic, članica Šahovskega društva Ra-
denska Pomgrad iz Murske Sobote. Nemčeva je zbrala pet 
točk kar je bilo dovolj za novi državni naslov.
Sočasno je bilo na Otočcu od 22. do 28. februarja tudi držav-
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no prvenstvo v počasnem šahu,kjer je Hana Nemec osvojila 
nehvaležno četrto mesto, zbrala je tri točke. 

Tekst in posnetek, Tonček Gider 

Tradicionalni pohod Sladka pot  
ob dnevu žena
Ob prazniku Dneva žena smo se že enajsto leto zapored v 
nedeljo 9.3.2014 sprehodili po približno 13 km dolgi SLADKI 
POTI. Pohoda se je udeležilo 240 pohodnikov iz bližnjih in 
daljnih krajev Slovenije, ki se vedno radi vračajo v ta prelepi 
del Goričkega. 

Po kulturnem programu ratkovskega podmladka in okrep-
čilu ratkovskih gospodinj ter sirarne Gorički raj smo štartali 
izpred Gasilskega doma Ratkovci. 
Pot nas je ob prijetnem pomladanskem vremenu vodila po 
hribovitem delu na Kermedinov breg in do medičarske de-
lavnice družine Celec, kjer smo vsi prejeli medeno medaljo. 
Okrepčali smo se z medenjaki, sadjem in pijačo.
Pot smo nadaljevali po poljskih in gozdnih poteh do romanske 
Rotunde v Selu, kjer smo se okrepčali s pijačo ter nadaljevali 
med sadovnjaki in gozdovi do Časarjevega mlina v Berkovcih, 

ob Ratkovskem potoku. Sledila je ponovna okrepitev z domačo 
zaseko in skutinim namazom. 
Ob prihodu do izhodiščne točke smo se v prijetni družbi okrep-
čali in pogreli s toplo malico iz Gostišča pri Rudiju iz Šalovcev. 
Hvala organizatorjema Mikroturističnemu grozdu Sladka 
pot in Prostovoljnemu gasilskemu društvo Ratkovci, ter 
vsem ki so sodelovali pri prelepem pohodu in druženju v 
želji, da se vidimo spet naslednje leto.
                                                                           Mojca Bohar Topolovec 
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Pustno rajanje
Pust, ki smo ga vsi nestrpno čakali, je naposled le prišel. 
Prinesel nam je obilo zabave, veselja, prečudovitih kostimov, 
krofov in še kaj.
Že zgodaj zjutraj je bilo v vrtcu čutiti veliko razigranosti, ki se 
je skozi dan le še stopnjevala. Otroci, ki so se na pustni dan 
prelevili v princese, čebelice, balerine, pirate, klovne, tigre 
ali žabje kralje, so nestrpno čakali trenutek, ko se nam bodo 
lahko predstavili in nam pokazali svoje razkošne kostume. 
Po krajši predstavitvi mask je sledilo petje, ples in rajanje 
ob prijetni glasbi.
Med rajanjem nas je presenetila Zarina mama Valerija, ki 
je v igralnico vstopila s pladnjem flancat, ki jih je spekla 
Zarina babica Erika. Po igralnici se je razširil omamen vonj 
in nismo si mogli kaj, da jih ne bi takoj poskusili. Pladenj 
je bil v trenutku prazen in priznati vam moramo, da je bil 
prigrizek več kot odličen.
Na naše veliko veselje, pa so nas z obiskom presenetili tudi 
učenci 1., 2. in 3. razreda DOŠ Prosenjakovci skupaj s svojima 
učiteljicama. Ponudili smo jih s čokolado in bomboni in se 
skupaj z njimi veselili pustnega dne.
Lahko vam povemo, da smo skupaj z otroki preživeli nadvse 
veselo, zabavno in prijetno pustno dopoldne. 

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Farsang az óvodában 
Hamar eljött a farsang napja. A gyerekek nagy izgalommal 
várták ezt a napot.
Már reggel mindannyian vidáman jöttek az óvodába. Gyüle-
keztek a csoportokban hercegkisasszonyok, méhecskék, 
balerinák, de találkozhattunk kalózokkal, bohócokkal, béka 
királyokkal és tigrisekkel is. A gyermekek büszkén viselték jel-
mezüket és megmutatták magukat a többieknek. Nem múlhat 
el a farsang a csoport rövid bemutatkozása nélkül, amit már 
nagyon vártak a gyerekek. 
Majd meglepett bennünket Valerija, Zara anyukája, egy tálca 
fánkkal. A farsangi hangulat tovább fokozódott, amikor frissen 
sütött fánkot ehettünk, amit Erika nagymama sütött nekünk.
A Pártosfalvi KÁI első, második és harmadik osztály tanulói 
el látogattak az óvodánkba. Csokival és cukorkákkal kínáltuk 
meg őket.

