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DRAGE BRALKE IN BRALCI  
NAŠEGA GLASILA!

Tudi tokratna številka glasila 
Lipnica bo bogata in to ne samo s 
stranmi, ampak ponovno z vašimi 
in našimi prispevki, ki pričajo o 
različnem dogajanju po občini. 
Poseben poudarek te številke 
smo dali na nedavni jubilejni  
20. občinski praznik. 

Vsako leto je nekaj drugače in tudi letos smo občinski praznik lahko pra-
znovali na drugačen način. Svečano sejo in osrednjo prireditev je župan 
Občine Moravske Toplice Alojz Glavač združil v en velik dogodek pod 
eno streho v eni vasi. Letos smo 20 let občinskega praznika praznovali 
v Kančevcih, kjer so se in se še bodo zvrstili pomembni dogodki. Naša 
občina se zares trudi, da bi izboljšala življenjske razmere občank in obča-
nov. Dogodki in projekti, ki jih občina organizira za nas, so zato še toliko 
pomembnejši. 

V 147. številki Lipnice si boste lahko prebrali o projektih, ki jih je obči-
na izvedla in, ki še potekajo, o občinskem prazniku in nagrajencih naše 
občine. Prebrali boste lahko tudi dva intervjuja – v enem predstavljamo 
častnega člana občine Franca Čarnija, v drugem pa intervjuvanca dajeta 
odgovore o požarni varnosti, s katero je zaznamovan mesec oktober. 
Spoznali boste lahko ljudi, ki ustvarjajo na zemljevidu naše občine in 
pogledali, kako daleč seže obzorje moravskotopliškega turizma. Pod vse 
to so se zapisali dogodki, ki imajo vedno poseben pomen – povezujejo 
občanke in občane.

V zadnjih nekaj mesecih pa so se zvrstili tudi dogodki, o katerih smo v tej 
številki Lipnice morali zapisati in predvsem opozoriti občanke in občane 
na bolj zavedno ločevanje odpadkov in odgovornejše sobivanje z nara-
vo. Naravi je potrebno vrniti nasmeh, sicer nam bo ponovno pokazala 
zobe. Tega se še posebej zavedajo vinogradniki, ki so v zadnjih prijetnih 
in sončnih jesenskih dneh trgali grozdje. Narava nam je tokratno jesen 
naklonila, vendar se zima nezadržno približuje. Verjamem, da si ne želimo 
imeti ponovnih ujm, kot smo jih imeli to poletje. 

Želim vam prijetno prebiranje Lipnice, našega glasila! 
v. d. odgovorna urednica

Senta Domjan

Vandali popisali tablo Krajinskega parka 
Goričko v Bogojini. (foto: Jože Žerdin)

Na OŠ Bogojina je v novo šolsko leto 
2016/2017 zakorakalo 21 prvošolčkov.

(Darinka Dervarič iz Sebeborcev je pridelala 
nekaj primerkov muškatnih jedilnih buč.  
(foto: Jože Žerdin)

Buče velikanke, ki jih je Aleš Podlesek skupaj z 
družino pridelal v Andrejcih. 
(foto: Aleš Podlesek)

UVODNIK 

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Senta Domjan – v. d. odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut 
Andrejek – programska sodelavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik. 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) 538/15-02, spletna stran: www.moravske-toplice.si. E-mail glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com.
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20. OBČINSKI PRAZNIK
Najbolj urejeno naselje so Moravske Toplice, a z aka-
cijevim trnom
V sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije v sode-
lovanju z JKP Čista narava d.o.o. in TIC Moravske Toplice so 
izvedli projekt »Moja dežela - lepa in gostoljubna« ter izbrali 
prva tri najbolj urejena naselja v občini. Na tekmovanje se je 
prijavilo osem krajevnih skupnosti. Tretje mesto so zasedli 
Martjanci, drugo Ratkovci, prvo pa so odnesle Moravske To-
plice. A so Moravske Toplice tudi akacijev trn občankam in 
občanom, ki so se pritožili nad neurejenostjo, nevarnostjo 
in nepreglednostjo mostu pri vhodu v Moravske Toplice iz 
smeri Martjanci. 

Bogat kulturni program in beseda gostov
Osrednja prireditev ob 20. občinskem prazniku so obogati-
li številni kulturni izvajalci, to so Vokalni kvintet Aeternum, 
Otroški pevski zbor Grlice OŠ Fokovci in Ladislav Györek ter 
kitaristke in recitatorke OŠ Fokovci. Program je povezova-
la Suzana Panker, ki pa je zadnjo besedo predala gostom. 
Zbrane je pozdravila poslanka SD Marija Bačič, župan Občine 
Gornji Petrovci Franc Šlihthuber in nekdanji župan Občine 
Moravske Toplice Franc Cipot. Prireditev se je nadaljevala s 
pogostitvijo in druženjem z glasbeno skupino D-Dur. 

Senta Domjan

Občina Moravske Toplice je v Kančevcih pri 
Domu duhovnosti, 10. septembra 2016, 
praznovala 20. občinski praznik.  
Slavje je bilo letošnje leto še toliko večje, tudi 
zaradi izvedenih projektov.

Obeleženje jubilejnega 20. praznika Občine Moravske To-
plice je potekalo s svečano sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice in osrednjo prireditvijo, združeno v en 
dogodek. Slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik Dr-
žavnega Sveta RS, je v svojem govoru poudaril, da politika 
vse bolj zahteva odločne ljudi, ki povedo, kar si mislijo. »Eden 
takšnih je zagotovo župan Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač, ki se redno zavzema za interese Pomurja in svoje 
občine,« je še izpostavil. Predsednik DS RS se je dotaknil tudi 
občinskih svetnikov, ki so pomemben del vsake občine, saj 
najbolje vedo, kaj lokalno okolje potrebuje. 

