


AKTUALNO

2   : : : : : : : : : :  Lipnica - 1. april 2015

Urednikov kotiček
Spoštovani bralci in bralke Lipnice!
Pred vami je prva pomladna številka Lipnice. Zima se je do-
končno poslovila, sklenjena so tudi tekmovanja v zimskih 
športih, ki so nam Slovencem prinesla toliko veselih trenutkov 
ob spremljanju uspehov Tine Maze, Petra Prevca, Jurija Tepeša, 
Žana Koširja, Filipa Flisarja, Jakova Faka in drugih. Ni kaj, po 
uspehih sodimo med najbolj uspešne zimskošportne nacije. 
S pomladjo so se pričela tekmovanja na planem, torej tudi 
v najbolj pomembni postranski stvari na svetu, v nogometu. 
Nogometne ekipe iz naše občine, ki tekmujejo v različnih re-
gionalnih ligah, bomo seveda spremljali ves čas.
Zdaj pa k pomembnejšim stvarem. Svetniki občine Moravske 
Toplice so na svoji zadnji seji sprejeli odloke o proračunu za 
leto 2015 in 2016. Gre za pomemben uspeh, ko v tako negoto-
vih časih svetniki sprejmejo proračunske okvire na področju 
prihodkov in odhodkov za dve leti naprej. Seveda bo prora-
čunski dokument do konca leta doživel kako spremembo, 
saj se pogajanja med državo in občinami, četudi je sklenjen 
sporazum o znesku povrečnine, še niso končala. 
Sicer pa, tudi ta številka Lipnice zrcali dogajanja v naših krajih, 
društvih, zavodih in ustanovah. To pa je tudi naš namen, da 
bralci v Filovcih zvedo, kaj počenjajo v Motvarjevcih, ali tisti v 
Središču, kaj je novega v Martjancih ali Ivancih…to uredniško 
politiko bomo, upam vsaj, peljali tudi v bodoče.
Tokrat vam ponujamo v branje tekste o madžarskem nacio-
nalnem prazniku, pa 35-letnici delovanja KUD Motvarjevci, o 
dogajanjih ob 8. marcu, sprehodili smo se po Sladki poti in 
pokukali v vrtce in šole. Na koncu pa seveda vabilo k reševanju 
nagradne križanke.

 Vaš v.d. urednik 
Boris Cipot

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – v. d. odgovorni urednik, Sonja Vöröš – v. d. urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija 
Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik,  2014, 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.

Varuhinja človekovih pravic s sodelavci 
v občini Moravske Toplice
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo skupaj s 
sodelavci v sredo, 15. 4. 2015, poslovala v občini Moravske 
Toplice.
S poslovanjem zunaj sedeža  se skuša institucija Varuha 
človekovih pravic približati tistim, ki jo potrebujejo in ne mo-
rejo priti v Ljubljano. Povprečno enkrat na mesec varuhinja 
s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z 
vsemi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in jim lahko 
pomaga. 
Za pogovor se je treba prijaviti na brezplačno telefonsko 
številko 080 15 30, najkasneje do torka, 14. 4. 2015, do 12.00 
ure. 
Pogovori bodo potekali v prostorih Madžarske narodne sa-
moupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v Prosenja-
kovcih 70.
Po pogovorih z vsemi, ki bodo varuhinji in njenim sodelavcem 
predstavili svoje težave, se bo varuhinja predvidoma ob 14:30 
srečala tudi z županom občine Moravske Toplice, g. Alojzom 
Glavačem. 
Ugotovitve poslovanja bo predstavila na krajši novinarski 
konferenci, ki bo potekala v prostorih občine Moravske Topli-
ce, Kranjčeva ulica 3 in se bo začela predvidoma ob 15:30 uri.
Vabljeni!

Nataša Kuzmič
Svetovalka za odnose z javnostmi

Spoštovani občani/ke!
Kot ste bili že večkrat obveščeni, se bo v občini Moravske To-
plice gradilo optično omrežje. Domov ste prejeli pogodbe, po-
tekala je tudi predstavitev investicije, ki se bo izvajala skupno 
z občino Moravske Toplice in ogromno se vas je tudi odzvalo 
in odločilo za pristop k investiciji. Na ta način se omogoča 
uporaba optičnega omrežja  vsakemu gospodinjstvu v občini.
Projektna dokumentacija je v izdelavi, gradnja pa se bo 
pričela predvidoma jeseni, priklopi pa bodo možni takoj po 
izgradnji omrežja v posameznem naselju.
Še enkrat vas pozivamo, da pristopite k investiciji in si v 
prihodnosti omogočite kvalitetne storitve na področju tele-
fonije, interneta in televizije.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti: 
info@terra-in.si

Prvi in še ta invalid
Kar dolgo, morda predolgo, se vleče prihod pravih znanilcev 
pomladi, štorkelj namreč. Lani so se prve iz afriških savan 
vrnile že v prvi polovici marca, letos je prva prispela šele 
zadnje dni marca. In to v Tešanovce, kamor je pred dnevi 
prispel samec štorklje. Skušali smo ga ujeti v oko kamere, a 
se je sramežljivo skrival, morda še preutrujen od dolge poti. 
Tešanovčani pa so znali povedati, da je ubožček celo invalid, 
da nima ene tačke. Vseeno mu bo lažje, ko se mu bo pridružila 
družica.

bc
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Svetniki sprejeli proračunska 
dokumenta za leto 2015 in 2016
Sprejeti letni programi športa in kulture 
Peta redna seja svetnikov občine Moravske Toplice je 
bila pomembna tudi zato, ker so se odločali o sprejetju 
proračunskih aktov za letošnje in prihodnje leto. Po fe-
bruarski obravnavi osnutka proračuna, so se tokrat v 
drugem branju sprehodili skozi predlog proračuna, ki je 
v vmesnem obdobju dobil nekaj amandmajskih zahtev 
in pripomb svetnikov. Župan Alojz Glavač, ki je v uvodu 
predstavil osnovna izhodišča letošnjega proračuna, na 
prihodkovni strani naj bi bil »težak« dobrih 8 milijonov 
evrov, na odhodkovni strani pa za nekaj sto tisoč evrov 
več, je posebej poudaril kompleksnost proračunskega 

Uradni popravek napačnega zapisa v 
Lipnici številka 132
V prispevku na tretji strani navedene številke pod 
naslovom »Svetniki občine Moravske Toplice prižgali 
zeleno luč osnutkoma proračuna za 2015/2016« je v 
zadnjem odstavku tudi naslednji stavek:
»Svetniki so z večino glasov in na predlog svetnika SD 
in podžupana Dušana Grofa zavrnili predlog novega 
uredniškega odbora glasila Lipnica, ker naj bi bil sporen 
odgovorni urednik, ki ga je predlagal župan Alojz Glavač.«
V tem stavku je navedena napačna trditev, in sicer ta, 
da je bil predlog novega uredniškega odbora zavrnjen 
na podlagi predloga Dušana Grofa.
Dušan Grof, član sveta Občine Moravske Toplice, pred 
glasovanjem o novem uredniškem odboru glasila Lipnica 
ni podal predloga za zavrnitev.
Pred glasovanjem se Dušan Grof ni opredelil do 
predloga o novem uredniškem odboru, temveč je, kot 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, podal predlog, ki je bil sprejet na 5. seji  
te komisije. Ta je predlagala občinskemu svetu, da naj 
sprejme predlog o novi sestavi uredništva Lipnica in s 
tem tudi Borisa Cipota za odgovornega urednika.
Pred glasovanjem je Dušan Grof samo podal predlog, da 
se posebej glasuje o imenovanju odgovornega urednika 
in posebej o imenovanju ostalih članov uredništva. Ta 
predlog ni bil sprejet.
Je pa Dušan Grof po glasovanju obrazložil svoj glas 
proti imenovanju novega uredniškega odbora. Povedal 
je, da je proti glasoval zaradi tega, ker se ne strinja z 
imenovanjem Borisa Cipota za odgovornega urednika. 
Povedal je še, da Borisa Cipota pozna že dolgo časa, ga 
spoštuje kot novinarja, da pa  kot odgovorni urednik 
občinskega glasila ni dovolj dobro opravil svoje nalo-
ge in, da si Občina Moravske Toplice nedvomno zasluži 
boljše glasilo.

S spoštovanjem,
Dušan Grof

načrtovanja zaradi negotovih napovedi. Država je sicer 
za prvih sedem mesecev v pogajanjih z občinami pri-
stala na 525 evrov povprečnine, ki pa bo s 1. avgustom 
znižana na dobrih 500 evrov, kar pomeni, da bo mora-
la občina Moravske Toplice za realizacijo proračunskih 
izdatkov najeti tudi kredit. Predlog proračuna za leto 
2016 celo predvideva znižanje na prihodkovni strani na 
7,5 milijona evrov, ki pa bo uravnotežen z odhodkovno 
stranjo. Čeprav so se med razpravo kresala mnenja 
med predlagatelji proračuna, občinskimi strokovnimi 
službami in nekaterimi svetniki, so na koncu svetniki oba 

predloga proračuna, tako za letošnje leto, kot za 2016, le 
sprejeli. Še vedno namreč ostaja možnost, da se glede 
na realizacijo izvirnih prihodkov, med njimi tudi s pro-
dajo občinskega nepremičnega premoženja in seveda 
odhodki, povezanimi z dvema največjima naložbama, 
filovsko kanalizacijo in vodovodnega omrežja kraka B, 
proračun uravnoteži s sprejetjem rebalansa. Odlok o 
letošnjem proračunu je na ogled v branje v tej številki 
Lipnice.
V nadaljevanju seje so občinski svetniki med drugim po-
trdili letni program kulture in športa, spremembo OPN 
za Tešanovce za nadaljevanje investicije v Panonsko vas, 
potrdili so tudi ceno pomoči družinam na domu, znesek 
občinske denarne pomoči, niso pa izglasovali podelitve 
koncesije zasebniku za sanitetni prevoz pacientov.

bc
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Nacionalni praznik 
Kot so bili naši predniki ponosni na 

svojo madžarsko narodnost, moramo 
tudi mi ohranjati svojo pripadnost 

madžarski skupnosti...
Pripadniki madžarske narodne skupnosti občine Moravske 
Toplice so se prvo marčevsko soboto spominjali revolucije 
in boja za svobodo leta 1848/49. Slavnostna spominska 
prireditev se je začela s polaganjem vencev pri spomeniku 
v Prosenjakovcih in se nadaljevala v dvorani vaškega doma 
v Motvarjevcih, ki se je napolnila do zadnjega kotička.

Prireditev so s svojo prisotnostjo počastili nova velepo-
slanica Madžarske v Sloveniji, Edit Szilágyiné Bátorfi, 
lendavski konzul Zoltán Márky, narodnostni poslanec 
v državnem zboru, dr. László Göncz, predsednik Sveta 
PMSNS Ferenc Horváth, župan občine Moravske Toplice, 
Alojz Glavač ter predsedniki občinskih madžarskih sa-
moupravnih narodnih skupnosti, vodje ustanov in društev, 
župani sosednjih madžarskih naselij in številni drugi.

Prisotni so se z minuto molka spomnili tudi na nedavno 
preminulega Gezo Doro st., ki so s svojim udejstvovanjem  
pustili neizbrisen pečat. 

Predsednica Sveta MNSS občine Moravske Toplice, Zsuzsi 
Vugrinec, se je v svojem slavnostnem govoru spomnila na 
revolucionarne dogodke iz leta 1848, nato pa spregovorila 
tudi o lokalnih razmerah.
»Zbrali smo se, da bi slavili in se spominjali! Pa vendar: ko-
liko je tistih, ki čutijo, da je to njihov praznik, koliko je tistih, 
ki se spominjajo? Le koliko je družin, ki se vsaj za minuto 
ustavi in spoštljivo pokloni spominu herojev!  Ob prazniku 
se porajajo številna vprašanja« - je rekla govornica, nato 
pa poudarila: »Naše število iz leta v leto strmo upada, 
k čemur prispevajo tudi današnje krizne gospodarske 
razmere, ki so še posebno prizadele obmejna narodnostno 
mešana naselja. Trenutno stanje niti za našo mladino ni 
nič spodbudno, saj po teh vaseh ni delovnih mest, pa tudi 

položaj kmetovalcev je zaskrbljujoč. Vedno smo zaupali 
modrosti tistih, ki sprejemajo odločitve, računali na to, da 
bodo prepoznali, da brez podeželja tudi država ne more 
preživeti. Vendar pa to zaupanje stalno usiha, saj smo tu v 
Prekmurju vedno na slabšem. Zato opozarjamo pristojne, 
naj bolj cenijo ta narod, naj ne zlorabijo potrpežljivosti 
kmetov in delavcev. Ne bomo popustili! To dolgujemo tudi 
svojim prednikom,« - je povedala, nato pa dodala: »Nismo 
Madžari le na ravni besed, temveč se izrekamo za Madžare! 
Kakor so naši predniki bili ponosni na svojo madžarsko na-
rodnost, tako moramo tudi mi ohranjati svojo madžarsko 
samobitnost, identiteto in kulturo!«
V nadaljevanju je nagovorila tudi mladino: »Vi morate 
hoditi po poti marčevskih mladeničev. Danes ste vi up 
naše skupnosti, vi ste tisti, ki boste ohranjali tukajšnjo 
madžarsko zavest. Bodite vedno dostojni svojih prednikov 
in predano sodelujte pri doseganju naših ciljev. Potrudite 
se, da boste vzor tistim, ki šele prihajajo.«
Svoj slavnostni govor je sklenila z besedami: Nikoli ne 
smemo pozabiti preteklosti, saj bomo le tako močni in sa-
mozavestni v sedanjosti in bomo le tako uspeli zavestno 
načrtovati svojo prihodnost.«

Zbrane sta pozdravila tudi madžarska veleposlanica Edit 
Szilágyiné Bátorfi in lendavski konzul Zoltán Márky, ki 
se je spomnil tudi na nedavno preminulega  Gézo Doro 
starejšega.

Nastopajoči, najmlajši iz vrtca Prosenjakovcev, pevski zbor 
DOŠ Prosenjakovci, folklorna skupina Ugrós, recitatorji iz 
Motvarjevcev in člani kulturnega društva Antal Ferenc iz 
Središča, pevski zbor kulturno-turističnega društva Ady 
Endre iz Prosenjakovcev in folklorna skupina kulturnega 
društva József Attila iz Motvarjevcev so s svojim kakovo-
stnim programom bili prava krona prireditve. 
Spominska prireditev se je tradicionalno zaključila s pola-
ganjem vencev ob spomeniku v Motvarjevcih.

foto: Bernarda Koroša Pantović
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Nemzeti ünnep 
Ahogyan őseink is büszkék 

voltak magyar nemzetiségükre 
úgy kell nekünk is vállalnunk 

magyarságunkat...
A Moravske Toplice Község magyarsága március első 
szombatján emlékezett meg  az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről. A megemlékezés 
a pártosfalvi kopjafánál  a kegyelet és megemlékezés 
koszorújának elhelyezésével kezdődött, majd a zsúfolásig 
megtelt szentlászlói faluotthon kultúrtermében folytatódott.