A gyerekek egyik kedvenc ünnepe a Farsang. Sajnos elmúlott 
ez a nap is, de mi azt nem bánjuk, mert vidáman, tartalmasan 
szórakozhattunk ezen a napon. 

Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi óvodából

Fordította Gal Silvija, óvónő

Pustovanje 
Na pustno soboto, 1. marca 2014, so se ob enih popol-
dan zbrale vse pustne maske na parkirišču Mercatorjeve 
trgovine v Moravskih Toplicah. V ta namen so si učenci 
razredne stopnje Osnovne šole Fokovci izdelali kostume, s 
katerimi so predstavili Unesco šolo. 
Parkirišče so napolnili klovni, čebelice in ostale pustne 
šeme, med katerimi je bilo največ nas Unescovcev s pele-
rinami v različnih barvah, na hrbtu katerih so bili zapisani 
cilji Unesca, in črnimi maturantskimi kapicami z znakom 
Unesca. Voditelj pustovanja je najprej vsem zaželel dober 
dan, potem pa je sledilo ogrevanje s čarovnico Suzi. Po 
uvodnem ogrevanju s plesoma čevapčiči in karneval smo 
vsi skupaj zaplesali. Na vrsti je bilo čaranje s čarovnico Suzi. 
Najprej so na oder povabili otroške in odrasle posamične 
maske in podelili nagrade. Sledilo je še malo čaranja s Suzi 
in takrat sem tudi jaz dobila priložnost čarati z njo. Trik, ki 
sva ga izvedli, je bil spremeniti balon v psa. Ko sva ugotovi-
li, da je balon treba zviti v psa, je bilo čaranje pri koncu. Za 
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nagrado sem dobila ta balon in eno uro biljarda v Maksi-
musu. Čarovnica Suzi se je morala posloviti, saj je pustno 
rajanje šlo h koncu in sledilo je tekmovanje skupinskih 
mask. Maske so se najprej predstavile. Učenci OŠ Fokovci 
smo se predstavili z Unesco himno. Naš trud, ki smo ga 
vložili v izdelavo kostumov, se je izplačal, saj smo dosegli 
odlično drugo mesto.
Ta dan je bil poln smeha, veselja ter lepega vremena in sla-
stnih krofov.

Ajša Dobrijevič, 5. razred
OŠ Fokovci

Za pusta hrusta nagradili vse pogumne 
in dovolj zabavne maske
TIC Moravske Toplice je v vlogi organizatorja enajsto leto 
zapored vsem ljubiteljem maskiranja in dobre volje pope-
stril pustno soboto s pisano pustno zabavo na prostem v 
središču Moravskih Toplic ter z nagradami razveselil zares 
vse maske, ki so zbrale dovolj poguma in prišle na oder. 
Seveda niti tokrat ni šlo brez izbora najlepših šestih mask, 
te so si poleg denarnih letos prislužile še praktične nagrad. 
Komisijo so sestavljale predstavnice TIC-a. 
Prvo mesto je kot že vrsto let tudi tokrat pripadlo članom 
društva KTD Male rijtar Tešanovci, ki nadaljujejo s tradici-
jo zavzetosti pri izdelavi maske. Letos so uprizorili celotno 
Kekčevo druščino, kjer niso manjkale niti ukane Bedanca,  
kot tudi ne odmevi Kekčeve pesmi. 
Drugo mesto je pripadlo šolarjem in mentorjem Osnovne 
šole Fokovci, ki so na zabavno-poučen način predstavili 
svojo Unesco šolo ter z masko opozarjali, da se učijo za 
življenje. Na prireditvi so bili edini predstavniki vzgojnih 
zavodov iz občine. 
Tretje mesto so si prislužili krajani Ivancev - v preobleki v 
kmete, praljudi in v Hanibala so združevali preteklost s so-
dobnostjo. 
Četrto mesto je zasedla družinica piratov iz Noršincev, peto 
mesto policistke, s katerimi ni bilo heca, šesto mesto pa 
družinica iz Kobilja, ki je uprizorila pravljico Rdeča kapica. 
Zgolj praktične nagrade so prejeli nuna, menih in škof, ku-
renti s hudičem (tudi tokrat so prišli iz štajerskega konca) 
ter številne druge zabavne in hkrati pogumne maske, ki jih 
ni primanjkovalo. 
      