Častni občan je Franc Čarni
Svečano sejo je otvoril župan Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač, ki je izpostavil nekaj izvedenih projektov, na kate-
re je še posebej ponosen. Ti so Razvoj socialnega podje-
tništva »Pannonia Slovanica«, s katerim so ustvarili pogoje 
za nastanek novih delovnih mest, ureditev prometne in 
športne infrastrukture, kanalizacijskega omrežja in izgradnja 
pomurskega vodovoda. Veliko so vlagali tudi v socialno 
varstvo, s čimer so zmanjšali stiske občanov. Ob tej priložnosti 
so na svečani seji podarili tudi priznanja in nagrade Občine 
Moravske Toplice. Zaradi neprecenljivega prispevka k prome-
tni vzgoji in nenehne skrbi za ureditev prometnih razmer, je 
častni občan postal Franc Čarni iz Sebeborcev. Marsikdo ga 
pozna kot nekdanjega predsednika Avto-moto društva Štefa-
na Kovača v Murski Soboti, kdo od starejših pa bi se ga spom-
nil še kot svojega inštruktorja vožnje. Veliko zahvalno listino 
za dolgoletno plodno delo v krajevni skupnosti in krajevnih 
organizacijah je prejel Milivoje Milosavljević iz Sela. Ostala pri-
znanja in nagrade Občine Moravske Toplice so prejeli Šolski 
sklad na OŠ Bogojina, Martin Berden iz Filovcev, Sebastijan 
Koltaji iz Ivancev in Nogometni klub GMT Bogojina. 

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač je ponosen na dosežke in 
izvedene projekte.

Praznovanja 20. občinskega praznika ne bi bilo mogoče brez občank in 
občanov.

Slavnostni govornik – predsednik DS RS Mitja Bervar.
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OSNOVNI POGOJ DOBREGA VOZNIKA JE BITI DOBER TOVARIŠ

4. Kaj vam je predsedovanje Svetu za varstvo in pre-
ventivo v cestnem prometu Občine Moravske Toplice 
pomenilo?
Kolikor se je dalo, smo skupaj z občino uredili ceste. Predsednik 
sem postal pod pogojem, da sklepe, ki jih sprejmemo, tudi iz-
vajamo. Vesel sem, da mi je vodstvo stalo ob strani. Delali smo 
dosti, saj takrat ni bilo še tako urejenih cest. Najbolj pozitivno je 
bilo to, da smo prometno vzgojo razširili tudi na osnovne šole, 
sodelovali na kolesarskih izpitih in zaprosili starše, da so prisotni 
pri ocenjevanju vožnje in obnašanja v prometu svojih otrok.

4. Bi lahko trdili, da se najbolje da delati ravno s šolarji? 
Z otroci je malo težje delati, kot s starejšimi, ker ima vsak 
otrok svojo vzgojo. Vendar so kljub temu bili zelo uboglji-
vi. V šole smo uvedli vsakoletno občinsko tekmovanje »Kaj 
veš o prometu?«. Organiziramo pa tudi edino tekmovanje 
v Sloveniji, to je »Vse za varnost prometa« avto-moto relija. 
To štejem za velik uspeh.

6. Kakšno pa je vaše mnenje glede vključevanja pa-
raplegikov v promet?
Potrebno se je strogo držati prometnih predpisov, zanje to še 
posebej velja. Do kdaj lahko paraplegik vozi, kakšne so njego-
ve fizične in psihične sposobnosti, o tem odločajo zdravniki. 
Na športni ravni so paraplegiki zelo aktivni – kolega športni 
paraplegik me je pohvalil za tovrstna tekmovanja, kot je avto-
-moto reli in izrazil željo, da bi bilo takšnih tekmovanj tudi več. 

7. Kateri kraj v naši občini bi si zaslužil večjo pozornost 
glede prometne ureditve, da bi postal bolj varen?
To je težko povedati tako na pamet, saj imamo še nekaj takih 
cest in krajev. Že v preteklosti sem prevozil te ceste stokrat, 
saj smo ugotavljali, kaj je potrebno storiti in smo majhne ces-
te kolikor toliko, v sodelovanju s Čisto naravo, tudi uredili. Za 
glavne ceste pa je tako – potrebno bi jih bilo bolj vzdrževati 
in postaviti več prometnih znakov. Predvsem bi bilo dobro, 
da bi bili postavljeni radarji na začetku naselij. Če pogledam 
samo moje naselje – vozniki v Sebeborce vstopijo prehitro.

Senta Domjan

OBČINSKI PRAZNIK 

Častni občan Franc Čarni.

Naziv častni občan si je letošnje leto prislužil 
FRANC ČARNI iz Sebeborcev za neprecenljiv 
prispevek k prometni vzgoji in nenehni skrbi 
za ureditev prometnih razmer. O svoji 57-letni 
karieri na področju prometne vzgoje in ureditve 
smo ga povprašali v intervjuju.

Pred leti sem s kolegom policistom izdelal en projekt – v Filov-
cih sva postavila maketo policijskega vozila in od 110 vozni-
kov je samo eden prevozil omejitev hitrosti. Ko pa sva maketo 
odstranila, jih je od 110 voznikov kar 80 prekršilo omejitev 
hitrosti. Tu gre za nek strah pred visokimi kazenskimi globami. 

Življenje Franca Čarnija je izrazito osredotočeno na delo na 
področju prometne vzgoje in prometne varnosti. Kot učitelj 
prometne vzgoje in inštruktor vožnje je začel delovati takoj po 
končanem šolanju, vrsto let je vodil delo nekoč edine tovrstne 
izobraževalne ustanove pri nas, Avto-moto društva Štefan Ko-
vač v Murski Soboti. Vse od ustanovitve Občine Moravske Topli-
ce je predsednik Sveta za varstvo in preventivo v cestnem pro-
metu. Z nasveti in predlogi sodeluje z odgovornimi občinskimi 
organi pri izboljšanju voznih razmer na naših cestah, odpravi 
prometnih ovir in izboljšanju vozne kulture udeležencev v pro-
metu. Začel je tam, kjer je vzgoja lahko najbolj učinkovita – pri 
naših šolarjih, saj je pobudnik številnih akcij na naših osnovnih 
šolah. Akcija Vse za varnost prometa ob občinskem prazniku že 
od začetka vključuje tudi državno prvenstvo v vožnji paraplegi-
kov, ki se ga udeležujejo tekmovalci iz vse Slovenije. 

1. Kdaj vas je zamikalo, da bi delovali na področju pro-
metne vzgoje in ureditve?
Zamikalo me je takrat, ko sem šel v vojsko. Najprej sem bil 
kot učenec v Reki v vojski, nato pa dve leti inštruktor vožnje 
v vojski, tudi za težke tovornjake. Takrat sem bil star 21 let. 
Ko sem prišel iz vojske, me je predsednik Avto-moto društva 
Štefan Kovač v Murski Soboti zaposlil – tako sem postal preda-
vatelj in praktični inštruktor vožnje. Učil sem cestno-prometne 
predpise, tehnologijo motornih vozil in prometno psihologijo.