Az ünnepi rendezvényt jelenlétével megtisztelte Szilágyiné 
Bátorfi Edit, Magyarország újonnan kinevezett szlovéniai 
nagykövete, Márky Zoltán - lendvai konzul, dr. Göncz 
László, nemzetiségi országgyűlési képviselő, Horváth Fe-
renc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Alojz Glavač, Mo-
ravske Toplice Község polgármestere, valamint a községi  
magyar nemzeti önigazgatási közösségek elnökei, az 
intézmények - egyesületek vezetői, a szomszédos magya-
rországi települések polgármesterei és számos más 
képviselő is.
A jelenlévők egy perces néma csenddel emlékeztek meg 
a nemrég elhunyt id. Dora Gézára, aki a magyar közösségi 
élet terén maradandót alkotott.
Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Községi MNÖK 
Tanácsának elnöke ünnepi beszédében felidézte az 
1848-as forradalmi eseményeket, majd  kitért a helybeli 
nehézségekre.
 » Ünnepelni és emlékezni jöttünk, de vajon hányan ér-
zik magukénak az ünnepet és emlékeznek? Vajon hány 
család van, akik megállnak a hősök emléke előtt és 
tiszteletüket fejezik ki irántuk? Számtalan kérdés merül 
fel az ünnep kapcsán.” - mondta az ünnepi szónok, majd 
hangsúlyozta: „Számunk évről évre rohamosan fogy, ehhez 
hozzájárul a jelenlegi válságos gazdasági helyzet, amely 
a határmenti magyar lakta falvakat még jobban sújtja. A 
jelenlegi helyzet nem derűlátó fiataljaink számára, hiszen 
ezekben a falvakban nincs munkalehetőség és a para-
sztság helyzete is aggodalomra ad okot. Mindig bíztunk 
a döntéshozók bölcsességében, főképpen abban, hogy 
felismerik, a vidék nélkül nincs élet az országban. Ez a 

bizalom folyamatosan csökken, mivel itt Muravidéken min-
dig a rövidebbet húzzuk. Ezért külön figyelmeztetjük az 
illetékeseket, hogy becsüljék meg ezt a népet és ne élje-
nek vissza a parasztság és a munkásság türelmével. Ne 
hagyjuk! Ezt kívánnák tőlünk elődeink is.” - majd kiemelte: 
„Nem magyarkodnunk kell, hanem magyarnak vallani ma-
gunkat! Ahogyan őseink is büszkék voltak magyar nemze-
tiségükre úgy kell nekünk is vállalnunk magyarságunkat, 
identitásunkat, kultúránkat!”

A fiatalokhoz így szólt: „Fiatalok, a márciusi ifjak helyébe 
kell lépnetek. Ma ti vagytok közösségünk reménysége, 
az itteni magyarság valóraváltói. Legyetek mindig méltók 
nagy őseitekhez és épp olyan lelkesedéssel és odaadással 
járuljatok hozzá a céljaink megvalósításához. Törekedje-
tek mindig arra, hogy példaképet mutassatok az utánunk 
jövőknek.”
Ünnepi beszédét ezekkel a szavakkal zárta: Sohasem fe-
ledkezzünk meg múltunkról, mert csak így leszünk erősek 
és magabiztosak a jelenben, csak így leszünk képesek 
arra, hogy céltudatosan tervezzük jövőnket.”

Az egybegyűlteket Szilágyiné Bátorfi Edit magyar 
nagykövet asszony és Márky Zoltán lendvai konzul is 
köszöntötték. A  konzul beszédében megemlékezett a 
nemrégiben elhunyt id. Dora Gézára.

Az ünnepi műsorban közreműködők -  a pártosfalvi 
óvodások, a pártosfalvi KÁI énekkara, az Ugrós Táncegyüt-
tes, a szentlászlói és a szerdahelyi »Antal Ferenc« ME 
versmondói, a pártosfalvi Ady Endre MTE énekkara, és a  
szentlászlói József Attila Néptáncegyüttese -színvonalas 
műsort produkáltak.
 
A megemlékezés a hagyományokhoz híven  a szentlászlói  
kopjafa koszorúzásával zárult.
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KULTURA

35 let kulturnega društva József Attila 
iz Motvarjevcev 

»Korenine varujejo drevo v viharju pred izdrtjem, hranijo 
ga korenine, ki segajo v globino, korenine omogočajo da 
se zraste visoko in ponosno dviguje svojo krošnjo v višave. 
Korenine človeške skupnosti so izročilo, skupna zgodovi-
na in skupni spomini. Z izročilom so narodi, države in vasi 
bogatejše.«
                                                                                                                    

- Béla Sándor Kovács

Ob koncu programa so se na odru ob glasbeni spremljavi 
Géze Dore starejšega in mlajšega po skupni predstavitvi 
zvrstili ustanovitveni in sedanji člani folklorne skupine. 
Njihov nastop je simboliziral pomen drevesnih korenin ozi-
roma izročila, ki omogoča rast drevesa, ki bo svojo krošnjo 
ponosno dvignil v višave. 
Društvu so čestitke izrekli tudi gostje slavnostne prireditve, 
med njimi predsednica MSNK občine Moravske Toplice, 
Zsuzsa Vugrinec, direktorica ZKMN Lili Kepe Kocon, župan 
Alojz Glavač in predsednica madžarske samouprave občine 
Dobrovnik, Anna Car. Lili Kepe Kocon je med drugimi dejala: 
»V preteklih dvajsetih letih, odkar deluje naš zavod, se še ni 
zgodilo, da bi na oder stopili plesalci, ki so pred 35 leti začeli 
z ljudskim plesom, sledili so jim najprej njihovi otroci, po-
tem pa vnuki. Tu, v Prekmurju, ni veliko takih priložnosti, 
kot smo ji bili priča danes na odru.«
Posebno priznanje smo predali Gézi Dori starejšemu, ki je 
živel z glasbo, še posebej z zvrstjo, s katero je dolga leta 
spremljal folklorno skupino iz Motvarjevcev. 
Uspeh jubilejne prireditve pa je zasenčil žalostni dogodek: 
stric Géza, ki je v okviru programa prireditve do zadnjega 
spremljal folklorno skupino, se je v noči po prireditvi za 
vedno poslovil od nas. 
So ljudje, ki jih nikoli ne bomo pozabili. Hvala mu za vse!

Marija Bogdan Molnar 

35 éves  a szentlászlói  József Attila  
Művelődési Egyesület
“A gyökerei védik meg a fát a viharban a kidőléstől, a 
mélybe nyúló gyökerek táplálják, a gyökerek teszik 
lehetővé, hogy nagyra nőjön, hogy dús koronáját büszkén 
emelje a magasba. Az emberi közösségek számára 
a gyökeret a hagyomány, a közös történelem, a közös 
emlékezet jelenti. A hagyományokból gazdagodnak a 
nemzetek, az országok, a falvak.” 
                                                                                                                    

- Kovács Béla Sándor

Kulturno društvo József Attila iz Motvarjevcev je 28. fe-
bruarja 2015 obhajalo 35. letnico svojega delovanja. V 
nabito polnem kulturnem domu so na jubilejni prireditvi 
zaplesale vse generacije. Program je odprla nekdanja folk-
lorna skupina z značilnimi plesi območja, sledili so jim 
današnji plesalci, ki so ob negovanju izročila predstavili 
plese iz pokrajine Hetés in Železne županije. S predsta-
vitvijo dveh kratkih filmov je občinstvo dobilo vpogled v 
35 let delovanja kulturnega društva.
Kulture se ne da podedovati. Kultura prednikov bo izpare-
la čez noč, če jo vsaka nova generacija ne bo naredila za 
svojo (Zoltán Kodály). Ob zavedanju o pomenu te misli se 
s plesom seznanjajo tudi najmlajši prebivalci vasi, ki so se 
na odru predstavili z otroškimi igrami iz Železne županije. 
Sledili so jim pevci skupine Dobronaki Nótázók, ki so zapeli 
splet vojaških in vinskih pesmi. 

Madžarski ljudski plesi iz Železne županije

Nekdanji plesalci po dolgih letih spet na odru

A szentlászlói néptánccsoport egykori és az aktív tagjainak közös produkciója

2015. február 28-án ünnepelte a szentlászlói József Attila 
Művelődési Egyesület fennállásának a 35. évfordulóját. 
A zsúfolásig megtelt kultúrházban, a jubileumi ren-
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KULTURA

dezvényen, táncra perdült minden generáció. A műsort 
az alapító tagokkal az egykori tánccsoport kezdte  helyi 
hagyományos táncokkal, majd őket a jelenlegi néptáncc-
soport követte, akik a helyi hagyományok őrzése mellet 
hetési és vasi táncokat is bemutattak. A kultúregylet 35 
éves tevékenységébe a közönség két kisfilm levetítésével 
nyert betekintést.
 
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)
 E gondolat tudatában a faluban már a legkisebbek is 
ismerkednek a tánccal. A gyerekek a színpadon vasi 
gyermekjátékokkal mutatkoztak be. Őket a meghívott 
vendégek, a Dobronaki Nótázók követték, akik katona- 
és bordalokat énekeltek.

A műsor végén megtelt a színpad. Idősebb és ifjabb Dora 
Géza kíséretében a műsort a néptáncegyüttes alapító és 
mostani tagjainak a közös előadása zárta szimbolizálva 
a fa gyökereinek – hagyománynak a szerepét, hogy a 
fa nagyra nőjön, hogy dús koronáját büszkén emelje a 
magasba.

Az ünnepély vendégei közül sokan elismeréssel gratulál-
tak az egyesületnek, köztük Vugrinec Zsuzsi a Moravske 
Toplice Községi MNÖK elnöke, Kepe Kocon Lili, az MNMI 
igazgatója, Alojz Glavač polgármester és a dobornaki 
magyar önkormányzat elnöke, Car Anna. Kepe Kocon Lili 
így méltatta az egyesületet: »Az elmúlt húsz évben, mióta 
intézetünk megalakult, nem volt ilyen esemény, amikor 
olyan táncosok léptek a színpadra, akik 35 évvel ezelőtt 
kezdték a néptáncot, aztán követték őket a gyermekeik 
és azokat pedig követték az unokák. Ennél jobb példa itt 
a Muravidéken nem nagyon adatik, mint amit ma láttunk 
a színpadon.«
Külön elismerésben részesítették idősebb Dora Gézát, aki-
nek a zene  és azon belül a szentlászlói néptánccsoporttal 
meghonosított műfaj életformájának egyik legfontosabb 
részévé vált.

A jubileumi rendezvény sikerét beárnyékolta a szomorú 
esemény: Géza bácsi, aki a műsor keretében az utolsó 
hangig játszotta a néptánccsoport „talpalávalóját”, a ren-
dezvény utáni éjszakán elbúcsúzott földi életétől.
Vannak emberek, akiket nem lehet elfelejteni. Köszönet 
neki mindenért!

Idősebb és ifjabb Dora Géza kísérte a műsort ...

Géza bácsi már nincs az élők sorában. Az említett 
nagyszerű jubileumi rendezvény utáni éjszakán szólította 
el közülünk a Teremtő, ami – a kiváló ember és zenész 
elvesztése miatt keletkezett pótolhatatlan űr ellenére 
– szívmelengető és üzenetértékű, mert a műsor kere-
tében az utolsó hangig játszotta a néptánccsoport „tal-
palávalóját”.

»Géza bácsi« se je za vedno poslovil od nas. Stvarnik ga 
je k sebi poklical v noči po jubilejni prireditvi. Izgubili smo 
odličnega in nenadomestljivega človeka in glasbenika, 
kljub temu nam je toplo pri srcu in nam je v tolažbo, da 
je tistega večera, do zadnjega akorda spremljal nastop 
skupine ljudskih plesalcev.«

Lejegyezte: Bogdan Molnar Marija
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Letni zbor članov Društva upokojencev 
M. Toplice 
Društvo upokojencev Moravske Toplice, ki šteje 700 
članov, je v četrtek, 12.marca 2015 ob 12 uri izvedlo letni 
zbor članov društva v prelepem ambientu v gostišča Pri 
Kapelici v Andrejcih.

Zbralo se je 100 članov vključno z vodstvom društva. Zbo-
ra članov so se udeležili tudi povabljeni gostje, tu naj 
posebej omenim 10 članov Udruge  umirovljenika občine 
iz Martijanca na Hrvaškem, ki so se z našim društvom  
spoprijateljili  in želijo s skupnimi močmi nadaljevati in 
izmenjevati izkušnje.
Po ustaljeni proceduri so sledila poročila, in sicer 
predsednika DU Ignaca Gaborja, tajnice, blagajničarke, 
nadzornega odbora, častnega razsodišča, vodje za izlete, 
komisije za ekologijo, socialo, za šport, vodje pevk Marje-
tice, humoristk Klare in Bare, vokalno instrumentalne-
ga ansambla Zvonček  ter poročilo voditeljice sekcije za 
ročna dela.
Po vseh poročilih je bilo vsem jasno, da društvo deluje 
zelo dobro ali bolje rečeno, so vsi zelo aktivni, kar je bilo 
razumljeno s strani podžupana gospoda Dušana Grofa, 

Za letošnje leto je planirani prihodek v višini 20.00 evrov 
in za ta sredstva je pripravljen podroben finančni načrt. 
Vse to so člani društva soglasno sprejeli in na vodstvu ter 
slehernem članu je, da se planirano izvede.
Bile pa so opravljene tudi kadrovske spremembe v DU. 
Tajnico Ireno Ferencek je zamenjal Branko Konkolič, po-
verjenico Nado Veren je zamenjal Josip Albert iz Sebe-
borec, Slavico Balažic je zamenjala Gizela Cifer iz Sela in 
Franca Dimeca je zamenjal Jožef Kučan  iz Suhega Vrha.
Sledila je okusna in bogata pogostitev in prijetna debata, 
ki bo vsekakor pripomogla k boljši realizaciji zastavljenih 
ciljev.
                                                                     

Ignac Gabor, 
predsednik   

DU Moravske Toplice

predstavnika Pomurske pokrajinske zveze DU gospoda 
Branka Gombošija, predsednice krajevne skupnosti An-
drejci gospe Jolanke Horvat, drugih članov društva, po-
sebej pa še predsednika Udruge umirovljenika občine iz 
Martijanca gospoda Andrije Jagušića.
Sama planirana dela za leto 2014 so bila v celoti realizi-
rana in tudi v planiranih finančnih okvirjih.
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Ženski svetek v Martjancih 
Mesec marec ni samo pomladni mesec, je tudi mesec, ko praznujejo 
žene, matere in dekleta. V Martjancih smo tudi tokrat združili oba 
praznika Dan žena in Materinski dan v »ŽENSKI SVETEK« in ju 
počastili v soboto, 14. 3. 2015 ob 17.00 uri v Vaško-gasilskem domu. 