V OKVIR – VSI SPONZORJI : 
Zahvaljujemo Generalnemu sponzorju prireditve: OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE ter vsem, ki so  prispevali praktične in 
druge nagrade, s katerimi smo nagradili zares ogromno 
mask: 
TERME VIVAT, M. Toplice
MAXIMUS, M. Sobota 
TERME 3000, M. Toplice 
MERCATOR  d.d., M. Toplice
ZALA ročno delo, Željka Hoblaj, Martjanci 
GOSTILNA IN MINI RESTAVRACIJA RAJH, M. Sobota 
GOSTILNA MARIČ, Sebeborci 
GOSTIŠČE IN VILA ŠIFTAR, M. Toplice 
OKREPČEVALNICA PRI KAPELICI, Andrejci
PROIZVODNJA PECIVA FIGARO SONJA KOLOŠA S.P., Andrejci 

GOSTILNA IN PENZION ŠINJOR, Martjanci 
SLAŠČIČARSTVO ZVER, Mlajtinci 
TURISTIČNA KMETIJA PUHAN, Bogojina 
STUDIO ČERNI, Murska Sobota
ZVEZDA TURIZEM D.O.O., M. Sobota
LOVENJAKOV DVOR, Polana
BTC, M. Sobota
POSESTVO PASSERO, Tešanovci
MOTEL ČARDA, Nemčavci 
OCEAN ORCHIDS, Dobrovnik
PANNART, Dobrovnik
VINSKA KLET MAROF, Mačkovci
HOTEL DIANA d.o.o., Murska Sobota 
KAVA BAR ORANŽA, Moravske Toplice
PIZZERIJA PERUNIKA, Moravske Toplice
SADJARSTVO CIFER, Kukeč
MEDIČARSTVO - DOMAČA OBRT JOŽICA CELEC, Ratkovci
KMETIJA VITEZ, Franc Vitez Tešanovci
TRIONA, Trimlini
MUMA, BERNARDA BAKAN, Bratonci
ŽGANJEKUHA FRANC KOVAČ, Selo
GOSTILNA-PENZION KUHAR, Moravske Toplice
ROČNO DELO JOŽE PODLESEK, Sebeborci
POMURSKE MLEKARNE, Murska Sobota
DARKO ZADRAVEC, Žižki
KMETIJA KÜČAN, Tešanovci
ZRP POMELAJ, Mala Polana
IZDELKI IZ SLAME, ŽIŽEK BERNARDA S.P., Lipovci
GOSTILNA PRI ŠTORKLJI, M. Toplice 

Še posebej se zahvaljujemo Mercatorju d.d.,  ki so nam 
prostorsko omogočili izvedbo prireditve.

Zahvaljujemo se tudi članom društev iz občine, ki so poskr-
beli za kulinarično pustno popestritev, 
KS Krnci,  VSD Filovci, KS Moravske Toplice. Pa še  medičarki 
Jožici Celec. Obenem pa tudi posebna zahvala članom KTD 
male rijtar Tešanovci in društvu Selenca Ivanci za izvirnost 
pri maskiranju.

Na TIC-evi stojnici ste letos dobili krofe, topel čaj in tokrat 
tudi pomladne pustne koktejle: 
- BZZZZ SEKT (Čebelji srk)
- NEKTAR PIKAPOKE (Čari pikapolonice)
- ROŽNATA HIPNOZA (Omamni cvetlični napoj)

TIC-ovke - rožici, čebelica in pikapolonica z županom Alojzem Glavačem 
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TIC-ova stran 

TIC Moravske Toplice

Obvestilo za organizatorje prireditev
Pričenja se čas množičnih prireditev. S strani Policijske 
uprave Murska Sobota  smo bili obveščeni, da organiza-
torji dogodkov iz občine Moravske Toplice pravočasno ter 
ustrezno ne prijavljate in urejate administracije, ki se do-
tika prijave dogodka. Zato navajamo nekaj kratkih navodil. 

Prvo mesto: Kekčeva druščina – denarna in praktična nagrada – člani KTD 
Male rijtar Tešanovci

Drugo mesto: Unesco šola – OŠ Fokovci, edini  prisotni predstavniki vzgojnih 
zavodov iz občine 

Tretje mesto: člani društva Selenca Ivanci – Kmečki živelj, praljudje in Hanibal 

Prijava javnega shoda oz. javne prireditve in izdaja do-
voljenja  

KAKO?
Na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni 
strani http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.
esju?id=119.

KDAJ? 
• Najmanj 3 dni pred dnevom shoda.
• Najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. 