2. Kaj pomeni prometna vzgoja in koliko je to po-
membno?
Prometna vzgoja je povezana s prometno psihologijo, ki je 
poleg prakse tudi najbolj važna. Poklicni vozniki še posebej 
radi pravimo, da je dober voznik tisti, ki je tudi dober tovariš. 
Da upoštevaš tudi druge, to je bistveno. 

3.  Za kateri »kraj« bi lahko navedli, da vam je prinesel 
največ delovnih izkušenj?
Največ delovnih izkušenj sem dobil kot inštruktor vožnje v vojski. 
Celotno Jugoslavijo sem prevozil sedemkrat. Poleg sem imel 
kandidata, ki so ga ocenjevali čez celotno pot. To je bila težka pre-
izkušnja, saj nisem poznal tako dobro terena. Nekaj drugega je 
biti inštruktor vožnje doma, ko poznaš vsak meter ulice in ceste. 
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NAGRAJENCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Nagrado Občine Moravske Toplice za prizadevnost pri 
zagotavljanju dodatnih sredstev za šolske dejavno-
sti in pomoč učencem prejme ŠOLSKI SKLAD NA OŠ 
BOGOJINA.

V razmerah, ko ni mogoče izboljševati razmer na vseh 
področjih vzgojno-izobraževalnega dela iz rednih sredstev, 
imajo pomembno vlogo šolski skladi. Na OŠ Bogojina iz teh 
sredstev skrbijo za nakup nadstandardne opreme, spodbu-
jajo raziskovalne dejavnosti učencev, financirajo dejavno-
sti posameznih razredov oz. oddelkov, ki niso del rednega 
programa in torej niso financirane iz javnih sredstev. Pri 
svetu staršev namreč deluje skupina prizadevnih staršev, 
ki uresničuje in razvija vizijo delovanja Šolskega sklada OŠ 
Bogojina. Viri njihovih sredstev so donacije, prispevki fizič-
nih in pravnih oseb, zapuščine … Šolski sklad je v zadnjem 
obdobju izdatno sodeloval pri postavitvi zunanjih igral, v 
minulem šolskem letu pa je še razširil področje svojega 
delovanja, saj se je odločil s sredstvi pomagati učencem iz 
socialno šibkih družin.

Priznanje Občine Moravske Toplice za dolgoletno delo 
v društvih kraja Filovci prejme MARTIN BERDEN iz Fi-
lovcev.
Za Martina Berdena so predlagatelji zapisali, da je neumo-
ren, požrtvovalen ter vedno navzoč pri društvenem in druž-
benem dogajanju v kraju. Je ustanovni član KTD Filovci in 
aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih društva kot tudi pri 
drugih društvih v kraju. Član gasilskega društva je od leta 
1984, nadalje je član Vinogradniško-sadjarskega društva, v 
Športnem društvu Filovci je aktiven od njegove ustanovitve 
leta 1978, v obdobju 2001 do 2005 pa je slednje društvo tudi 
vodil. Je dobitnik številnih društvenih priznanj, leta 2014 je 
dobil gasilsko priznanje in status veterana. S svojim delom 
je odličen zgled mlajšim, ki se šele vključujejo v dejavnosti 
društev.

Komisija za priznanja in nagrade  
je prejela kar nekaj predlogov za slavnostne 
nagrajence ob občinskem prazniku.  
V nadaljevanju vam podajamo opise 
nagrajencev Občine Moravske Toplice.

Veliko zahvalno listino za svoje dolgoletno plodno 
delo v krajevni skupnosti in krajevnih organizacijah 
prejme MILIVOJE MILOSAVLJEVIĆ iz Sela.

Milivoje Milosavljevič se je takoj po vrnitvi z dela na tujem 
v začetku 80. let prejšnjega stoletja vključil v delo krajevnih 
organizacij, najprej gasilskega društva. Kmalu si je pridobil 
naziv gasilskega častnika in opravil sodniški izpit. V času, ko 
je poveljeval društvu (1983–1992), je delo v selanski gasilski 
organizaciji ponovno oživelo, društvo pa je v naslednjih letih 
dosegalo pomembne rezultate na tekmovalnem področju, 
kot tudi pri opremljanju (obnova doma, nabava orodnega 
vozila, razširitev orodišča …). Leta 1992 je postal predsednik 
sveta KS Selo-Fokovci. V njegovem mandatu so dokončali 
mrliški vežici v Selu in Fokovcih, na novo uredili občinsko 
cesto do Čikečke vasi in učinkovito reševali komunalne in 
druge potrebe krajev. S prizadevnim odnosom je znal mo-
tivirati krajane. Opazno je tudi njegovo delo pri Nogome-
tnem klubu Rotunda, ki ga je vodil več let. V zadnjih dveh 
desetletjih je svojo energijo posvetil starodobnim vozilom. 
Srečanj starodobnikov se s somišljeniki udeležuje pri nas in 
v tujini, na njih se odpravijo kar s traktorji, četudi so kraji 
srečanj oddaljeni 100 kilometrov in več.

Milivoje Milosavljević

OŠ Bogojina
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3. mesto so zavzeli MARTJANCI
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Priznanje Občine Moravske Toplice za izjemne tekmo-
valne uspehe v karateju prejme SEBASTIJAN KOLTAJI 
iz Ivancev.

Sebastijan Koltaji je član Karate kluba Murska Sobota in slo-
venske karate reprezentance. Kljub mladosti in kratki športni 
karieri je nanizal vrsto pomembnih tekmovalnih dosežkov, s 
katerimi je opozoril na svoj talent in neomajno prizadevnost. 
Bil je član državne reprezentance, ki je ob koncu lanskega 
leta na svetovnem pokalu v Mariboru ostala nepremagana 
in v finalu ugnala tudi favorizirano reprezentanco Srbije. V 
letošnjem letu je Sebastijan Koltaji zabeležil imeniten uspeh 
na evropskem prvenstvu na Portugalskem, kjer je prepri-
čljivo nastopil v skupini članov. Osvojil je drugo mesto in z 
naslovom evropskega podprvaka ponovil uspeh iz Londona 
v letu 2015.