V spomin
DR. ALOJZIJA BERDEN 

V četrtek, 26. februarja, smo se na pokopališču 
v Martjancih sorodniki, številni sovaščani 
in občani naše občine poslovili od pokojne 
zdravnice dr. Berdenove, ki je umrla tri dni 
prej, torej v ponedeljek, 23. februarja 2015, v 
Ljubljani. Rodila se je 1. maja 1926 v Stari vasi 
(Dolenjska) s priimkom Frančič. Razen mla-
dostnih in študentskih let je vse življenje 
preživela na svojem domu v Martjancih, ki sta 
si ga – po nekaj letih dela v zdravstveni ambu-
lanti - ustvarila skupaj z možem dr. Štefanom 
Berdenom, tudi zdravnikom. Seveda sta jima 
bila kasneje v veliko veselje sinova Pavel in 
Peter, zadnja leta pa tudi vnuki. 
Do vseh, ki nas je dr. Alojzija Frančič Ber-
den poznala, je bila v svojih ustvarjalnih, 
delovnih letih enako spoštljiva, zato smo jo 
tudi izredno cenili. Ob diagnosticiranju bo-
lezni svojih pacientov pa tudi natančna in  
strokovna. Med temi zadnjimi sem bil pred 
nekaj desetletji tudi jaz, zato me je novica, 
da je umrla nekdanja moja zdravnica, hudo 
prizadela. Vendar taka - strokovna, dobrohot-
na, vlivajoča upanje - ni bila le do mene, le 
do nekaterih posameznikov, temveč do vseh 
bolnikov, ki so se zdravili pri njej. To, dobra be-
seda, dajanje upanja na ozdravitev pa bolniku 
veliko pomeni. Včasih skoraj več kot zdravila. 
In dobrih besed, podkrepljenih z rahlimi opo-
zorili, naj pazimo na svoje zdravje, pri njej ni 
nikoli manjkalo.
Za vse, kar nam je pomenila in podarila, za 
nas plemenitega postorila, smo se navzoči pri   
slovesu od nje v mislih in z besedo govorcev 
(med katerimi je bil tudi škof dr. Jožef Smej, 
ki je ob asistenci domačega župnika maestra  
Marjana Potočnika in ob udeležbi še treh 
duhovnikov obred vodil) poslavljali podob-
no, nekako takole:  »Draga naša, spoštovana 
gospa zdravnica, za Vaša dobra dela velika 
hvala! Ostali nam boste v lepem, večnem spo-
minu! Vi pa se veselite tam, kjer ni bolezni 
in ne bolečin, tam, kjer je večni mir in pokoj! 
Pri Njem, ki ste ga v zadnjih desetletjih, ko 
ste bili že upokojeni, vsak dan obiskovali  in 
častili v prekrasni Aquilovi martjanski gotski 
cerkvi sv. Martina.«
In še dodatek podpisanega:  Vsem Vašim 
najdražjim izražam v imenu občanov Občine 
Moravske Toplice, v imenu g. župana Alojza 
Glavača in v svojem izraze globokega sožalja!

Jože VUGRINEC,
častni občan 

Občine Moravske Toplice

Turistično društvo Martin Martjanci in Krajevna skupnost Martjanci 
sta v polni dvorani pripravila poseben kulturni program, v kate-
rem je glasbenica Tjaša Cigut na zanimiv, tudi hudomušen način v 
ljudskih pesmih iz Porabja in Prekmurja predstavila žensko-moški 
svet. Naši najmlajši so na delavnici, ki je potekala dan prej, pripravili 
»Zdrave prigrizke« iz domačih sestavin kot so pirina moka, jabolka, 
suhe slive in drugi. Naše pridne članice turističnega društva pa so 
pripravile sladke dobrote. Tako so ženske v veselem in živahnem po-
govoru uživale v sladko-sadnih dobrotah, pri čemer pa ni manjkala 
niti domača kapljica. Vse ženske so v zahvalo in spomin na druženje 
prejele papirnate rožice v barvah pomladi. Izdelane so bile na 
ustvarjalnih delavnicah in so plod dela in potrpežljivosti udeleženk, 
ki se vsak ponedeljek družijo v Vaško-gasilskem domu v Martjancih 
in nas vedno znova presenečajo s svojimi domiselnimi izdelki.

Zahvaljujemo se tudi sponzorjema dogodka Radenski, d. d., Raden-
ci in Jerneju Ferk, s. p. za čudovito pričaran delček pomladi v naši 
dvorani.

Turistično društvo Martin Martjanci in
Krajevna skupnost Martjanci   
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Proslava v Sebeborcih 
V počastitev 8. marca, mednarodnega praznika žena,  
je KS Sebeborci v sodelovanju z vsemi društvi v vasi 
pripravila proslavo s krajšim kulturnim programom, 
katera je bila na sam praznik v popoldanskem času.  
Vsem prisotnim ženam je čestital tudi župan občine 
Moravske Toplice g. Alojz Glavač ter spregovoril o po-
membni vlogi, ki jo imajo žene na različnih področjih 
delovanja. Veseli ga tudi dejstvo, da je tudi v samem 
delovanju občine čutiti ženski vpliv. V krajšem kultur-
nem programu so sodelovali otroci iz domače vasi in 
s svojimi recitacijami in pevskimi točkami prispevali k 
prijetnemu vzdušju, ki je vladalo v dvorani. V programu 
je sodeloval tudi ženski pevski zbor Žlaki ter ansam-
bel mladih glasbenikov domače vasi, ki razveseljujejo 
zbrane z narodno-zabavno glasbo. Za vse obiskovalce 
je bila pripravljena tudi skromna pogostitev, vsaka 
žena pa je bila obdarjena z rožico, katere so izdelovale 
članice društva Žlaki.   

Majda Andrejek

Koncert ob dnevu žena 
Kulturno turistično društvo Ceker je v počastitev dneva žena v telovadnici Osnovne šole Fokovci pripravilo koncert 
Pihalnega orkestra Murska Sobota. Koncert so popestrili še folkloristi in pevski zbor Grlice iz Osnovne šole Fokovci. 
Po končanem kulturnem programu so za obiskovalce v jedilnici osnovne šole pripravili še pogostitev. Vse ženske so 
v dar prejele rože.  

Anja Vučkič

Dan žena v Selu 
Pevsko društvo Selo je prvo soboto v marcu pripravilo zdaj 
že tradicionalno prireditev, s katero so počastili praznik dan 
žena. Po bogatem kulturnem programu, v katerem je med 
drugim nastopila domača humoristična skupina Nemaki, 
Frajle, katerih nastop so popestrile mlade plesalke, folklor-
na skupina iz Satahovec in Osnovne šole Fokovci ter domače 
pevsko društvo, je sledila še zabava s skupino Blue Planet. 
Obiskovalke so v dar prejele šopek zvončkov.

Anja Vučkič

LJUDJE IN DOGODKI 
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PREŠEREN IN KULTURA 
Sem dolgo upal in se bal,

slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.

V ponedeljek, 9. februarja 2015, so učenci OŠ Bogojina v  
počastitev slovenskega kulturnega praznika ustvarjali 
v razredih in se spominjali našega velikega poeta na 
različne načine. Ravnateljičine besede po šolskem ra-
diu so nam bile izziv za uvodno razmišljanje o kulturi, 
Prešernu, Prešernovih nagrajencih, obiskih kulturnih 
ustanov, o naših medsebojnih odnosih in o besedah 
hvala, prosim, oprosti.

Slovenski državni praznik- Prešernov dan so v nedeljo, 
8. februarja obeležili in se hkrati spomnili na našega 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Lepa 
kulturna prireditev je potekala po prvi jutranji nedeljski 
sveti maši v župnijski cerkvi Gospodovega Vneboho-
da v Bogojini. Pri sveti maši, katero je daroval domači 
župnik Stanislav Zver, ob somaševanju diakona Andreja 
Lažeta, so se spomnili na vse žive in rajne kulturnike 
župnije Bogojina in širše. Krajšo slovesnost ob kultur-
nem prazniku so skupaj z domačim župnikom pripra-
vila ženska pevska skupina Talita, mladinski pevski zbor 
župnije,  nastopilo je tudi nekaj devetošolcev. Sama 
kulturna prireditev se je začela s Zdravljico, kjer se je 
še prepletala slovenska in duhovna pesem in  z recita-
lom. Pred oltar so mladi prinesli slovensko zastavo, sliko 
pesnika Franceta Prešerna in lončeno posodo. Dogodek 
je bil kar lepo pripravljen, kajti na tak način so domači 
verniki začutili utrip slovenskega kulturnega praznika. 

J Ž. 

Od 1. do 5. razreda so učenci spoznavali življenje in delo 
pesnika Franceta Prešerna, obnovili in poglobili znanje 
o kulturnem prazniku in pesniku Francetu Prešernu, 
ogledali so si različne portrete pesnika in prisluhnili 

različnim glasbenim priredbam pesnikovih del. Po-
drobneje so spoznali pesem Povodni mož in jo nadgra-
dili s sodobnejšo različico. Svoje znanje so poglobili s 
samostojnim pisanjem novih  zgodb in ob različnih 
delovnih listih (slikovne križanke …).  Prisluhnili so tudi 
glasbenim nastopom sošolcev.
V 6. razredu  so se učenci v delavnici o človeških 
vrednotah z naslovom Postani Človek z veliko začetnico 
pogovarjali o najpomembnejših vrednotah v našem 
življenju. 
Učenci 7. razreda so se v delavnici, ki je bila poveza-
na s projektom  Rastem s knjigo, pogovarjali o knjigi 
Slavka Preglja Odprava zelenega zmaja in si ogledali 
odlomke iz filma.
V 8. razredu so učenci pripravili kviz o življenju in delu 
pesnika, recitirali so Prešernove pesmi iz njegovih Po-
ezij, poslušali pesnikove pesmi, ki so uglasbene, nato 
pa napisali svojo pesem.
Devetošolci so recitirali Sonetni venec, o katerem so 
se potem tudi pogovarjali, poslušali glasbeno izvedbo 
tega dela in pogledali prevode v različne jezike. V 2. 
delu nadaljevanke o Prešernu z naslovom Julija so 
spoznali Prešernovo življenje v času, ko se je zaljubil v 
Julijo in napisal najlepše ljubezenske pesmi. Sledil je 
pogovor o nadaljevanki. Nato so učenci ustvarjali na 
ljubezensko tematiko. Pisali so gazele, sonete, pesmi z 
akrostihom, haikuje, likovne pesmi, pesmi s svobodno 
obliko, razmišljanje o ljubezni … 
Bil je dan, poln ustvarjanja in novih spoznanj o kulturi 
in Prešernu.

Marjetka Erdelji

V župniji Bogojina so obeležili slovenski kulturni praznik.

V župniji Bogojina so obeležili slovenski kulturni praznik

LJUDJE IN DOGODKI
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Motvarjevska pisma  
Pomurski muzeju Murska Sobota je pripravil v februarju 
zanimivo predavanje o mladem motvarjevskem paru in 
njunem doživljanju prve svetovne vojne.  O njuni usodi 
in zgodovinskih dejstvih tega časa, ki jih spoznamo sko-
zi dopisovanje je predavala Gordana Šövegeš Lipovšek 
iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Iz pisem mladega para 
v času prve vojne je nastala knjiga z naslovom Hrepe-
nenje iz strelskih jarkov – Pisma zakoncev Zsigmonda 
Janka in Matild Kovács iz Motvarjevcev v času prve sve-
tovne vojne. 

Prva svetovna vojna je kruto ločila številne družine
Zgodba Žige in Tilde, tako jo je mož ljubkovalno klical, 
je še ena v nizu številnih tragičnih povezanih s  prvo 
svetovno vojno. Njuna zgodba sicer ni klasična in se ne 
konča na fronti ali v ujetništvu, je pa njuno družinsko 
življenje vseeno močno zaznamovala. Poleg osebne 
zgodbe lahko po besedah Šövegeš Lipovškove gledamo 
nanjo tudi kot na zgodbo navadnega vojaka, kje in kako 
je preživel čas prve svetovne vojne. 
Zsigmond Jankó (Žiga Janko) in Matild Kovács (Matilda 
Kovač) iz Motvarjevec sta se leta 1913 poročila. Žiga je 
takrat že služil vojaški rok v Veliki Kaniži (Nagykanizsa). 
Kmalu se je začela prva svetovna vojna in je bil mobili-
ziran. Vojna ju je ločila za več kot štiri leta. 

Pisma so našli v propadajoči hiši
Med raziskovalnim taborom v Motvarjevcih so v 
porušeni in propadajoči hiši našli kup pisem. Eden 
izmed udeležencev jih je zbral, iz njih pa so poz-
neje v Pokrajinskem arhivu Maribor razbrali zgodbo 
motvarjevskega para.  
Da jo ne bi skrbelo ali je še živ in zdrav, je Žiga v času 
odsotnosti ženi pisal pisma. Tedensko je poslal vsaj dve 
pismi. Pisal je povsod kjer je imel priložnost, tudi s fron-
te. Šövegeš Lipovškova pravi, da prečrtane besede v njih 
dokazujejo kako stroga cenzura je takrat vladala. Daljša 
so bila, ko je bil v bolnišnicah, kjer ni bilo tolikšnega 
nadzora. Tudi Tilda je pisala možu, vendar manj. Doma je 
ostala sama z očetom in je morala prevzeti večino del na 
kmetiji kot tudi druge ženske v vasi. Žiga je njena pisma 
skrbno hranil in jih v času obiska predal ženi, tako da so 
ohranjena tudi njena. 

Skupno je ohranjenih okrog 400 pisem. Pisana so v 
madžarskem jeziku. Izšla so v knjigi v madžarskem je-
ziku in tedniku Népújság. 50 njegovih jih je prevedenih 
v slovenski jezik. Ogledate si jih lahko na spletni strani 
Pokrajinskega arhiva Maribor. Zgodba je bila zelo dobro 
sprejeta in brana. Oba sta zelo lepo pisala in imela lep 
jezik, zato jih je lahko brati. 