KJE?
• Na policijski postaji oziroma na policijske oddelku 

ali policijski pisarni, na območju katere se organizira 
javni shod ali javna prireditev. 

PRILOGE K OBRAZCU ZA PRIJAVO JAVNE PRIREDITVE 
• Soglasje lastnika oziroma upravljavca zemljišča oz. 

prostora,
• dokazilo, da je o prireditvi obveščena lokalna skup-

nost, 
• če se na prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami 

povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje pristojne 
občine. 

SHOD ALI PRIREDITVE, ZA KATERE JE POTREBNO 
DOVOLJENJE UE
• Shod ali prireditve na cesti, če predstavlja izredno 

uporabo ceste,
• Mednarodne športne prireditve in članska tekmo-

vanja v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj 
en klub prve državne lige,

• Uporaba odprtega ognja, predmeti ali naprave zaradi 
katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženja,

• Prireditve na kateri se pričakuje več kot 3000 
udeležencev,

• Prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve,
• Prireditve z zbiranjem živali.
 
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE
• Najkasneje 7 dni pred dnevom shoda,
• Najkasneje 10 dni pred dnevom prireditve,
• Najmanj 30 dni pred dnevom prireditve:  - za prire-

ditev na cesti, ki poteka na območju dveh ali več 
upravnih enot, - za tekmovalne športne prireditve v 
kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti. 

Pred organizacijo dogodka ne pozabite na druge 
obveznosti, povezane s predvajanjem glasbe (SAZAS/
IPF). 

Dodatne povezave in informacije najdete na spletnih 
povezavah, ki smo jih za vas objavili na spletni strani 
www.moravske-toplice.com. 
Še informacije: Upravna enota Murska Sobota, LRF Po-
murje, Policijska uprava Murska Sobota.
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 121. ŠTEVILKE LIPNICE: PUSTNI ČAS SLOVO OD ZIME
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, Gostinstvo 
Car Moravske Toplice, restavracija in catering, pečenjara na tržnici v Murski Soboti: 1 . GERGORIČ BRANKO, TEŠANOVCI 55, 9226  
M. TOPLICE, 2. ROMANA KUMIN, BERKOVCI 12, 9207 PROSENJAKOVCI, 3. SLAVICA KERŠIČ, KRATKA ULICA 9, 9226 M. TOPLICE

NAGRADNA KRIŽANKA: PIVNICA IN PICERIJA KRATOCHWILL
Pokrovitelj:  Pivnica in picerija Kratochwill Nemčavci 1d -  Murska Sobota, tel.  
(02) 515 1630 ali 041 989-100. Ponujajo veliko različnih kulinaričnih poslastic, od 
pic in testenin do lokalnih posebnosti - bograča ter gibanice in seveda  široko po-
nudbo vrhunskih piv!

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do srede, 23. aprila  2014 
na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripi-
som nagradna križanka.  Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.    
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
APRIL 2014

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Občinska čistilna akcija  Tradicionalno čiščenje okolice po naseljih občine 
Moravske Toplice. 

Po naseljih v občini 
Moravske Toplice 

5. 4. 2014, 
8.00

Občina Moravske Toplice, 
TIC Moravske Toplice, JKP 
Čista narava

OMT (Anita Gomboc), 
ČN (Andrej Števančec, 
041 803 793)

Razstava ročnih del Šivani in vezeni izdelki, ki so jih ustvarili člani 
rokodelske sekcije DU MT. Filovci 6. 4. 2014, 

12.00-19.00
Društvo upokojencev 
Moravske Toplice 

Majda Prša
040 252 725

Zaključna prireditev 
MTvfesta 

Zaključek Mladinskega festivala turističnega 
videospota in izbor najboljših reklamnih 
videospotov, ki so jih ustvarili mladi iz vse Slovenije. 

Filovci, kulturna 
dvorana 8. 4. 2014 OŠ Bogojina www.osbogojina.si 

Mednarodno ocenjevanje 
vina Vsakoletno ocenjevanje vina na Madžarskem. Magyarszombatfa 8. 4. 2014, 

10.00
Vinogradniška sekcija KTD 
Ady Endre Prosenjakovci 

Ladislav Vöröš
 051 358 675

Pomladna prireditev Predstavijo  se otroci enote vrtca Bogojina. Bogojina, kulturna 
dvorana

12. 4. 2014, 
16.00

Vrtci občine Moravske 
Toplice 

02 538 14 71
www.mojvrtec.com 

Pozdrav pomladi Razstava velikonočnih izdelkov in prazničnih 
aranžmajev. Martjanci, vaški dom 12. 4. 2014, 

10.00-20.00 TD Martin Martjanci jasmina.papic@gmail.com 

Velikonočna razstava Razstava velikonočnih aranžmajev in vezenin z 
velikonočnimi motivi. 