Sebastijan Koltaji

Priznanje Občine Moravske Toplice za opazne tekmo-
valne uspehe in sistematično vzgojno delo z mladimi 
prejme NOGOMETNI KLUB GMT BOGOJINA.

Čeprav ima živahno in razgibano športno življenje v 
Bogojini že zelo dolgo tradicijo, je v zadnjih letih ponovno 
v središču zanimanja nogomet, saj je članska ekipa GMT 
Bogojina v tekmovalni sezoni 2015/16 osvojila naslov prvaka 
medobčinske nogometne lige in se uvrstila v tretjo slovensko 
ligo. Pri bogojinskem nogometnem klubu pa so delo zastavili 
dolgoročno in se posebej temeljito posvetili vzgojnemu delu 
z najmlajšimi. Tako poleg članskega moštva in ekipe veteranov 
pri klubu delujejo še tri mlajše selekcije (U-13, U-15 in mladinci), 
ustanavljajo pa tudi skupino najmlajših (U-9). NK GMT Bogojina 
je sekcija zelo uspešnega Športnega društva Bogojina (ustanov-
ljeno pred 72 leti), ki razvija Športno rekreacijski center – eno 
od osrednjih prizorišč družbenega življenja v kraju.

Občinska uprava

Mladinci NK GMT Bogojina

NAJLEPŠE NASELJE V OBČINI
Občina Moravske Toplice je v sklopu vsakoletne 
akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – 
LEPA IN GOSTOLJUBNA v sodelovanju z JKP Čista 
narava d.o.o. in TIC Moravske Toplice organizirala 
tekmovanje za najbolj urejena naselja v Občini 
Moravske Toplice. 

Namen tekmovanja v okviru projekta »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna« je spodbujanje urejanja okolice, kar bo prispe-
valo k lepšemu in privlačnejšemu okolju. Prijavilo se je osem 
krajevnih skupnosti in sicer PORDAŠINCI, IVANJŠEVCI, IVANCI, 
FILOVCI, MLAJTINCI – LUKAČEVCI, MARTJANCI, RATKOVCI in 
MORAVSKE TOPLICE.
Komisija, ki jo je imenoval župan OMT, je opravila ocenjevanje 
s terenskim ogledom naselij. Na podlagi ocene komisije so 
bila izbrana tri naselja. Za ta naselja se je tekmovanje nadalje-
valo s spletnim glasovanjem. Občanke in občani so prispevali 
30% ocene, 70% celotne ocene je bila ocena komisije. 
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OBČINSKI PRAZNIK

V Martjancih se vedno znova trudijo za napredek pri ure-
janju vasi in iščejo možnosti vključevanja in sodelovanja 
z raznimi deležniki v vasi in izven nje. Lesena utica TD 
Martin je z urejeno okolico izhodišče za pohod, primeren 
za nordijsko hojo ali samo počitek v senci na klopi pod 
avtohtono vinsko trto ali orehom. Urejen je Vaški dom z 
okolico in pred kratkim prekrito streho ter urejenimi parkir-
nimi prostori tudi za invalide in intervencijska vozila. Urejen 
in očiščen je Športno-rekreacijski center s površinami za 
razne igre, rekreacijo ter prebarvanimi otroškimi igrali. V 
obeh objektih je možnost obiska prireditev in delavnic za 
odrasle ter otroke s poudarkom na zdravju, gibanju, zdra-
vi prehrani in varovanju okolja ter taborov v organizaciji 
društev tudi z medsebojnim sodelovanjem in s pomočjo 
krajevne skupnosti. 

2. mesto pripada vasi RATKOVCI
Ratkovci so majhno razloženo naselje v dolini Ratkovskega 
potoka s 50 prebivalci. Rezultat skupnih prizadevanj je ure-
jeno naselje, lepa in urejena okolica vseh hiš ter obdelana 
kulturna krajina. V Ratkovcih ni zaraščenih kmetijskih površin, 
še posebej so ponosni na urejen Vaško-gasilski dom, v ka-
terem je pred nekaj leti nastalo Kulinarično jedro – Kulinara 
in predstavlja center dogajanja v vasi. S skupnimi močmi so 
složno uredili tudi nabrežje Ratkovskega potoka, ki je bil zelo 
zaraščen. Odstranili so škodljivo in suho podrast, ohranili pa 
so drevesa ob potoku. V zadnjem letu so poskrbeli tudi za 
ureditev okolice ob avtobusni postaji in ekološkega otoka. 
Na ograjo mostu so posadili rože, da z ocvetličenjem še do-
datno polepšajo središče vasi.

Najlepše naselje so MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice so središče naše občine in so turistično izred-
no obiskan kraj. Za splošno urejenost kraja so zaslužni domači-
ni, ki urejajo svoja dvorišča in okolice, ter člani društev, ki s pro-
stovoljnim delom skrbijo za urejen in lepo vzdrževan turistični 
kraj. V zadnjem letu sta se obnovili obe mrliški vežici. Pobarvale 
so se klopi, ki so postavljene po celi vasi in lesene ograje na 
ekoloških otokih. V Leščah se je postavilo novo počivališče. S 
podjetjem Saubermacher-Komunala d.o.o. Murska Sobota so se 
dogovorili za sprotno čiščenje ekoloških otokov, saj so se poja-
vljale težave z neurejenostjo. Dokupili so zemljišče za ureditev 
permakulturnega vrta. Izredno aktivni so bili člani Športnega 
društva, ki so uredili odbojkarsko igrišče, otroška igrala, tlakovali 
ploščad pred slačilnicami in pobarvali ograjo okrog nogome-
tnega igrišča. Krajevna skupnost je skupaj s PGD in ŠD Moravske 
Toplice kupila traktorsko kosilnico za lažje vzdrževanje zelenice 
pri gasilskem domu in na športnem igrišču. 

Akacijev trn
Občina Moravske Toplice je letos razpisala tudi izbor za AKA-
CIJEV TRN, v katerem so lahko vsi občani, društva in pravne 
osebe na posebnih obrazcih s predlogi opozorili na neureje-
ne lokacije v občini, ki jih je nujno potrebno čim prej urediti. 
Ravno letošnje najlepše naselje je na občinsko upravo pos-
lalo predlog za akacijev trn, to je neurejen MOST OB VHODU 
V MORAVSKE TOPLICE IZ SMERI MARTJANCI, ki kazi naselje 
Moravske Toplice. Krajevna skupnost Moravske Toplice se 
trudi most olepšati vsaj z ocvetličenostjo.