Dober vir informacij o vojaških poteh Prekmurcev 
Žiga je vedno navedel datum in kraj, razen kadar je bil 
na na fronti, kjer je bilo to strogo prepovedano. S tem 
predstavljajo pisma zelo dober vir informacij o takrat-
nem cesarsko kraljevem 48. polku, o katerem je zna-
nega bolj malo. S tem lahko spremljamo vojaško pot 
prekmurskih vojakov. Zato je knjiga po besedah Šövegeš 
Lipovškove poklon vsem Prekmurcem, ki so se borili na 
frontah prve svetovne vojne in so bili tem pogledu 
prevečkrat prezrti.
Veliko pa izvemo tudi o frontah in bolnišnicah, kjer so se 
zdravili. Po drugi strani pa skozi Tildina pisma spoznamo 
življenje ljudi, ki so ostali doma, s kakšnimi težavami so 
se ukvarjali. Tilda je Žigi pisala o pomanjkanju, padlih, 
vpoklicanih, delu, pogosto pa tudi o vaških dogodkih, 
kdo je bil s kom v času odstotnosti in druge »čenče«. 

Žiga se je srečno vrnil, a kmalu je odšla Tilda 
Žiga se je po koncu vojne vrnil. Kmalu zatem, leta 1920, 
se jima je rodil sin Elek. Njuno življenje bi lahko postalo 
končno srečno a je Tilda zbolela in v starosti 32 let umr-
la zaradi bolezni ledvic. Kot je nekoč Žiga s pismi ženo 
budril k upanju, tako je z ženimo smrtjo v njem ta moč 
ugasnila. Kljub temu, da je bil še mlad, se ni ponovno 
poročil, sina je vzgajal sam. Elek se je že v letih poročil 
s precej mlajšo Emmo, ki jo je zavrnila ljubezen njenega 
življenja, zato nista bila srečna. Posvojila sta deklico Kati.
Emma se je predala alkoholu. Gospodarstvo, ki je bilo 
za takratne čase precej veliko, pa je pred očmi Žige in 
Eleka začelo kopneti. Žiga je umrl leta 1970, Elek pa pet 
let kasneje. Kati so materi odvzeli in se zanjo ne ve kje 
je, Emma pa se je odselila. Ostala je le hiša, ki je začela 
propadati in samevati. V njej pa so ostala njuna pisma, 
ki jih ni uspel načeti niti čas. 

KG
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AKTUALNO

»Posoda naših nekdanjih dni«  
Od vrčev za vodo in pekačev do okrasnih predmetov 

Župnija Bogojina je tesno povezani z domačimi lončarji, ki 
so nekdaj, nekateri še danes iz gline izdelujejo najrazličnejšo 
lončeno posodo. Da pa spomin na lončarje ne bi šel v poza-
bo in zbledel kot dragocena kulturna dediščina, se je župnija 
odločila za postavitev in razstavo ločene posode, katero so 
odprli v župnijskih prostorih v Bogojini. V župniji Bogojina 
je nekdaj delovalo čez 10 lončarjev in to največ v vasi Bo-
gojina in Filovci. Tudi domača cerkev v Bogojini ima pridih 
lončarstva, kajti ob gradnji sedanje cerkve Gospodovega 
Vnebohoda ali Bele Golobice, kot jo imenujejo, je arhitekt 
gradnje Jože Plečnik, v gradnjo vključil kot sakralno umet-
nost, ki služi svetemu. Tudi v cerkvi je kar nekaj lončarske 
posode, ki daje pridih in utrip nekdanjega lončarstva.  Želja 
župnije Bogojina je, da bi ta lončarska razstava postala 
stalna razstava, katero bi posvetili Jožetu Plečniku, z na-
slovom »Plečnik v Prekmurju«.  To nekdanje bogastvo pa 
želijo še bolj podrobno predstaviti mlajšemu rodu, kajti vero 
učenci naj bi se večkrat sprehodili ob ločenih posodah, da 
bi spoznali korenine svojih prednikov ter da bi znali ceniti 
preteklo delo lončarjev, ki so iz ilovice v priročnih lončarskih 
delavnicah izdelovali najrazličnejšo lončeno posodo. Da je 
lončarska razstava nastala in zagledala luč sveta ima največ 
zaslug domači župnik Stanislav Zver, pri postaviti pa sta 
sodelovala še Jože Gutman in Branko Kerman. Večji del 
lončene posode je sicer župnijska last, veliko pa so jih za 
bogato razstavo prispevali domačini iz Bogojine, Filovcev 
in drugi, ki so jih imeli na podstrešjih in drugod shranje-
no, kot dragoceno bogato kulturno dediščino nekdanjih 
dni. Kot pravijo v Bogojini, je lončarska posoda dragoceni 
zaklad, pri čemer je tudi duhovno življenje vernikov župnije 
Bogojina povezano v ta celoviti mozaik »zaklada«, katere-
ga je potrebno ceniti in spoštovati in ohranjati za poznejše 
rodove. Rdeča nit lončarske razstave je povezana s svetopi-
semski napisi o lončarstvu in človeku, ki ga je lončar vedno 
predstavljal. Vsak napis ob razstavljeni lončarski razstavi 
ima svoj pomen, pri čemer je razstava razdeljena na več sk-
lopov. Tako si na razstavi podajata roko nekdanje in sedanje 

lončarstvo, pri čemer je večji del lončene posode narejena 
po spominu na arhitekta Jožeta Plečnika, ki je v Bogojini 
in njeni okolici pri lončarjih pustil poseben pečat.  Tako je 
med lončarsko posodo na ogled postavljen najstarejši le-
seni križ in lončena posoda iz leta 1750, ki je pravi simbol in 
dragoceno bogastvo nekdanjega lončarstva iz vasi Bogojina. 
Tako se lahko obiskovalec sprehodi skozi čas pol preteklo-
sti izdelovanja lončene posode, od uporabne v vsakdanjem 
življenju. Tako je veliko lončene posode - vrči za shranjevanje 
mleka, vode, vina, katera se je in ponekod se še uporablja, 
kot je denimo za pečenje pogač, kruha, za kuhanje na odpr-
tem ognju. Posebno zanimiva je črna lončena posoda, pa 
»cedilnik« za külnje«. Razstavljena je še različna posoda  za 
shranjevanje  masti, mleka, olja, perila, pa različne vaze, vrči 
za vino, pujtre za vodo, ki se je največ uporablja ob žetvi na 
polju, pa različni čajniki. Na ogled pa je postavljena tudi 
otroška moderna lončarska posoda, predvsem okrasna. S 
to lončarsko razstavo so želeli, da se na ta način ohranijo 
tudi dragoceni zgodovinski lončeni izdelki našim zanamce, 
da ne bi šli v pozabo. 

Jože Žerdin 

Župnik Stanislav Zver ponesen na lončeno posodo iz leta 1750.

Razstava lončarske posode v Bogojini.
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 KULTURNA DRUŠTVA, POZOR!  

Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Murska Sobota 
vabi k sodelovanju

Oživitev Zveze kulturnih društev Murska Sobota
Dobra povezanost in vzajemno delovanje ljubiteljskih kul-
turnih društev sta vse pomembnejši za družbeno vlogo 
ljubiteljske kulture v posameznih okoljih. 
Kulturna društva iz občine Moravske Toplice (oziroma širše 
s področja upravne enote Murska Sobota) JSKD OI MS vabi 
k sodelovanju pri oživitvi Zveze kulturnih društev Murska 
Sobota z geslom »Kultura nas povezuje, povežimo se še mi!« 
Svojo podporo izrazite z izpolnitvijo spletnega obrazca na 
spletni strani:  
http://www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/
novice/?id=781. 

Teden ljubiteljske kulture (TLK) 2015
Slovenija se s Tednom 
ljubiteljske kulture le-
tos drugič pridružuje 
evropskim državam, ki 
se vsako leto poklonijo 
kulturnim ustvarjal-
cem. Na Javnem skladu 
RS za kulturne dejavno-
sti bodo s svojimi 59 
območnimi izpostavami Teden ljubiteljske kulture pripra-
vil skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije in številnimi 
kulturnimi društvi ter lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, 
muzeji in knjižnicami.
Tudi letos vas vabimo k sodelovanju pri projektu Teden ljubi-
teljske kulture (TLK), ki se bo po vsej Sloveniji in v zamejstvu 
odvijal med 15. in 24. majem 2015. 
Vabimo vas, da se aktivno pridružite tudi vi na način, ki vam 
programsko najbolj ustreza. Pripravite javno predstavitev 
svojega dela po lastni presoji (koncert, odprto vajo, razsta-
vo, predstavo, predstavitev društva, zanimivih ustvarjalcev 
…) in se s tem pridružite dogajanju v vašem kraju.
O možnosti sodelovanja se pozanimajte v TIC Moravske 
Toplice. 

OBVESTILO Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine 2015
Letos, ko Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) v Sloveniji 
beležijo četrt stoletja, se bodo v duhu obletnice odvijali med 
26. septembrom in 3. oktobrom pod skupno temo Praznovanja. 
Zato vas že sedaj vabimo k sodelovanju pri pripravi programa 
in na predvsem na regijsko srečanje, ki bo 16. aprila 2015 od 13. 
do 16. ure na gradu Grad.
Regionalna srečanja so namenjena seznanitvi s temo Prazno-
vanja, možnostmi sodelovanja in povezovanja ter predstavitvi 
primerov dobrih praks. 
Dnevi evropske kulturne dediščine so vsakoletne septembrske 
prireditve, ko se članice  evropske skupnosti povežemo, skupaj 
odkrivamo, ustvarjamo, se predstavljamo in pobližje spoznava-

mo našo skupno dediščino. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev, vsako leto pova-
bi k sodelovanju pri pripravi programa brezplačnih prireditev 
na določeno temo vse muzeje, galerije, arhive, knjižnice, druge 
javne zavode s področja kulture, lokalne skupnosti, lastnike 
kulturnih spomenikov, društva in zavzete posameznike. Vrtce, 
osnovne in srednje šole ter gimnazije pa vabijo, da v teh dneh 
poglobljeno obravnavajo kulturno in naravno dediščino v okvi-
ru različnih dejavnosti. Rok za oddajo prijav je 30. april 2015.
Več informacij na www.zvkds.si/dekd. Prijava na regionalno 
srečanje in prijava dogodkov oziroma dodatne informacije: 
TIC Moravske Toplice

LJUDJE IN DOGODKI 

Nekoč je služila svojemu namenu, 
danes je razvalina življenja 

Pred očmi nam propada naša kulturna 
dediščina
Ne gre za zgodovinski posnetek, ampak za več kot stoletno 
mlatilnico, ki danes stoji in propada ter kliče po obnovi v 
središču vasi Filovci v občini Moravske Toplice.  Nekoč, ko še 
v Pomurju ni bilo kombanjev,  je skoraj na vsakem kmečkem 
dvorišču pela mlatilnica, s katero so mlatili snopje pšenice 
ali rž ob žetvi.  Kar nekaj takih starih madžarskih mlatilnic 
je v Pomurju, katere kljubujejo času. Ena med njimi je tudi 
Černelova mlatilnica v Filovcih, katero je že načel zob časa. 

Mlatilnico je pred leti odkupilo Turistično društvo Filovci, da 
bi z njo ob žetvi prikazali stari običaj mlačve in s tem priva-
bili turiste iz bližnjih Term Moravske Toplice, kajti vas Filovci 
spada v občino Moravske Toplice in tega starega  kmečkega 
opravila bi si še lahko ogledali turisti in tako bi se še raje 
vračali vsa leta nazaj v občino in v vas Filovci, kjer je tudi na 
ogledu lončarski muzej. V vasi so še tudi nekatere hiše krite 
s slamo in one dajejo veliki čar tej mlatilnico, kako so nekoč 
kmetje živeli na vasi. Ker pa Turistično društvo Filovci ni poskr-
belo, da bi mlatilnici naredili streho in bi jo zavarovali pred 
vremenskimi neprlikami, zato sedaj iz dneva v dan propada 
in čas bo prinesel svoje in potrebno bo jo odpeljati na Dinos 
v Mursko Soboto. Zato kulturno in zgodovinsko dediščino 
je velika škoda, da propada, saj bi še  lahko služila svojemu 
namenu. 

J.Ž. 



LJUDJE IN DOGODKI 
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V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 09.05.2015 

 
1. EKIPA: 

Od 8.00 do 9.00 ure Martjanci (za vaško-gasilskim domom) 
Od 9.00 do 10.00 ure Moravske Toplice (gasilski dom) 
Od 10.00 do 11.00 ure Tešanovci (pred vaško- gasilskim 
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 (vaško-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 (vaško-gasilski dom) 
Od 11.00 do 12.00 ure Sebeborci (vaško-gasilski dom) 
Od 12.00 do 13.00 Noršinci (gasilski dom) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 
 

 
 
 

12. Pohod po Sladki poti 
V Ratkovcih so 8. marca pripravili že tradicionalni pohod po 
Sladki poti ob dnevu žena. Za obiskovalce so na začetku pripra-
vili domače goričke medene, mlečne in mesne dobrote, kratek 
kulturni program in razgibavanje kot pripravo na pohod. 
Krožna pot, dolga približno 13 kilometrov s startom pred ga-
silskim domom v Ratkovcih, je potekala preko Fokovec do 
Romanske rotunde v Selu, kjer je bila prva postojanka. Pot je 
nato pohodnike vodila do Časarjevega mlina v Berkovcih, kjer 
so se lahko okrepčali, in naprej skozi Ivanjševce do Medičarstva 
Celec in naprej do cilja, kjer je pohodnike čakala topla malica. 
Pohoda se je v lepem sončnem vremenu udeležilo približno 
180 pohodnikov.