Prosenjakovci, novi 
gasilski dom 

13. 4. 2014, 
10.00-18.00

Rokodelsko društvo vrtnica 
Prosenjakovci 

Suzana Malačič
031 460 015

Velikonočni sejem v 
Moravskih Toplicah  

Tradicionalni sejem s ponudbo izdelkov domačih 
obrti na temo velike noči. Moravske Toplice 

17 .4. – 18. 4. 
2014 
(14.00-18.00)

19. 4. - 20. 4. 
2014
(9.00-13.00)

TIC Moravske Toplice v 
sodelovanju z rokodelci 

www.moravske-toplice.com
02 538 15 20 

Razstava velikonočnih 
pirhov Tradicionalna razstava pisanic. M. Toplice, hotel Vivat 18. 4. – 20. 4. 

2014
Društvo upokojencev 
Moravske Toplice

Rajko Janjič
031 838 164

Razstava malih živali Razstava golobov, zajcev, morskih prašičkov in 
drugih malih živali. 

M. Toplice, zelenica 
Term Vivat 

18. 4. 2014,
10.00 Terme Vivat 

www.vivat.si
info@vivat.si 
02 538 21 00

Odprtje zunanjih bazenov 
v bazenskem kompleksu 
Terme 3000 

Ne zamudite odprtja zunanjih bazenov. Kopališče se 
odpre ob 9.00, tobogani ob 11.00. 

M. Toplice, 
Terme 3000 18. 4. 2014 Terme 3000 dejan.horvat@terme3000.si

8. Velikonočni pohod 
Tradicionalen pohod po Fokovcih z okolico. Pohodnik 
prejme izdelek društva, malico ter topel obrok. 
Zbiranje od 9.30 dalje. Dolžina poti: 10 km. 

Fokovci,  
start pred vaško 
gasilski dom 

21. 4. 2014, 
10.00

KTD – CEKER
FOKOVCI

Kornelija Kianec 
041 964 699
davorin.kianec@siol.net

Prvomajska tržnica Tradicionalna turistična tržnica z izdelki domačih 
obrti in pridelki lokalnih ponudnikov ter kmetov. 

Moravske Toplice, 
pred Café Praliné 

26. 4. – 3. 5. 
2014,
14.00 – 18.00

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

Jurjev pohod Pohod po gričevnati gorički pokrajini narodnostno 
mešanega območja v občini Moravske Toplice. Središče in okolica 27. 4. 2014, 

9.00 KUD Antal Ferenc Središče Silvija Šanca
051 360 863

Postavitev mlaja v 
Prosenjakovcih

Druženje vaščanov in gostov iz sosednje vasi 
Magyarszombatfa. 

Prosenjakovci, 
državna meja in stari 
gasilski dom 

30. 4. 2014, 
18.00

KTD Ady Endre 
Prosenjakovci 

Ladislav Vöröš
051 358 675

Kresovanje v Tešanovcih Kresovanje z živo glasbo. Tešanovci, igrišče 30. 4. 2014 Mladinsko društvo 
Tešanovci

Simon Kardoš 
simon.kardo@gmail.com

Kresovanje in postavitev 
mlaja Tradicionalno kresovanje v Moravskih Toplicah. M. Toplice 30. 4. 2014, 

od 19.00 dalje 

KS Moravske Toplice, MD 
Moravske Toplice in Terme 
3000 

Cveta Davidovski 
031 702 540

Postavljanje mlaja na meji Srečanje vaščanov iz Središča in vaščanov vasi 
Magyarszombatfa iz sosednje Madžarske. 

Središče, 
na meji 30. 4. 2014 KUD Antal Ferenc Središče Silvija Šanca

051 360863

Kresovanje v Filovcih Družabno kulturna prireditev. Filovci, Športno 
rekreacijski center 

30. 4. 2014, 
20.00 KS Filovci Andrej Baligač

051 322 252 

Prireditev ob prvem maju in 
kresovanje Kresovanje z vaškim druženjem. ŠRC Martjanci 30. 4. 2014, 

18.00
NK Čarda Franc Kodila

041 941 963
nkcarda@hotmail.com

Prijateljska tekma z Madžari Tekma s sosednjo vasjo iz Madžarske. Prosenjakovci , igrišče 1. 5.2014, 
15.00 ŠD Prosenjakovci 041 374 796