Majda Lipič Prosič
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15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

v 2. in 4. razredu ter manjkajočih deležev za delovno mesto 
kuhinjske pomočnice in računovodje na OŠ Fokovci in so-
financiranje manjkajočih deležev za delovna mesta kuharja 
in čistilke na DOŠ Prosenjakovci.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je podal soglas-
je, da PGD Noršinci ½  deleža nepremičnin parcele št. 
146/2 in 146/4, obe k.o. Noršinci, neodplačno prenese 
v lastništvo KS Noršinci.
Občinski svet je sprejel predlog Komisije za priznanja in na-
grade, da se naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE podeli  FRANCu ČARNIju iz Sebeborcev za 
neprecenljiv prispevek k prometni vzgoji in nenehni skrbi 
za ureditev prometnih razmer; da se VELIKA ZAHVALNA 
LISTINA podeli MILIVOJu MILOSAVLJEVIĆu iz Sela za 
dolgoletno plodno delo v krajevni skupnosti in krajevnih 
organizacijah; da NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE 
prejme ŠOLSKI SKLAD NA OSNOVNI ŠOLI BOGOJINA za 
prizadevnost pri zagotavljanju dodatnih sredstev za šolske 
dejavnosti in pomoč učencem; ter da PRIZNANJE OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE prejmejo: MARTIN BERDEN iz Filov-
cev za dolgoletno delo v društvih kraja Filovci, SEBASTIJAN 
KOLTAJI iz Ivancev za izjemne tekmovalne uspehe v kara-
teju ter NOGOMETNI KLUB GMT BOGOJINA za opazne 
tekmovalne uspehe in sistematično vzgojno delo z mladimi.

Občinska uprava

OBČINSKI PRAZNIK / IZ OBČINE

15. redne seje so se udeležili tudi predstavniki šol in vrtcev Občine 
Moravske Toplice.

15. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v torek, 6. septembra 
2016, je vodil podžupan Dušan Grof, ki je 
pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red, 
posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice

2. Predlog Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev 
Občine Moravske Toplice in predlog Sklepa o določitvi 
ekonomske cene programov predšolske vzgoje in pla-
čila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci 
Občine Moravske Toplice

3. Informacija o novem režimu prehrane in počitka v jav-
nem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske 
Toplice

4. Predlog soglasja k neodplačnemu prenosu dela gasilske-
ga doma Noršinci

5. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev 
naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in 
priznanj, ter predlog sklepa o višini nagrade

6. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori
7. Razno.

Predlagal je razširitev dnevnega reda z novo točko 4: Pred-
log sklepa o sofinanciranju OŠ Fokovci, OŠ Bogojina in DOŠ 
Prosenjakovci, ter preštevilčenje dosedanje 4. in nadaljnjih 
točk dnevnega reda. Predlagan razširjen dnevni red je 
bil soglasno sprejet.
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občin-
skega sveta in sprejel predlagan sklep o določitvi števila 
otrok v oddelkih vrtcev Občine Moravske Toplice ter pre-
dlagan sklep o določitvi ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev v zavodu Vrtci ob-
čine Moravske Toplice. S sklepom o določitvi števila otrok 
v oddelkih je določeno, da se število otrok poveča za dva v 
vseh enotah vrtcev, razen v enoti vrtca Prosenjakovci, kjer 
povišan normativ glede na vpisano število otrok ni potreben. 
Sklep o določitvi ekonomske cene določa novo ekonomsko 
ceno vrtca, ki je od dosedanje cene višja za 6,6%, a kljub 
temu ostaja za starše nespremenjena, saj razliko cene v obliki 
subvencije pokriva občina iz proračuna. 
Občinski svet je bil seznanjen z novim režimom prehrane 
in počitka, ki ga je uvedla ravnateljica zavoda Vrtci občine 
Moravske Toplice ter z dogovorom, da nov režim poskusno 
ostaja mesec in pol, potem pa se na osnovi opravljenega 
anketiranja staršev in strokovnih delavcev sprejmejo nadalj-
nje odločitve. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je odobril sofinan-
ciranje manjkajočih deležev za delovna mesta kuharja in 
hišnika na OŠ Bogojina, sofinanciranje dodatnih 10 ur pouka 
tedensko za ločeno poučevanje slovenščine in matematike 
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IZ OBČINE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Moravske Toplice na podlagi 2. odstavka 10. člena Odloka 
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10, 105/15, 19/16), objavlja 

JAVNI RAZPIS
za imenovanje odgovornega urednika 

javnega glasila Občine Moravske Toplice

1. Odgovorni urednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
2. je poslovno sposoben,
3. mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
4. po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,
5. ima najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.

Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo naslednji kriteriji:
• izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela, 
• poznavanje problematike dela in življenja v občini,
• organizacijske sposobnosti.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.

2. Naloge odgovornega urednika so:
• vodi uredništvo,
• odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
• zagotavlja redno izhajanje glasila,
• naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
• angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo 

posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
• pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
• skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
• opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.

3. Prijava kandidata mora vsebovati:
• predlog programske zasnove in vizijo javnega glasila,
• izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum 

zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• izjavo, da je kandidat državljan RS oz. države članice EU in da ima aktivno znanje slovenskega jezika,
• navedbo izkušenj s področja uredniškega ali novinarskega dela, 
• opis poznavanja problematike dela in življenja v občini Moravske Toplice in organizacijskih sposobnosti.

 
IV. Rok in način prijave:
Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za odgovornega urednika glasila – ne 
odpiraj!«
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na navedeni naslov prispela najkasneje do 15.11.2016. Nepravočasne ali ne-
popolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ne bodo upoštevane pri izbiri.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od imenovanja odgovornega urednika.
Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo po imenovanju odgovornega urednika s sklepom občinskega sveta, skle-
njena ustrezna pogodba.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 014-00004/2015-16
Datum:  18.10.2016

Predsednik  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Dušan Grof l.r.
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                      Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno 
fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 
91/2011), objavlja

R A Z P I S
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA:
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE:
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2016/2017. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.  
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij 
odloči na predlog komisije občinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da so državljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice, 
• da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa, 
• da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
• da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
• da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
• da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na od-
daljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija. 
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

• da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
• da poda letno poročilo o poteku študija, 
• da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Mora-
vske Toplice za študijsko leto 2016/2017«. 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 ali na spletni strani 
PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno 
oddana.