Anja Vučkič



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 
35/14), je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5.  seji, dne  17.03.2015 , sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

( vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:                   
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v evrih
____________________________________________________________________________________________________ 
Skupina/Podskupina kontov                                                           Proračun leta 2015
___________________________________________________________________________________________________
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.073.759  
 TEKOČI PRIHODKI ( 70 + 71) 5.751.297

70  DAVČNI PRIHODKI  4.779.262
 700  Davki na dohodek in dobiček 3.944.022
 703  Davki na premoženje 358.640
 704  Domači davki na blago in storitve 476.600

 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 972.035
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 334.405
  711  Takse in pristojbine 2.700   
  712   Denarne kazni 3.600
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000
 714  Drugi nedavčni prihodki 629.330

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 627.690
  720 Prihodki od prodaje zgradb 25.000
  722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
            premoženja 602.690

 73 PREJETE DONACIJE 0
  730  Prejete donacije od domačih virov 0

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.694.772      
       740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 984.477
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
           proračuna EU 710.295
 
 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0
    787  Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 0

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.666.159

 40   TEKOČI ODHODKI 2.435.412   
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 374.950
  401  Prispevki delodajalca za socialno varnost 56.098
  402  Izdatki za blago in storitve 1.960.354
  403  Plačila domačih obresti 4.010
  409  Rezerve 40.000

 41 TEKOČI TRANSFERI 2.399.920
  410  Subvencije 241.710

Uradne objave občine Moravske Toplice: Leto  V, številka 1
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  411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 869.400
  412  Transferi neprofitnim organizacijam 198.500
  413  Drugi tekoči domači transferi 1.090.310
  414  Tekoči transferi v tujino 0

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.590.577
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.590.577
 
 43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           240.250
  431  Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso
           proračunski uporabniki 115.410
  432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 124.840  

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) - 592.400

___________________________________________________________________________
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

__________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov                                                                 Proračun leta 2015
___________________________________________________________________________________________________________
 IV  75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    
  IN POVEČANJE KAITALSKIH DELEŽEV 500
  750  Prejeta vračila danih posojil 500

 
 V.  44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
  440  Dana posojila 0
 
 VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV.-V.) + 500
 ________________________________________________________________________________________________________

 C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________________________________________ 
Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2015
________________________________________________________________________________________________________

 VII.  50  ZADOLŽEVANJE (500) 645.900
   500 Domače zadolževanje 645.900

 VIII. 55  ODPLAČILA DOLGA (550)  0
   550 Odplačila domačega dolga 54.000

 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
            (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0
 
   X.   NETO ZADOLŽEVANJE

                 (VII.-VIII.)   + 591.900
   
   XI.  NETO FINANCIRANJE 
                 (VI.+VII.-VIII.-IX.)    +592.400               
 __________________________________________________________________________________________

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014 0
                  9009 Splošni sklad za drugo        
     
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov, konte in podkonte,  določene  s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
( izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
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4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:

- da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki so povezani z isto vsebino  in jih prej 
ni bilo možno predvideti,

- da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen 
oziroma tekoča proračunska rezervacija,

- da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
- da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 evrov, sklepa pravne posle zamenjave 

kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
- sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.

5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:

- sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
- pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
- za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v 

skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
- za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno  evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno 

pripravo zaključnih poročil,
- za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
- za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem 
KS.

Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila Zakona o javnih naročilih in le te izvajati v skladu s 
tem zakonom.

7. člen
( namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom, 
2. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene določene v Zakonu o spodbujanju  razvoja turizma,
3. Prihodki krajevnih skupnosti v občini - prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se  zbirajo,
4. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj, 
5. Drugi namenski prihodki proračuna - prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje  narodnostnih potreb.

8. člen
( prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru 
glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča  župan na predlog neposrednega uporabnika. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2015 in njegovi realizaciji.

9. člen
( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so 
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 %  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
 1.   v letu 2016 največ  70 % navedenih pravic porabe in
 2.  v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25 %  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih 
pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

10. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost  med veljavnim 
proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov vključenih v načrt razvojnih programov do 20% izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti 
projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt 
razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega 
načrta razvojnih programov za posamezno leto. 

11. člen
( proračunska rezerva)

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini  20.000  evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. 
člena ZJF župan do višine 20.000 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino oblikovane 
rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi Občinski svet s posebnim odlokom.

12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji 
proračuna in ob predložitvi zaključnega računa proračuna.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
14. člen

( odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 posameznemu dolžniku odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine do 
višine 210 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00  evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se 
v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila 
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015  lahko zadolži do višine 645.900,00 eurov. 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
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Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje 
odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo,  ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2015 ne sme preseči 
skupne višine glavnic 100.000 evrov.

16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR. 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2015 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.

17. člen
(Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2015 zadolži do višine 645.900,00 EUR.

18. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju 
proračuna.

Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s 
strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske uprave, 
finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za 
zavode in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.

19. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno 
pravico pobota s premoženjem KS.

Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na območju občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen

(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja.

21. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-00054/2014-21
Moravske Toplice, dne 17.03.2015             
                                                                                                   OBČINA MORAVSKE TOPLICE
                                                                                       ŽUPAN: Alojz Glavač l.r.

Priloge:
- Splošni del proračuna 
- Posebni del proračuna 
- Načrt razvojnih programov 
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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št.22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/2009 in 3/2010) Občina Moravske Toplice objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Moravske Toplice za leto 2015

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2015, ki ga upravičencem zagotavlja 
Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.

II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva,  
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice,  
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,  
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in  
– vrtci ter osnovne šole.  
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,  
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Moravske Toplice delujejo že najmanj eno  
    leto,  
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,  
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),  
– da Občini Moravske Toplice redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Moravske Toplice za leto 2015, zagotavlja 61.000,00 EUR,  po naslednjem 
razdelilniku:

1 Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
–interesna športna vzgoja predšolskih otrok,  
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

2.025,00

2 Športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,  
– interesna športna vzgoja mladine,  
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,  
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,  
– interesna športna dejavnost študentov

4.500,00

3 Športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport
- športna rekreacija
- kakovostni šport

26.250,00
7.500,00

18.750,00
4 Delovanje športnih društev in zveze športnih društev 4.725,00
5 Izgradnja športnih objektov

- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov
16.000,00

16.000,00
6 Športne prireditve 7.500,00

skupaj 61.000,00

IV. DOLOČITEV OBDOBJA V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice predložiti dokazila o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Moravske Toplice. Kolikor 
prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

V. DAN, KRAJ, ČAS IN OSEBA PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI IZVAJALCI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN DOBIJO DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občinski upravi občine Moravske Toplice oz. po telefonu (02/538-15-12, ga. Majda Lipič 
Prosič), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
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Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v vložišču Občinske uprave občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3 v Moravskih Toplicah 
ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.

Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice (http://www.moravske-toplice.si/).

VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :
- obrazec B       (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa občine Moravske Toplice za leto 2015), 
- priloge 1, 2      (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu),
- priloga 3          v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
- priloga 4         (število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) oz. število športnih društev vključenih v športno zvezo), 
- obrazci 1 – 8   razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.

VII. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 5. maja 2015 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 05.05.2015 oddana do 1500 ure v vložišču 
Občine Moravske Toplice.
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
- Na prednji desni strani spodaj: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
- Na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2015 – NE ODPIRAJ in
- Na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

VIII.   DATUM ODPIRANJA VLOG
Javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2015 opravila 
06.05.2015.

IX. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 15.06.2015.

X. ROK ZA MOREBITNE PRITOŽBE
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev 
utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oz. pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožnika,  
– predmet javnega razpisa,  
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,  
– podpis odgovorne osebe pritožnika.  
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.

Datum:     430-00003/2015-2  
Številka:   23.03.2015  
          Župan:
                            Alojz GLAVAČ, l.r.

Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 29/2002) in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/ 2015)

Javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih društev, 

ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Moravske Toplice

1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna
 dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
- udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
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- kulturne prireditve in akcije,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
2. Višina sredstev razpisa:
-	 12.900,00 EUR.
3. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, 

zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje 
in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

−	 da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
−	 da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
−	 da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
−	 društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
−	 da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, 

regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču 

Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si
5. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 5. maja 2015 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 

Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis KULTURA 2015 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

6. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi 
komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

7. Informiranje kandidatov: 
 Občinska uprava občine Moravske Toplice v sredo, dne 15.04.2015 ob 16.00 uri organizira informativno predstavitev javnega razpisa zbiranja predlogov 

programov kulturnih društev ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Moravske Toplice z njegovo razpisno dokumentacijo.

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati  na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Kontaktna oseba:  Majda LIPIČ PROSIČ, telefon 02/538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka:  430-00005/2015-1
Moravske Toplice, 23.03.2015               Župan:

                        ALOJZ GLAVAČ, l.r.

Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 
39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/2015) objavlja 

Javni razpis
za sofinanciranje  programov na področju turizma 
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2015

1. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje  letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih 
društev za leto 2015, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja 
Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s 
sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze.

3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
-	 7.200,00 EUR
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4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. 
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 

Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma

a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako   
    delavnico ali sklop predavanj 200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost 100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega  
    udeleženca 50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt 200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja

a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja – 
    za vsak projekt 200 točk
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za 
    vsak projekt 100 točk

3. akcije na področju urejanju okolja

a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno  
    število je 100 točk) 5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem  rož 100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak  
    objekt 100 točk

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah

a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev 200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako 
    sodelovanje 100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako 
    sodelovanje 100 točk

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oz. zveze

a) pavšal za programske in materialne stroške na leto 200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za 
    vsako izdajo

400 točk

c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako 
    aktivnost 100 točk

5. Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine 
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si .

6. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 5. maja 2015 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2015 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 05.05.2015 oddana do 15 00  ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom 
in zvezi društev, ki se  sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z 
izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8. Informacije in navodila: 
Občinska uprava občine Moravske Toplice v sredo, dne 15.04.2015 ob 15.00 uri organizira informativno predstavitev javnega razpisa zbiranja predlogov 
programov kulturnih društev ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Moravske Toplice z njegovo razpisno dokumentacijo.
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji  na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, telefon 02 538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka: 430-00004/2015-1
Moravske Toplice, 23.03.2015                         Župan:

                      Alojz GLAVAČ, l.r.
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Na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS. št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo in 45/08), Občinska volilna komisija 
Občine Moravske Toplice

RAZPISUJE
naknadne ponovne volitve

članov svetov krajevnih skupnosti Berkovci in Noršinci

1. Naknadne ponovne volitve petih članov sveta KS Noršinci (volilna enota Noršinci), in treh članov sveta KS Berkovci (volilna enota Berkovci) se opravijo 
v nedeljo, 12.04.2015.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se določi 11.02.2015.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
4. Ta razpis se objavi na krajevno običajen način ter na spletni strani in oglasni deski Občine Moravske Toplice. 

Številka: 041-00001/2015-2     Predsednica
Datum:   03.02.2015 Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice:

                                                                                Jolanka HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07), objavlja

SEZNAM KANDIDATOV
ZA NAKNADNE PONOVNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

BERKOVCI IN NORŠINCI, KI BODO V NEDELJO, DNE 12. APRILA 2015
 
1. KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI

(obsega naselje Berkovci)
VOLIJO SE 3 (TRIJE) ČLANI SVETA KS.

1. DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, roj. 20.07.1946, Berkovci 23
poklic: vratar, delo: upokojenec
Predlagatelj: DRAGO KUČAN IN SKUPINA VOLIVCEV

2. IDA VRATAR, roj. 14.09.1943, Berkovci 3
poklic: šivilja, delo: upokojenka
Predlagatelj: DRAGO KUČAN IN SKUPINA VOLIVCEV

3. ANICA PETJE, roj. 10.12.1957, Berkovci 30
poklic: gimnazijski maturant, delo: svetovalec za osebna zavarovanja
Predlagatelj: DRAGO KUČAN IN SKUPINA VOLIVCEV

2. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
(obsega naselje Noršinci)

VOLI SE 5 (PET) ČLANOV SVETA KS.
1. TOMAŽ LOPERT,  roj. 28.02.1968, Noršinci 5a

poklic: profesor geografije in zgodovine, delo: učitelj
Predlagatelj: FRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

2. MARIJA CIGÜT,  roj. 14.09.1961, Noršinci 62
poklic: kmetijski tehnik, delo: samostojni podjetnik
Predlagatelj: FRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

3. ZDENKO VRATAR,  roj. 08.08.1964, Noršinci 52
poklic: medicinski tehnik, delo: reševalec
Predlagatelj: FRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

4. PETRA MARIČ,  roj. 21.05.1978, Noršinci 16f
poklic: gradbeni tehnik, delo: gradbeni tehnik
Predlagatelj: FRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

5. ANDREJ NEMEŠ,  roj. 17.08.1973, Noršinci 29a
poklic: diplomirani upravni organizator, delo: policist
Predlagatelj: FRANC MARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Številka:  041-00001/2015-17                                                                Predsednica Občinske volilne komisije
Datum:    19.03.2015                                                                                          Občine Moravske Toplice
                                                                                                                   Jolanka HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.
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INFORMACIJE O GLASOVANJU

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje je za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 12. aprila 2015, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), možno na volišču št. 
901 – PREDČASNO GLASOVANJE – občinska uprava, Kranjčeva ulica 3 v Moravskih Toplicah, v sredo, dne 8. aprila 2015 med 7.00 in 19.00 uro.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, naprošamo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na 
katerem imajo sicer pravico glasovati v nedeljo, 12. aprila 2015.

GLASOVANJE PO POŠTI
Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, lahko glasujejo po pošti (81. člen Zakona o 
volitvah v državni zbor). Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki na dan glasovanja prestajajo zaporno kazen.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, to je vključno do četrtka, dne 2. aprila 2015, občinski volilni 
komisiji poslati zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti osebne podatke  ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno 
gradivo. Obrazec zahtevka za glasovanje po pošti je na voljo na občinski spletni strani.
Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne velja 82. člen Zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanaša na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje 
pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Torej volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, na lokalnih 
volitvah ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih. 

GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski 
volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja (81. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, torej do četrtka, dne 9. aprila 2015, poslati občinski volilni komisiji 
zahtevek za način glasovanja.  V zahtevku navede svoje osebne podatke. Če tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu zahtevek vloži tudi drugi družinski 
član, sosed ali druga oseba, ki je vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta). Obrazec zahtevka za 
glasovanje na domu je na voljo na spletni strani občine. 

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga 
izpolniti oziroma oddati glasovnico. 
Volivci (invalidi), ki želijo glasovati na volišču s posebno napravo, naj to svojo namero sporočijo občinski volilni komisiji vsaj 3 dni pred dnem glasovanja.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA     
OBČINE MORAVSKE TOPLICE    

Številka: 041-00001/2015-4 
Datum:   03.02.2015   

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Moravske 
Toplice, na seji dne 03.02.2015 sprejela

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA IZVEDBO NAKNADNIH PONOVNIH VOLITEV ČLANOV 

SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI: BERKOVCI IN NORŠINCI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

I.
Za naknadne ponovne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se v Občini Moravske Toplice, za krajevne skupnosti Berkovci in Noršinci določijo naslednja volišča:
1. KS BERKOVCI

02 Berkovci, gasilski dom

2.  KS NORŠINCI
19 Noršinci, gasilski dom

901   Predčasno glasovanje – na sedežu volilne komisije v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 

II.
Ta sklep začne veljati takoj.

   Predsednica Občinske volilne komisije 
   Občine Moravske Toplice: 

                         Jolanka HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

Uradne objave občine Moravske Toplice: Leto  V, številka 1
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011 in 109/2012) objavlja

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

I. PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na 

tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
- čistilna naprava mora biti vgrajena (od vključno 01.01.2010 dalje) in v funkciji obratovanja,
- čistilna naprava mora imeti izdelano oceno obratovanja male čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male čistilne naprave v skladu z 

določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno z občinskim 

programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje so: 
- naselja: Andrejci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Vučja Gomila, ter 
- deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko  omrežje ni možna. Kandidatom, ki nameravajo 

graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko 
omrežje. 