Rok za oddajo vlog je do vključno 15.12.2016. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice 
ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPEN-
DIJE 2016/2017«.

Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo 
vlog.

Številka: 110-00014/2016-1
Moravske Toplice, 26.10.2016

Župan:  
Alojz Glavač, l.r.

IZ OBČINE
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ZAVAROVANJE PRVOŠOLČKOV
Občina Moravske Toplice je tudi v šolskem letu 
2016/2017 vsakemu prvošolčku iz občine podarila 
nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Maribor. 

S tem smo želeli pripevati k temu, da velikega veselja in priča-
kovanja vsakega prvošolčka ne bi zameglil kakšen nepredvi-
dljiv dogodek. Starši so pripravljenost Občine Moravske Toplice 
sprejeli z odobravanjem in zahvalo, da je na občini posluh tudi 
za stvari, ki jih v življenju ne moremo predvideti in je ravno 
zato dobro izbrati ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.

Občinska uprava

Pismo mame prvošolke 

Spoštovani gospod župan Alojz Glavač! 

Na podlagi včeraj prejetega obvestila, ki ga je hčerka prinesla iz 

šole Bogojina, bi se želela zahvaliti najprej Vam in potem vsem 

vašim sodelavcem za plemenito dejanje, za izkazano skrb in 

sploh za to, da ste pomislili na naše prvošolčke in nam podarili 

nezgodno zavarovanje.

Iskrena hvala še enkrat in uspešno delo.

IZ OBČINE

PROJEKT »GREEN EXERCISE« 
15. septembra 2016 se je v muzeju na prostem 
Pityerszer v kraju Szalafő/Sola na Madžarskem 
odvijala konferenca projekta »Green exercise« - 
povečati privlačnost čezmejnega območja preko 
Zelenih parkov. 

Projekt je prvi, ki se sofinancira iz programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Madžarska Interreg V-A v program-
skem obdobju 2014–2020. V njem sodelujejo štirje sloven-
ski partnerji (Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za 
zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice 
in Občina Šalovci) in štirje madžarski partnerji (Narodni park 
Őrség, Razvojna agencija Slovenska krajina, Občina Sakalovci 
in Občina Dolnji Senik).
Konzorcij bo, pod vodstvom Narodnega parka Őrség, s po-
močjo Evropskega sklada za regionalni razvoj izoblikoval 
devet zelenih parkov in namestitvenih kapacitet ter razvil 
eko-turistične storitve v slovensko-madžarskem čezmejnem 
območju. Osredotočeni so na zdrav način življenja in gibanja 

ter na razvoj turizma. Na območju Občine Moravske Toplice 
se bosta izoblikovala dva zelena parka (v Prosenjakovcih 
in Martjancih). Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obisko-
valcev in povečati kakovost življenja lokalnega prebivalstva. 
Predvideni zaključek projekta z mnogimi novostmi na pro-
jektnem območju je julij 2019.

Goran Pintarič

NOVO ROKOMETNO IGRIŠČE PRI DOŠ PROSENJAKOVCI
tno-rekreativnih programov na zunanjih športnih površinah. 
Zaključek del je predviden v oktobru 2016.

Goran Pintarič

Občina Moravske Toplice je začela z gradnjo 
novega večnamenskega rokometnega igrišča 
pri DOŠ Prosenjakovci, ki bo obsegalo igralne 
površine za rokomet, mali nogomet, košarko, 
odbojko in skok v višino.

Investicija, ki je delno sofinancirana s strani Fundacije za 
šport, bo vplivala na kvalitetno zadovoljitev potreb bodočih 
uporabnikov, primarno učencev DOŠ Prosenjakovci, pričaku-
je pa se tudi povečanje števila vadečih uporabnikov iz vrst 
krajanov in starejših občanov. Urejena športna infrastruktura 
bo pripomogla k dvigu popularnosti nekaterih športno-re-
kreativnih dejavnosti v širši okolici Prosenjakovcev, predvsem 
pa bo omogočila kvalitetno in varno izvedbo različnih špor-
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DR. FRANC KLAR (1896-1967)
V glasilu Lipnica smo se ob različnih obletnicah 
spomnili že kar nekaj pomembnih osebnosti, 
ki smo se jim na ta način s hvaležnimi srci in z 
zahvalo poklonili za vse, kar so za naše ožje in 
širše področje dobrega storili. Taka znamenita 
osebnost je bil tudi dr. Franc Klar, katerega 
120-letnico rojstva smo praznovali 6. oktobra 
2016.                      

Franc Klar se je namreč rodil omenjenega dne in meseca 
leta 1896 v Ivancih v kmečki družini očeta Jožefa Klara in 
matere Ane Klar, rojene Špilak. V Bogojini je končal pet ra-
zredov osnovne šole, v Lendavi pa štiri razrede meščanske. 
Gimnazijo je obiskoval v Monoštru (današnje središče po-
rabskih Slovencev na Madžarskem) in jo končal leta 1917. 
Nato je bil vpoklican na fronto I. sv. vojne, kjer pa je zbolel 
in je tako lahko študij po enem letu nadaljeval –najprej na 
bogoslovni šoli v Szombathelyu, kmalu nato pa na teološki 
fakulteti v Innsbrucku v Avstriji. Vendar ga – tako predvide-
vamo – teologija ni v polnosti zanimala, zato se je v šolskem 
letu 1920/21 najprej vpisal na študij medicine v Ljubljani, ki 
ga je uspešno končal leta 1926 v Zagrebu. Tu je promovi-
ral kot zdravnik in zobozdravnik. Za sabo je imel zanimivo 
študijsko pot; če dodamo še to, da je pripravništvo za kar 
dva zdravniška poklica opravljal v Ljubljani in na Dunaju. 
Kot nam sporoča ustno izročilo naših prednikov, je bil zelo 
sposoben zobozdravnik in zdravnik. To tudi po tistem, ko je 
vstopil v politiko.         
To se je zgodilo leta 1931 z njegovim imenovanjem za ba-
novinskega zdravnika okraja Lendava. Štiri leta za tem je bil 
namreč izvoljen za narodnega poslanca okraja Lendava za 
en mandat. Med II. sv. vojno svojega poklica ni opravljal, saj 
je bil, kot pravi v Košičevih dneh kulture XVIII, Bogojina 2006, na 
str. 12, njegov sin Gvido Klar, » /…/ od prvega dne okupacije, 
od 6. aprila (1941, op. pisca) naprej,  pod stalnim policij-
skim nadzorom, leta 1944 pa celo interniran, vendar zaradi 
pomanjkanja dokazov ponovno izpuščen«. Od začetka leta 
1945 je bil v delovni enoti madžarskih okupatorjev postav-
ljen za zdravnika za pregled (potrditev ali ovržbo) sposob-
nosti mladih fantov za odhod na fronto; tudi tu se je izkazal 
za zavednega Slovenca in humanega človeka, saj je več 100 
nabornikom napisal spričevala, da so za odhod na bojišče 
nesposobni. S tem je mnoge mlade ljudi rešil gotove smrti.  
Po končani vojni (1946) je bil določen za službo zdravnika 
v ambulanti na Notranjskem (gradnja železniške proge Pre-
serje-Borovnica), nato je postal vodja ambulante Litostroja 
v Ljubljani (1948), 1961 pa se dál upokojiti.  A delal je še in 
to kot zdravnik študentov ljubljanske univerze. 
Dr. Franc Klar je napravil veliko dobrega v zdravstvu, poleg 
lepega pristopa do pacientov je strokovno opravljal svoje 
zdravniško  in zobozdravniško  službo ter pomagal s humani-

ZGODOVINSKE OSEBNOSTI NAŠE OBČINE

mi prijemi odtegniti marsikaterega mladega prekmurskega 
fanta odhoda v prve bojne črte druge svetovne vojne. S svo-
jim znanjem in trdnim značajem je uspel sodobno opremiti 
marsikatero ambulanto. 
Kot politik SLS je bil leta 1935 izvoljen za narodnega poslan-
ca. V svojem mandatu je opravil vsaj troje pozitivnih vlog, ki 
mu jih v zborniku Košičev teden XVIII pripiše v svoji Uvodni 
besedi dr. Jožef Smej, ki pa svoje misli povzema (in prireja, 
prirejam pa jih tudi tu podpisani avtor) po dognanjih B. Hor-
vata in M. Kokolja iz njune knjige Prekmursko šolstvo …, M. 
Sobota, leta 1977: »Dr. Franc Klar je bil privrženec Klekla-st.; 
biti Kleklov privrženec pa je bila velika stvar.« Drugič: »Dr. 
Klar se bori, da bi bile šolske zgradbe in zemljišča vrnjene 
verskim občinam kot pravnim lastnikom.« Na Ivancih so se 
te »menjave« izvršile šele pred nekaj leti. Upam, da v dobro 
obeh: Župnije Bogojina in občine, ki je s tem pridobila lepo 
stavbo za različne stvari in da bo le-ta res služila svojemu 
namenu. In tretjič:  »Po posredovanju dr. Klara, dr. F. Bajleca 
in dr. T. Kelenca so se 6. oktobra 1935 (torej prav na Klarov 
39. rojstni dan) odprli višji razredi samoupravne realne gim-
nazije v M. Soboti.«    
Veliko stvari, veliko dobrega in veliko pozitivnega je storil v 
svojem času dr. Franc Klar, zato je prav, da se mu za postor-
jeno ob lepi obletnici rojstva prisrčno zahvalimo in ga uvr-
stimo med pomembne može naše občine. 

Jože Vugrinec
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20 LET ČEBELARSKEGA DRUŠTVA 
MORAVSKE TOPLICE
Čebele imajo izreden pomen za življenje na tem 
svetu, ustvarjajo pa enega najboljših pridelkov 
– med, s katerim lahko poustvarimo marsikatero 
jed ali pozdravimo marsikatero bolezen. 
Čebele pa najdemo tudi pri nas. Čebelarsko 
društvo Moravke Toplice je obeležilo 20. 
obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so 
najzaslužnejšim čebelarjem podelili priznanja. 

Pred 20 leti je bilo ustanovljeno Čebelarsko društvo Mora-
vske Toplice, ki danes združuje čebelarje iz Občine Mora-
vske Toplice in bližnje okolice, ki se s čebelarstvom ukvarjajo 
predvsem ljubiteljsko. Društvo je svoj okrogli jubilej, 20. le-
tnico delovanja, proslavilo na krajši čebelarski slovesnosti, 
v soboto, 20. avgusta 2016, v Moravskih Toplicah, kjer so 
najzaslužnejšim članom podelili čebelarska priznanja za dol-
goletno delo v društvu in na razvoju čebelarstva v Občini 
Moravske Toplice. Ob tem praznovanju je zbranim čebelar-
jem in pridruženim članicam spregovoril nekaj besed o tudi 
predsednik društva Stanislav Čiček. 

Od leta 1996 pa vse do danes …
Čebelarsko društvo Moravske Toplice je bilo ustanovljeno 
davnega leta 1996 – največ zaslug za ustanovitev slednjega 
društva imata sedanja člana Štefan Klement in Anton Štefko, 
ki sta pred 20 leti zaorala čebelarsko ledino in sta na svoje 
delo nadvse ponosna. Čebelarji Čebelarskega društva Mo-
ravske Toplice danes gospodarijo s približno 2000 čebeljimi 
družinami, ki pridelujejo cvetlični, akacijev, lipov in kosta-
njev med. Čebelarji pa svoj med in ostale čebelarske izdelke 
prodajajo tudi na poletni tržnici v Moravskih Toplicah ali pa 
kar neposredno na svojem domu. 

Od najmlajših članov pa vse do najstarejših …
Ponosni so, da v njihove vrste stopajo tudi mladi čebelarji 
– društvo za promocijo medu sodeluje s šolami in vrtci na 
območju Občine Moravske Toplice, saj na ta način v svoje 
vrste pridobivajo tudi nove člane. V društvu so še posebno 
ponosni na svojega najstarejša člana Gezo Pappa iz Rakičana, 
starega 89 let, ki je za razvoj Čebelarskega društva Moravske 
Toplice dal velik prispevek tudi sedaj, ko svoje bogato čebe-
larsko znanje in izkušnje prenaša na mlajše člane društva. 