4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z 
DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, 
vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV. 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015, pod proračunsko postavko 052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih 
čistilnih naprav, v višini 15.000,00 EUR.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost 
pred ostalimi prijavitelji.
  
IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine 
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oz. več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske stavbe oz. posa-
mezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu 
Občine Moravske Toplice ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti 
oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN – NE ODPIRAJ«.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in tajniku občine posreduje 
predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnik občine s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu. Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba o 
sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca. 

VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil druga določila po-
godbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Anita Gomboc, telefon: 02 538 15 03; e-mail: anita.gomboc@moravske-toplice.si.

Številka: 430-00002/2015-1
Moravske Toplice, 23.3.2015                                                                                                                                       Župan:
                Alojz Glavač, l.r.
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Memorialni planinski pohod v spomin na 
planinca Avgusta Delavca in Vilija Žižka  
Planinske vezi med planinci iz Prekmurja in Gorenjske so že 
dolga leta spletene
Planinsko društvo Matica in Mura Murska Sobota sta  v ne-
deljo, 22. februarja pripravili planinski pohod, kot spomin na 
preminula planinca Avgusta Delavca in Vilija Žižka. Pohodni-
ki so ob tej priložnosti obudili spomine na planinca Avgusta 
Delavca iz Mojstrane na Gorenjskem in planinca Vilija Žižka 
Prekmurca. Kot gostje so se planinskega pohoda med drugim 
poleg  domačih prekmurskih planincev udeležili planinci iz Pla-
ninskega društva Dovje - Mojstrana. Kljub slabemu vremenu 
in dežju je bila za planince lepa tura pohoda po prekmurski 
planinski poti. Začela so se pri župnijski cerkvi v Bogojini, na-
daljevala po slikovitih bogojinskih goricah do Bukovniškega 
jezera. Med potjo so se še ustavili pri kapelici svetega Ubrana 
v bogojinskih goricah, pri kapelici v Filovskem gaju in pri Han-
covi kleti v Strehovskih goricah.  Večji del poti je torej potekal 
po območju občine Moravske Toplice. Vsi pohodniki, ki so se 
udeležili tega spominskega pohoda so se naužili svežega zra-
ka, videli naravne in kulturne danosti, kot so vinske zidanice, 
vinogradi ter poskusili odlična vina, ki se pridelujejo na tem 
območju in domačo prekmursko kulinariko. 

J.Ž.

V Filovskem Gaju so obrezali žametno 
črnino  
Ob okrogli 15. obletnici so na svečan način obrezali potomko 
žametno črnino, ki je zasajena v Filovskem Gaju 
Leta 2003 je Vinogradniško turistično društvo Gaj Filovci v 
slikovitem vinogradu na sončnem obronku Panonskega morja, 
v Filovskem gaju ob pomoči pomožnega mariborskega škofa 
dr. Jožeta Smeja,  je društva Gaj v dar prejelo od mestne občine 
Maribor cepič žametne črnine iz mariborskega Lenta, in sicer 
v okviru čezmejnega projekta Vitis&Vitae. Vinska trta potom-
ka iz mariborskega Lenta žametna črnina je namreč zasajena 
ob kapelici Kraljice družine Marije v Filovskem Gaju. Osrednji 
letošnji vinogradniški dogodek z rezom žametne črnine je bil 
v soboto, 7. marca, ko so se člani društva zbrali na rezu vinske 
trte žametne črnine, kakor tudi v društvenem vinogradu, kjer 
je zasajenih 42 sort vinske trte, ki je prav tako v Filovskem gaju. 
Sedaj ko so žametno črnino obrezali, bodo poganjke zaščitili  

Zbrali so se zakonski jubilanti  
V župniji Bogojina so v nedeljo, 15. februarja pripravili župnijsko 
srečanje zakonskih jubilantov, ki letos praznujejo okrogle oblet-
nice porok. Zakonski jubilanti so se zbrali v župnijski cerkvi v 
Bogojini pri sveti maši, katero je daroval domači župnik Stanko 
Zver, ob somaševanju diakona Andreja Lažeta. Na srečanju se 
je zbralo devet parov, od tega en par, ki  letos praznuje 60 let 
poroke, en par, ki praznuje 55 let poroke in trije pari, ki letos 
praznujejo 50 let poroke. Med mašo se je župnik vsem jubilan-
tom zahvalil, da že toliko let vztrajajo v zakonu in naj še naprej 
negujejo ta sveti zakon v razumevanju, spoštovanju in miru. 
Med mašo so vsi zakonskih jubilanti prejel blagoslov. V spomin 
na srečanje jim je župnik podaril knjižico božjega služabnika 
Danijela Halasa. Po srečanju so se še nekaj časa zadržali pred 
cerkvijo, kjer so obujali spomine na prehojena zakonska pota.

J. Ž.

Memorialni planinski pohod v spomin na planinca Avgusta Delavca 
in Vilija Žižka.

z mrežo, predvsem zaradi ptic. Skrbnik žametne črnine in 
društvenega vinograda je najstarejši član društva Jože Gut-
man. Prvi rez žametne črnine je opravil predsednik društva Jože 
Tratnjek, ob pomoči članov Upravnega odbora društva. Društvo 
Gaj namreč prideluje vino vinogradov sončnih obronkov Pa-
nonskega morja z geografskim poreklom Gajska kapljica. Ko so 
vinsko trto žametne črnine obrezali, so cepiče podarili vsem, ki 
so želeli imeti cepič, nekateri člani društva so ga odnesli domov 
in ga doma zasadili kot spomin na okroglo obletnico zasaditve 
žametne črnine v Filovskem Gaju. V jeseni na brajdi žametne 
črnine zraste okoli 10 kilogramov sladkih grozdov. Škof dr. Jožef 
Smej čez leto večkrat obišče slikoviti vinorodni okoliš Filovski 
Gaj, se ustavi pri kapelici in potomki žametni črni. V društvo 
Gaj Vinogradniško turistično društvo Filovci je včlanjenih 42 
članov, med njimi je tudi Uroš Lipovšček sedaj dopisnik RTV 
Ljubljana iz Pekinga na Kitajskem.

J.Ž.

Člani Društva Graj so obrezali potomko žametne črnine.

Župnijsko srečanje zakonskih jubilantov župnije Bogojina.



LJUDJE IN DOGODKI 

     Lipnica - 1. april 2015  : : : : : : : : : :   29

Velikonočni zajček skače naokrog - 
z vüzenskin korblon, polnim dobrot 

Velika noč je praznik življenja, življenja, ki premaga smrt. 
Ni naključje, da je praznik velike noči spomladi, saj je 
velikonočna nedelja prva nedelja po pomladni polni luni. 
Prazniku življenja sledi tudi narava; s prihodom pomla-
di mrtva drevesa oživijo, ozelenijo, zacvetijo, medla trava 
pa ozeleni. Ob tem se tudi človek bolj odpre k naravi, pri-
sluhne ptičjemu petju, se zna res veseliti vsakdana. Prazni-
ke življenja vedno slavimo z obredi hranjenja.  Velikonočna 
jedila niso mišljena kot požrtija, ampak nosijo globoko 
sporočilo.  Užijmo to sporočilo in praznujmo -  ŽIVLJENJE 
NAMREČ!

Simbolika velikonočnih jedi, cvetja in zajcev 
Jajce je prastar motiv stvarstva in življenja. Simbolizira 
ponovno rojstvo, rodovitnost, novi začetek ali blaginjo, 
krhkost jajca pa opozarja, da je potrebno ustvarjalno ener-
gijo skrbno negovati.
V krščanskem oziru suho oziroma prekajeno meso in šunka 
simbolizirajo Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren 
predstavlja žeblje, potica trnjevo krono, kruh pa spominja 
na Jezusovo žrtev. 
Izročilo praznovanja velike noči je močno povezano s sta-
rimi praznovanji pomladi in je precej bogato. Narcisa, tuli-
pan ter ostalo cvetje so simboli velike noči, saj pomladno 
cvetenje lahko enačimo s Kristusovim »vstajenjem od 
mrtvih«. Butare (v šope povezano pomladansko zelenje) 
so nekoč imele statusni pomen – večjo butaro je imela 
družina, več je veljala. 
Tudi zajci niso zgolj kot otroška animacija, ampak simboli-
zirajo novo življenje in pomlad. 

Velikonočni meniji tudi pri ponudnikih kulinarike 
Nekoč ponekod v naši okolici ljudje od pepelnice do velike 
noči zaradi posta sploh niso zajtrkovali. 
Navada izpuščanja zajtrka je danes bolj kot ne spomin na 
nekoč. Naj ob tej priložnosti v zvezi s hrano še omenimo, 
da večina gostincev in ponudnikov ku-
linarike v Moravskih Toplicah in okolici 
ponuja v tem času velikonočne predje-
di in glavne jedi (hladen velikonočni 
krožnik, velikonočna pečena šunka v 
kruhu, klobasa, suho meso, šunka, hre-
nova omaka, orehova in makova poti-
ca). Veselite se doživljanja okusov pri 
njih. 

Prekmurske remenice, reménke, 
škrabanke
Pri nas v Prekmurju in Porabju pisa-
nice poznamo kot reménke, remeni-
ce jim rečejo ponekod v Prekmurju in 
tudi na Štajerskem. Pri nas je značilna 
batik tehnika, pisanje z voskom, ki mu 
sledi barvanje. Za pisanje z voskom 
uporabljamo pripomoček, ki ga ime-

nujemo »trajtar« ali »küjkec«. Tehnika barvanja z voskom 
zajema postopno nanašanje voska in več različnih barvanj 
(v uporabi so tri barve – črna, rdeča, bela). Motivi poslikav 
segajo od najrazličnejših simetričnih vzorcev in abstrakt-
nih okraskov z geometričnimi tvorbami do preprostejših 
motivov cvetja, napisa aleluja, otroci pa najraje narišejo 
pajkovo mrežo ali pike. Na koncu se vosek nežno odstrani 
s krpo ali ob sveči. Gospodarice so remenice rade zloščile z 
mastjo ali margarino, da so se svetile. 
Na prste rok bi lahko našteli mojstrice velikonočne ume-
telnosti, ki v občini Moravske Toplice negujejo veščino po-

slikave s t.i. »küjkecon«, in tiste, ki to 
metodo prenašajo na mlajše genera-
cije in na naslednje rodove. 
Redke so tudi škrabanke - remenice, ki 
jih krasi izpraskan motiv. Uporabljeni 
motivi na škrabankah so največkrat 
rastlinski, pa tudi različni napisi. 
Članice Rokodelskega društvo vrtnica 
iz Prosenjakovcev ustvarjajo s t.i. ser-
vetno tehniko - jajca oblepijo s prtički 
in izdelek na koncu je zelo všečen. 
Pa naj zaključimo s ljudsko modro-
stjo. Nekoč so trdili, da če na véliki pe-
tek dežuje, potem mak sčrvijvi. Kljub 
temu, da polja maka pri nas izginja-
jo, vseeno upajmo, da bo veliki petek 
predvsem sončen. 

Janja Bürmen
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Strokovni prikaz rezi sadnega drevja in vinske trte  
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci v občini Moravske Toplice je pri družini Trplan na Ivancih pripravilo ob sodelovanju 
podjetja Matrob d.o. (strokovno svetovanje) prikaz sadnega drevja in vinske trte. Pri rezu se je zbralo veliko število članov 
društva in ostalih, ki jih tovrstna tematika zanima, pri čemer je 
udeležencem po strokovni plati prikazal  rez sadnega drevja in 
vinske trte  in vinske trte svetovalec Marko Kraner iz podjetja 
Matrob. Udeležence je med drugim poučil  kako se pravilno 
obreže sadno drevje in vinska trta. Ob tej priložnosti jim je še s 
kratkim predavanjem predstavil, oziroma poučil, kako pravilno 
škropiti in obdelati sadno drevje in vinsko trto, da bo rodovitna. 
Udeleženci so izvedli tudi kako pomembna je kakovost škropiva 
in gnojil in kdaj je primerno rastline sploh škropiti. Ob prijetni 
družbi in pogostitvi so se vse skupaj naučili, da je pomembno 
koliko dela vložimo v obdelavo, da potem v jeseni lahko obiramo 
okusno in zdravo sadje. 

J.Ž.

Drugačnost nas bogati  
Sodelovanje predšolskih otrok vrtca 
Martjanci na Športno-družabnem 
srečanju
V okviru projekta SKK (Dvig social-
nega in kulturnega kapitala), ki ga 
izvajamo preko Šole za ravnatelje, 
skupaj s partnerskimi zavodi OŠ Bo-
gojina, OŠ Črenšovci in OŠ IV Murska 
Sobota, v Vrtcih občine Moravske To-
plice izvajamo različne dejavnosti. 
Med drugim otrokom pomagamo 
razbijati stereotipe in sprejemati 
drugačnost ter razvijati sočutje, strp-
nost, prostovoljstvo, čut za pomoč 
drugim in spodbujanje nematerial-
nih vrednot.
Poleg predstavitve gibalno ovirane 
osebe z delavnicami v našem vrtcu, 
smo se z otroci s posebnimi potrebami družili še na prire-
ditvi ob 50. letnici njihove šole, na naši prireditvi »Več glav 
več ve« ter na Športno-družabnem srečanju, ki so ga prire-
dili strokovni delavci OŠ IV Murska Sobota. Dvakrat so naši 
otroci skupaj z otroci partnerskih zavodov gradili prijateljstvo 
z nastopom združenih pevskih zborov, ko so zapeli pesem 
»Gradim prijateljstvo«. V druženju naših otrok z osebami s 
posebnimi potrebami, vidimo velik doprinos, ki že otrokom 
v vrtcu pomaga sprejemati drugačnost in odpravljati stere-
otipe.
5. marca 2015 pa smo se predšolski otroci vrtca Martjanci, 
njihovi strokovni delavki Klaudija in Jožica, dijakinja Špela ter 
svetovalna delavka Monika, odpravili na Športno-družabno 
srečanje v organizaciji OŠ IV Murska Sobota. V telovadnici pri 
OŠ III smo na vratih slačilnic našli napis našega zavoda, zato 
smo se preoblekli v športno opremo in se odpravili v veliko 
telovadnico. Tam so nas sprejele prijazne prostovoljke, nam 
predstavile razpored dogajanja in otrokom razdelile trako-
ve različnih barv. Po predstavi »Zvezdica zaspanka«, ki so jo 
odigrali učenci 2. razreda OŠ Bogojina, so se otroci in učenci 
vseh zavodov razdelili v skupine glede na barvo trakov na 

njihovem zapestju in pričela se je tekma na poligonih. Kot 
na pravi tekmi so otroke in učence iz tribun spodbujale in 
za njih navijale strokovne delavke in nekaj staršev. Opravlje-
ne naloge so bile nagrajene s »smeški« in ko so vse skupine 
prejele »smeške« za vse opravljene naloge, so otroci in učenci 
zaplesali nekaj plesov in se naučili novih plesnih korakov pod 
vodstvom športnega učitelja Denisa Ficka. Nato so prejeli 
priznanja za udeležbo, vsak otrok pa je dobil tudi spominček 
– glineno posodico, napolnjeno z bomboni. Na koncu so nas 
pogostili s čajem, velikimi sendviči in pecivom, ki se je zelo 
prileglo po napornih športnih aktivnostih.
Malce utrujeni, ampak zadovoljni in veseli novih izkušenj in 
poznanstev smo se s kombijem odpeljali nazaj proti vrtcu 
Martjanci, kjer so otroke čakali starši in na presenečenje 
strokovnih delavk so se jih otroci razveselili, kot da bi se vrnili 
iz tridnevnega izleta. Torej lahko ponovno zaključimo z vsem 
znanim rekom: »povsod je lepo, a doma je najlepše«.

Svetovalna delavka in koordinatorka projekta SKK 
Monika Šlichthuber Jerebic

Strokovni prikaz rezi sadnega drevja in vinske trte.
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»Ti si prava zvezda, katere sij nikoli ne 
ugasne.«
Na sončen torek, 3. marca 2015,  smo na OŠ Bogojina, v so-
delovanju z OŠ Črenšovci v okviru projekta SKK (Dvig social-
nega in kulturnega kapitala,) pripravili že drugo čajanko. Z 
učenci od 1. do 5. razreda, njihovimi starši in učitelji smo 
se zbrali v šolski jedilnici. Tam nas je že pričakala naša po-
sebna gostja, Matejka Koštric iz OŠ Črenšovci. Najprej smo 
prisluhnili zgodbi Vesne Radovanovič z naslovom Zvezdi-
ca, ki nam jo je prebrala učiteljica Laura Horvat, nato pa 
nam je Matejka predstavila svoje življenje. Matejka je in-
validka, ki od svojega devetega leta starosti zaradi bolezni 
ne more več hoditi sama. Njeno življenje je popolnoma 
odvisno od invalidskega vozička in pomoči drugih oseb. 
Učencem je predstavila,  kako poteka njen dan od jutranje-
ga prebujanja do njenih drugih celodnevnih aktivnosti. Za 
konec pa je najpogumnejše učence tudi zapeljala s svojim 
vozičkom. Kot je rekla Matejka, je njeno življenje kljub ovi-
ranosti zelo pestro in bogato. Zelo rada obiskuje druge kra-
je in trenutke življenja zajema skozi svoj fotoaparat. Tako 
je nastala velika zbirka čudovitih fotografij, ki jih Matejka z 
veseljem pokaže tudi drugim.

Po pravljici in pogovoru smo si privoščili okusen čaj, saj 
čajanka brez čaja ni prava čajanka. Nato pa smo v ustvarjal-
nih delavnicah izdelovali bralna kazala in angelčke 
Objemčke.

Po ustvarjalnicah je sledilo presenečenje v telovadnici. 
Matejka je s svojim soplesalcem pripravila za učence dve 
plesni točki in s tem pokazala, kaj najraje počne v svojem 
prostem času. Vsi prisotni smo zelo uživali v predstavi in 
Matejkin nastop pospremili z močnim aplavzom. Na kon-
cu so učenci Matejki podarili majhno spominsko darilce, 
vsi skupaj pa smo se nastavili fotoaparatu za skupinsko 
fotografijo.
Tako smo lepemu spomladanskemu dnevu dali novo vse-
bino in odšli domov z veliko hvaležnostjo v srcu za vse, kar 
imamo in za vse ljudi, ki so ob nas, da nas spomnijo, kar 
sami velikokrat prezremo.

Izvajalka projekta  SKK Valerija Šadl

DRAMATIZACIJA »RAZBITA TIKEV«
V okviru pripravljanja dramatizacije o Razbiti »tikvi« 
in prednostne naloge v tem šolskem letu Prekmurski 
mozaik vzajemnosti, sva se s sodelavko odločili in sku-
paj z otroki kombiniranega oddelka 1-6 let, enote Fi-
lovci, izvedli dramatizacijo, kateri smo dodali tudi nekaj 
»prekmurščine«. Projekt »Dramatizacija Razbita tikev« 
je praktičen, saj nam ta način dela in izvedbe omogoča 
predvsem: povezovanje različnih vsebin (interdiscipli-
narnost), spodbuja sodelovanje in sinergično delo med 
otroki in vzgojitelji, razvija pozitivno osebno, socialno 
in storilnostno samopodobo, nudi možnosti za obliko-
vanje sproščenega in prijaznega ozračja.

Veliko poudarka in spodbujanja ustvarjalnosti, smo 
dajali na področju jezika, ki se je ves čas prepletalo 
z okoljem v katerem bivamo. Upoštevala so se tudi 
načela kurikula, ki dajejo enake možnosti in upoštevajo 
različnosti med otroki, spodbujajo aktivno učenje in 
zagotavljajo možnost verbalizacije ter drugih načinov 
izražanja, predvsem pa omogočajo sodelovanje s starši. 
Ker pa je dramatizacija transformacija nedramskega 
besedila v dramsko besedilo, namenjeno uprizarjanju, 
so starejši otroci oddelka že ob samem začetku ugo-
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tavljali in uspešno rešili nastali problem, namreč rabi-
mo scenarij. Otroci so govorili kdo vse mora »nastopa-
ti«, kaj vse za to potrebujemo, in lotili smo se pisanja. 
Med prvimi improvizacijami v igralnici so otroci sami 
ugotovili, da nimamo dovolj prostora. Povedali so, da 
rabimo velik oder, takšen, ki je v gledališču, ko si ogle-
dujemo lutkovne predstave. Spomnili so se, da je nad 
nami dvorana kjer je takšen oder in bi lahko tam na-
stopali. Ob tej priložnosti se tudi iskreno zahvaljujeva 
KS Filovci, da smo lahko koristili dvorano. Ker smo za 
nastop potrebovali kostume in rekvizite, se v dvorano 
nismo odpravili takoj, in smo kar nekaj časa nameni-
li izdelavi pripomočkov. Pri tem nam je tudi pomaga-
la ga. Gabor, kateri se iskreno zahvaljujemo. Otroci so 
z veseljem in ponosom dan za dnem kaširali, barvali, 
ustvarjali na temo »tikvi«, se igrali igre vlog ob upo-
rabi raznoraznega blaga, se učili in prepevali pesmi-
ce. Vadili smo tudi gibanje in zapomnitev besedila. 
To ni predstavljalo posebnih težav, saj so bili otroci 
deležni tudi oblikovanja scenarija, zapisa besedila ki 
ni zahtevno, je primerno otrokovi starosti in se večkrat 
ponovijo enaki stavki. Preden smo dokončno razdelili 
in oblikovali posamezne vloge so se vsi starejši otro-
ci preizkusili v vsem, le najmlajšim smo dodelili vloge 
ptičk, katerih so se neizmerno veselili. Da bi lahko so-
delovali vsi otroci oddelka, smo z otroki zbirali ideje, 
katere vloge bi lahko dodali. Otroci so se odločili, da bi 
nastopila še medveda in ptički. Med pripravo drama-
tizacije so potekale tudi dejavnosti Veselega decem-
bra, kadar smo to temo nekoliko opustili, in se s polno 
paro lotili nadaljevanja po novem letu. Takrat pa so se 
pojavljala vprašanja komu bomo nastopali. Otroci so 
izražali željo, da bi povabili dedke in babice. Tako smo 
premierno predstavo odigrali dedkom in babicam, ki 
so nas nagradili z velikim aplavzom in čestitkami. Že 
takoj naslednji teden, smo na ogled predstave povabili 
tudi starše in ravnateljico Simono Kaučič, ki so nas prav 
tako nagradili z velikim aplavzom in nam tako dajali 
novih spodbud za nadaljnje ustvarjanje.

Zapisala Gordana Počič, dipl.vzg.

Znani so nagrajenci EKOPROJEKTA POMURJE 
za osnovne šole in vrtce

 
Modri Jan osvešča 
najmlajše o OVE
Ob Svetovnem dnevu voda so 
Dravske elektrarne Maribor v so-
delovanju s Holdingom Slovenske 
elektrarne in pod okriljem znamke 
Modri Jan razglasile zmagovalne 
naloge EKOPROJEKTA POMURJA 
za osnovne šole in vrtce, ki so ga 
razpisale ob začetku šolskega leta 
2014/15.
Na projekt se je prijavilo 25 razre-
dov oziroma skupina iz osnovnih 
šol in vrtcev Pomurske regije, 
zaključno poročilo pa je poslalo 20 razredov oziroma 
skupin. Odločitev organizatorjev je bila zelo težka, saj je 
vsako poročilo potrjevalo, da so se mladi projekta loti-
li resno in z veliko mero ustvarjalnosti. Prvo nagrado in 
s tem donacijo v višini 1.500 EUR, ki jo podarja družba 
Dravske elektrarne Maribor, bo prejela Osnovna šola II 
Murska sobota po zaslugi Ekološkega krožka, ki je izdelal 
dve pravljici »O štorklji in reki Muri« in »Štorkljina pot«. 
Drugo nagrado v višini 1.200 EUR bo prejel Vrtec Manka 
Golarja Gornja Radgona, kjer je skupina otrok navdušila 
z risbicami v različnih tehnikah. Tretjo nagrado, v višini 
1.000 EUR, pa bo prejela Osnovna šola Radenci, kjer so 
se učenci 8. razreda izkazali s stripom in foto natečajem 
o reki Muri.
Organizator se je ob pregledovanju prejetih poročil 
odločil podeliti še dve nagradi za izvirnost v višini 500 
EUR, ki ju prejmeta Osnovna Šola Razkrižje oziroma 
učenci 4. razreda, ki so izdelali tri didaktične igre »Mura 
ne jezi se«, »Buraš ne jezi se« in »Mura Activity« ter 
učenci 6. razreda Osnovne šole Cankova, ki so navdušili 
s projektom »Potujemo ob Muri, kdo gre z nami…«.
Vsi sodelujoči v EKOPROJEKTU POMURJA bodo prejeli 
simpatična darila, vsa prejeta poročila so že objavljena 
na spletni strani www.modri-jan.si,  bodo razstavlje-
na tudi v prostorih Pomurskega razvojnega inštituta 
Murska Sobota (Slovenska ulica 43, Murska Sobota), ka-
mor organizatorji prijazno vabijo na ogled vse zaintere-
sirane.
»Veseli nas, da so osnovne šole in vrtci sprejeli projekt 
in poslali tako izvirna in simpatična poročila. Naša pot, 
katere cilj je tudi osveščanje najmlajših o pomenu ob-
novljivih virov energije, je s tem začrtana, odziv otrok in 
mentorjev pa nam daje vzpodbudo in zavezo, da s po-
dobnimi projekti nadaljujemo« je ob zaključku projekta 
povedal direktor Dravski elektrarn Maribor, mag. Viljem 
Pozeb. Glede na dejstvo, da je naša občina pri izrabi ob-
novljivih virov energije v vrhu pomurskih občin, je škoda, 
da se na natečaj niso odzvale tudi naše OŠ in Vrtci. Si-
cer pa, nov razpis bo verjetno že v začetku naslednjega 
šolskega leta.
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POVZETEK POROČILA  O  KVALITETI  
PITNE  VODE ZA LETO 2014  
Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) 
– v nadaljevanju, Pravilnik, ki v 34. členu določa, da mora 
upravljavec najmanj enkrat letno uporabnike obvestiti o 
kvaliteti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzo-
ra.
Vodna zajetja so na lokacijah Krog, Fazanerija in Črnske 
meje. Največja količina vode se načrpa v Krogu, zajetji 
Črnske meje in Fazanerija se uporabljata v večjih količinah 
samo v primeru večje porabe v poletnem času. V letu 2014 
je bilo načrpano 2.335.370 m3, pri čemer je povprečna 
dnevna načrpana količina vode znašala 6.398 m3. V letu 
2014 je bilo prodano skupno 1.885.154 m3 vode, od tega 
869.671 m3 gospodarstvu in 1.015.483 m3 gospodinjstvom. 
Razen preventivne dezinfekcije se priprava (čiščenje) vode 
na vodnih virih ne izvaja. Na vodnih virih Krog in Črnske 
meje sta instalirani klorirni napravi za dezinfekcijo s 
plinskim klorom, v Fazaneriji  pa je  naprava za dezinfekci-
jo s tekočim klorom.  Preventivno kloriranje (z minimal-
nim doziranjem približno 0,15 – 0,20 mg/l) je potrebno  
zaradi relativno pogostih okvar cevovodov na omrežju 
in drugih nepredvidenih dogodkov (v primeru večjega 
bakteriološkega onesnaženja vode med poplavami).  
Vodovod Murska Sobota oskrbuje približno 28.000 pre-
bivalcev v občinah Murska Sobota,  Moravske Toplice, 
Puconci in Cankova. Skupno je na vodovodnem sistemu 
izvedenih 7.570 priključkov in 8.371 odjemnih mest (vo-
domerov). 
Na vodovodnem omrežju, je bilo v letu 2014 ugotovljenih 
80 večjih okvar, ki so bile tekoče odpravljene v skladu s 
smernicami notranjega nadzora po HACCP načelih. 
Kvaliteto pitne vode določata Pravilnik in notranja kon-
trola po sistemu HACCP. Sistem HACCP omogoča identi-
fikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad 
morebitno prisotnimi agensi v živilih ali stanjih, ki lahko 
ogrožajo človeka. V skladu z načeli HACCP potekajo vsa 
redna vzdrževalna dela, pregledovanje in čiščenje okolice 
objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode ter 
dezinfekcijo po čiščenju in sanacijah.
Skladnost pitne vode z veljavno zakonodajo kontrolira NL-
ZOH M. Sobota, ki v skladu z načrtom notranje kontrole 
HACCP, opravlja mikrobiološke in kemijske preiskave, zlasti 
na vsebnost nitratov in pesticidov. Nadzor nad kvaliteto 
pitne vode se v obliki občasnih preskušanj izvaja v okviru 
državnega monitoringa. Vsi ostali izredni pojavi v pitni 
vodi pa se spremljajo v okviru izrednega nadzora, katerega 
vrsta in  obseg sta odvisni od vzroka in lokacije.
V letu 2014 je bilo v okviru notranjega nadzora na 
omrežju odvzetih 157 vzorcev za mikrobiološka  in 15 vzor-
cev za kemijska preskušanja. Od 157 odvzetih vzorcev za 
mikrobiološka preskušanja je bilo neskladnih s Pravilnikom 
o pitni vodi osem vzorcev. Mikrobiološka preskušanja so 
pokazala, da trije vzorci niso bili skladni s zaradi prisot-
nosti koliformnih bakterij, pet zaradi povečanega števila 

mikroorganizmov pri 37°C, trije zaradi povečanega števila 
mikroorganizmov pri 22°C. V vseh primerih je bil vzrok ne-
skladnosti  zastajanje vode v internih inštalacijah. Ukrepali 
smo v skladu s smernicami HACCP in vzroke neskladnosti 
odpravili z dodatnim izpiranjem cevovodov.
Pri kemijskem preskušanju pa je bilo v enem vzorcu ugo-
tovljena presežena vrednost metolaklora-ESA, ki je opre-
deljen kot nerelevanten metabolit, mejna vrednost s Pra-
vilnikom o pitni vodi ni določena. Glede na priporočila NIJZ  
so sprejemljive vrednosti do 10 µg/l. Spremljanje metolak-
lora in njegovih metabolitov se izvaja predvsem z vidika 
ugotavljanja trendov.
V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 32 vzorcev 
za mikrobiološka in 32 vzorcev za kemijska preskušanja. 
Pet vzorcev odvzetih za mikrobiološka preskušanja je bilo 
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi.  V treh vzorcih je 
bilo ugotovljeno povečano števila kolonij pri 22°C in 37°C, v 
enem vzorcu povečano števila kolonij pri 22°C in pri enem 
vzorcu povečano število kolonij pri 37°C . Ukrepali smo v 
skladu s smernicami HACCP in vzroke neskladnosti odpra-
vili z dodatnim izpiranjem cevovodov.
Vsi vzorci, odvzeti za redna in občasna kemijska 
preskušanja, so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi, 
čeprav je bila v obeh vzorcih, odvzetih za občasne anali-
ze, ugotovljena povišana vrednost metolaklora-ESA, ki je 
opredeljen kot nerelevantni metabolit, mejna vrednost s 
Pravilnikom o pitni vodi ni določena. Glede na priporočila 
NIJZ  so sprejemljive vrednosti do 10 µg/l. Spremljanje 
metolaklora in njegovih metabolitov se izvaja predvsem 
z vidika spremljanja trendov. 

Podrobnejše poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2014, 
bo dostopno na spletni strani upravljavca (www.komu-
nalams.si).

Odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode:
Boris PETRIC, univ.dipl.inž.el.

 
Direktor:

mag. Drago Šiftar
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Delavnica izdelave domačega mila in 
mazila
V sredo, 3. februarja, se je v prostorih Kulinarično-podeželskega 
jedra Ratkovci zbralo 25 udeležencev delavnice Izdelava 
domačega mila in mazila.
Delavnico sta organizirali šoli, vključeni v projekt Dvig social-
nega in kulturnega kapitala, in sicer OŠ Fokovci in Biotehniška 
šola Rakičan. Šoli si v okviru mreže, v katero sta vključeni tudi 
OŠ Šalovci in DOŠ I Lendava, prizadevata za večjo povezanost 
z lokalno skupnostjo. Namen delavnice je zato, poleg skupne-
ga druženja, bil  predvsem praktičen, in sicer opozoriti na 
možnosti priprave domače kozmetike, ki postaja zelo aktual-
na tako za končne porabnike kakor tudi kot možnost dodat-
ne ponudbe v turizmu. Učiteljici biotehniške šole, Simona 
Potočnik in Marjeta Trafela, sta udeležencem prikazali po-
stopka izdelave kamilične kreme z dodatkom sivke in milnih 
kroglic z limono in rožmarinom na osnovi naravnih sestavin. 
Postopek priprave je zelo preprost, zahteva predvsem neko-
liko časa in potrpežljivosti ter seveda ustrezne sestavine, ki jih 
lahko, vsaj nekatere izmed njih (kot npr. sivka, rožmarin, kami-
lica), pridelamo kar na domačem vrtu. Le-te dajejo zdravilne 
učinke osnovi, ki jo v primeru mazila tvorijo različne naravne 
maščobe v obliki olj, masti in voska.
Ob prijetnih vonjavah posušenih zelišč se je med udeleženci 
delavnice razvil tudi zanimiv pogovor o možnostih pridelave 
in predelave zelišč, sadja in zelenjave, kakor tudi o možnostih 
njihovega trženja. Prijeten zimski večer je udeležencem de-
lavnice, poleg mazila in milnih kroglic, ki so si jih skupaj z 
recepti za pripravo odnesli domov, prinesel tudi spoznanje o 
vedno večjem pomenu doma pridelane, tokrat ne le hrane, 
ampak tudi kozmetike.

Silvija Sambt

POVABILO LOKALNIH PRIDELOVALCEV K SODELOVANJU 
NA TRŽNICAH V MORAVSKIH TOPLICAH
Skupaj obogatimo ponudbo lokalnih 
domačih pridelkov in živilskih izdelkov
TIC Moravske Toplice z namenom spodbujanja domačega 
malega gospodarstva v občini vabi k sodelovanju proizva-
jalce in ponudnike domačih izdelkov in pridelkov iz kmetij 
(testenine, moke, namazi, suhomesnati proizvodi, zelišča, 
sveža zelenjava in sadje, ekološko sušeno sadje in zelenja-
va, hladno stiskana olja, kisi, sokovi, marmelade, kaše, se-
mena). 
Pogoj za sodelovanje je urejena registracijska dokumenta-
cija (priglasitveni list oz. obrtno dovoljenje ali izpis iz regi-
stra kmetijskih gospodarstev, dovoljenje UE za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, 
ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji). 
Prijave zbiramo do 4. 5. 2015. Vsi zainteresirani za sodelo-
vanje se za podrobnejše informacije oglasite v TIC Moravs-
ke Toplice.  

Vabljeni k sodelovanju!

POZOR, PONUDNIKI ZASEBNIH NAMESTITEV!
Brezplačna elektronska knjiga gostov - 
program Opengost
Program Opengost je edina brezplačna elektronska knjiga 
gostov za sobodajalce in manjše ponudnike nastanitev 
v Sloveniji. Omogoča elektronsko prijavo gostov na poli-
cijo in izdelavo mesečnih poročil za poročanje o pobrani 
turistični taksi. Je brezplačna knjiga gostov z grafičnim 
urejevalnikom rezervacij za majhne in srednje velike na-
stanitvene objekte. Program nima nikakršnih omejitev, ne 
funkcionalnih, ne časovnih in bo ostal brezplačen, hkrati 
pa ga bodo na podlagi vaših mnenj še razvijali naprej.
Zanimiv je lahko tudi vam, ponudnikom namestitev iz 
občine Moravske Toplice, ki to še zmeraj počnete “na roke”.
Vabimo vas, da si program prenesete na povezavi www.
opengost.si.
Obilo uspehov pri vnosu gostov!

Dodatne informacije: 
TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20

Zlato priznanje ponovno Osnovni šoli Fokovci
Veste, kaj se zgodi, »Ko ovcam postane 
dolgčas? Gorički jogurt!«
V začetku marca je v Mariboru v Mercator centru potekal že 
29. turistični festival Turizmu pomaga lastna glava. Udeležilo 
se ga je 17 osnovnih šol iz Pomurja in mariborskega območja. 
Učenci OŠ Fokovci so letos predstavili turistično idejo z na-
slovom Ko ovcam postane dolgčas ali Kako je nastal gorički 
jogurt.
Ideja o enodnevnem aktivnem potepanju po poti nastanka 
jogurta z dodatki, vključuje domače pridelovalce in ponudni-
ke hrane ter rekreacijo v obliki kolesarjenja, igre pandola in 
sprostitve z jogo in kopeljo za noge.
Učenci so za svoj predlog turistične ponudbe prejeli zlato 
priznanje.
Vabimo vas, da všečkate facebook stran turistične ideje Ko 
ovcam postane dolgčas.
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 132. ŠTEVILKE LIPNICE: POZVAČIN BOROVO GOSTÜVANJE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade pokrovitelja, 
PICERIJA PERUNIKA  MORAVSKE TOPLICE: 1. DANICA GJEREK, MARTJANCI 5 - 9221 MARTJANCI, 2.  SUZANA LENARČIČ, SELO 144 
-9207 PROSENJAKOVCI, 3.  ŠTEFAN PILHAR, SUHI VRH 130 - 9208 FOKOVCI
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NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTIŠČE OAZA, MLAJTINCI 39, 9226 MORAVSKE TOPLICE

Pokrovitelj: GOSTIŠČE OAZA, Mlajtinci 39, 9226 Moravske Toplice
GOSTIŠČE OAZA, HIŠA STEAKOV IN SPECIALITET Z ŽARA!

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 21. aprila  
2015 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Topli-
ce, s pripisom nagradna križanka.   



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
APRIL 2015

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

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

M. Toplice, 
zelenica pri 
Termah Vivat 

3. 4. 2015, 
9.00

Društvo gojiteljev 
pasemskih malih živali 
M. Sobota

Milan Marin 
041 228 613

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle

Tedenske rokodelske
 delavnice za odrasle. 

Martjanci, 
vaški dom 

Vsak ponedeljek, 
med januarjem in 
junijem ter med 
septembrom in 
decembrom 2015 

TD Martin Martjanci Irena Nemeš
041 747 484

Začetek del na ogračeku Bogojinski ograček zelišč vabi. Bogojina, vrt nad 
pokopališče 

Začetek v sredo po 
Veliki noči, 
oz. vsako sredo
17.00-18.00

Kočar Leopold
Benkovič  Anica

031 234 812
041 789 496

Velikonočni sejem v Moravskih 
Toplicah  

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

2. 4. - 4. 4. 2015, 
v četrtek in petek 
ob 15.00,  v soboto 
med 9.00 in 12.00.

TIC Moravske Toplice v 
sodelovanju z rokodelci 

www.moravske-toplice.com
02 538 15 20 

Razstava pirhov in velikonočnih 
dobrot 

Članice in člani društva razstavljajo izdelke in dobrote, ki 
so jih pripravili samo za vas. 

M. Toplice, 
hotel Vivat 

4. 4. 2015,
9.00-18.00 DU Moravske Toplice Ignac Gabor

031 388 513 

11. Velikonočni pohod 
Tradicionalen pohod po Fokovcih z okolico. Pohodnik 
prejme izdelek društva, malico ter topel obrok. 
Dolžina poti: 10 km. 

Fokovci,  
start pred vaško 
gasilski dom 

6. 4. 2015,
10.00 KTD  CEKER Fokovci 

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

Veseli večer 
KUD Goričko 
Gornji Petrovci

Veseli večer s predstavniki KUD Goričko Gornji Petrovci s 
skeči in folklorni plesi.
Vstopnine ni (prostovoljni prispevki). 

M. Toplice, 
gasilski dom

11. 4. 2015,
19.00

KUD Goričko Gornji 
Petrovci

Dušanka Kuronja, 
031 562 051

Gledališka predstava Člani gledališke sekcije KUD Budinci vabijo na ogled 
predstave Svinje v Vankinij müzgaj. 

Sebeborci, 
gasilski dom 

11. 4. 2015,
20.00

KS Sebeborci in ostala 
društva 

Majda Andrejek
031 555 474

Sakralni koncert Koncert Mešanega pevskega zbora Štefan Kovač Murska 
Sobota.

Martjanci, 
cerkev sv. Martina 

11. 4. 2015,
20.00

TD Martin Martjanci in 
KS Martjanci 

Irena Nemeš
041 747 484

Zaključna prireditev MTvfesta 

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

M. Toplice, 
Terme 3000, 

11. 4. 2015,
17.00 OŠ Bogojina 

www.osbogojina.si 
Jože Gutman 
041 343 675

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

Filovci , 
vaški dom 

12. 4. 2015, 
12.00-19.00 DU Moravske Toplice Olga Gabor, 031 388 514

Majda Prša, 040 252 725
Pomladna prireditev 
»INDA PA GNES« Na prireditvi se predstavijo otroci enote Bogojina. Bogojina, 

vaški dom 
18. 4. 2015, 
16.00

Vrtci občine Moravske 
Toplice

02 538 14 70
www.mojvrtec.com 

Odprtje poletne riviere v bazen-
skem kompleksu Terme 3000

Odprtje zunanjih bazenov in tudi najbolj atraktivnih 
toboganov kot sta Aqualoop in Kamikaze ter Zipline nad 
bazeni. 

M. Toplice, bazen-
ski kompleks 
Terme 3000

24. 4. 2015 Terme 3000 dejan.horvat@terme3000.si 

4. Jurjev pohod 
Pohod po gričevnati gorički pokrajini narodnostno 
mešanega območja v občini Moravske Toplice.  Pot bo 
vodila do sosednje Madžarske. 

Središče, 
start pred gasil-
skim domom

26. 4. 2015,
9.00

KUD Antal Ferenc 
Središče

Silvija Šanca
051 360 863

Prvomajska tržnica Pestra ponudba izdelkov domačih obrti na stojnicah. M. Toplice 27. 4. - 2. 5. 2015, 
med 14.00 in 18.00

Občina Moravske 
Toplice in TIC Moravske 
Toplice 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Postavitev mlaja v Prosenjakovcih Druženje vaščanov in gostov iz sosednje vasi Magyar-
szombatfa. 

Prosenjakovci, 
državna meja
in star gasilski 
dom 

30. 4. 2015 KTD Ady Endre 
Prosenjakovci 

Ladislav Vöröš
051 358 675

Kresovanje
in postavitev mlaja 

Tradicionalno kresovanje v središču Moravskih Toplic z 
zabavnim delom. 

M. Toplice, 
pri Mercatorju 

30. 4. 2015,
19.00

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 Magyar-
szombatfa iz sosednje Madžarske. 

Središče, državna 
meja 30. 4. 2015 KUD Antal Ferenc 

Središče
Silvija Šanca
051 360 863

Postavitev mlaja in kresovanje Prvomajska prireditev s kresovanjem. Ivanci, igrišče 30. 4. 2015
20.00 TD Selenca Ivanci Marko Horvat, 

070 738 597

1. maj - praznik dela Prvomajska prireditev s kresovanjem. ŠRC Martjanci 30. 4. 2015 NK Čarda Martjanci Kodila Franc
041 941 963 

Kresovanje v Filovcih Družabna kulturna prireditev. ŠRC Filovci 30. 4. 2015,
20.00 KS Filovci Andrej Baligač

051 322 252 

Postavljanje mlaja in kresovanje v 
Sebeborcih 

Postavitev mlaja je ob 19.00 pri gasilskem domu. Kreso-
vali bodo malce kasneje pri nogometnem igrišču. 

Sebeborci, 
gasilski dom oz. 
pri nogometnem 
igrišču 

30. 4. 2015,
19.00

Žlaki + KS + ostala 
društva iz vasi 

majda.andrejek@gmail.com 
031 555 474