Letošnja letina nekoliko slabša od ostalih
Čebelarji so spomladi utrpeli spomladansko pozebo, potem 
je bilo veliko vetra in nazadnje je še po medovitem drevju 
klestila toča, kar je zdesetkalo čebelarski pridelek – med. 
Kljub letošnji slabi čebelarski letini, so čebelarji še pridelali 
zadostno količino medu. A na prihodnji razvoj društva če-
belarji optimistično gledajo in se ozirajo v prihodnje leto, 
saj se nadejajo, da bo čebelarski pridelek nadpovprečen. 
Čebelarsko društvo bo še naprej sodelovalo in se povezo-
valo s sosednjimi čebelarskimi društvi, Čebelarsko zvezo 
Pomurja in Nacionalnim veterinarskim inštitutom Murska 
Sobota. Skrbeli bodo za zdravljenje čebel, za člane pa prip-
ravili različna predavanja in izobraževanja.

Jože Žerdin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Čebelarsko društvo Moravske Toplice obeležilo 20. letnico delovanja.

Sedanji predsednik Čebelarskega društva Moravske Toplice Stanislav Čiček je ponosen na Štefana Klementa in Antona Štefka, ki sta dala velik 
prispevek za obstoj in delovanje društva.
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HUBERTOVA MAŠA ZA LOVCE
21. avgusta 2016 so s Hubertovo mašo v Bogojini 
obeležili 70 let Lovske družine Bogojina. Lovci 
so pomemben člen pri varovanju narave, 
ravnovesja in skrbi za divjad.

Lovska družina Bogojina je ob lovskem domu, v sodelovanju 
z župnijo Bogojina pripravila Hubertovo mašo za pokojne in 
žive lovce. Lovski dogodek so proslavili s krajšo slovesnostjo 
ob praznovanju 70. obletnice LD Bogojina. V kroniki so se 
spomnili pomembnih mejnikov, ki so zaznamovali razvoj 
Lovske družine, katere poglavitna skrb je varovanje narave, 
ravnovesja in skrbi za divjad. Trenutno je v družini aktivnih 
34 članov zelene bratovščine. Lovcem je ob jubileju izrekel 
čestitke predsednik Zveze lovskih družin Prekmurje Ludvik 
Rituper. Sveto mašo v čast svetemu Hubertu, ki je zavetnik 
lovcev, je daroval župnik župnije Bogojina Stanislav Zver ob 
somaševanju župnika župnije Beltinci Alojza Benkoviča, si-
cer rojaka iz Bogojine in starešino Lovske družine Bogojina. 
Sveto mašo in lovski praznik so s petjem in glasbo obogatili 
mešani pevski zbor župnije Bogojina in člani Društva prek-
murskih rogistov. 

Jože Žerdin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

ORATORIJ TUDI V MARTJANCIH
Otroci župnije Martjanci so del svojih poletnih 
počitnic preživeli tudi na oratoriju, kjer so lahko 
odkrivali in se učili ročne spretnosti ter iskali 
skriti zaklad.  

Nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta je župnija 
Martjanci za najmlajše pripravila župnijski oratorij, ki je bil 
letos že tretjič po vrsti. Oratorij je potekal od 25. do 27. avgu-
sta 2016, ki sta ga vodila župnik Marjan Potočnik in vodite-
ljica Marjana Talian. Oratorija so se udeležili otroci iz župnije 
Martjanci. Večji del oratorija je potekal v župnijskem domu 
svetega Martina v Martjancih in na župnijskem dvorišču, 
kjer je devet animatorjev skupaj z voditeljico za otroke vsak 
dan pripravilo razne ustvarjalne in ročno-spretne delavnice. 
V času oratorija so otroci iskali skriti zaklad, ko pa so ga našli, 
so bili bogato nagrajeni. Sklepni del letošnjega oratorija je 
bil v soboto, 27. avgusta 2016, ko so se vsi skupaj s svojimi 
starši zbrali v župnijski cerkvi sv. Martina pri zahvalni sveti 
maši. 

Jože Žerdin

S Hubertovo mašo za lovce obeležili 70 let Lovske družine Bogojina.

Otroci župnije Martjanci so del počitnic preživeli na oratoriju.

Lovskega jubileja 70 letnice LD Bogojina so se udeležili številni lovci iz 
sosednjih lovskih družin.

Bogato ustvarjanje in raziskovanje svojih ročnih spretnosti.
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DAN ZELENJAVE V IVANCIH
Že 13. leto zapored je TD Selenca v Ivancih 
priredilo zelenjadarski dan. Poleg predstavitve 
zelenjavnih jedi in različne zelenjave, tudi posvet 
na temo Kaj je stres. 

Razstavo zelenjavnih jedi in pestre barve zelenjav iz domačih 
vrtov so dobile nov pomen s posvetom »Kaj je stres«. TD 
Selenca Ivanci je, poleg predstavitve zelenjave, skušalo oza-
vestiti ljudi, da obstaja pozitivni in negativni stres. Slednjega 
lahko ublažimo z zaužitjem čim več zelenjave in s športom. 
Višja fizioterapevtka v Splošni bolnišnici v Murski Soboti Met-
ka Vlaj je v posvetu omenjala, da je stres omogočil človeški 
vrsti preživetje v nevarnih okoliščinah, a da lahko prevelika 
količina negativnega stresa človeško vrsto tudi pokonča. Če 
se človek ne zna soočiti s stresom in ga ne zmore obvlado-
vati, lahko pride do hujših bolezenskih stanj. Da bi se temu 
izognili, so na posvetu tudi pokazali osnove telovadbe, pri-
merne za vsakogar. Zelenjadarski dan so tako popestrili še z 
nogometno tekmo in pokušino odličnih domačih zelenjav-
nih jedi. Za zabavo je poskrbela skupina Zlata Žila. 

Senta Domjan

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Številni so prišli poslušat posvet Metke Vlaj.

Predavatelja, sredi avtorica prispevka.

Obložena miza različnih zelenjavnih jedi.

Pogostitev in druženje ob kavi in sladici.

SREČANJE DRUŽIN DEKANIJE V 
KANČEVCIH
Slomškova nedelja v Domu duhovnosti 
je potekala pod geslom »DRUŽINA, NAŠE 
ZAVETJE«. Skozi srečanje se je zrcalila podoba 
današnje družine v objemu usmiljenja in 
ljubezni. 

Po sveti maši, ki jo je daroval g. Jože Vinkovič iz župnije Per-
toča so sledili pogovori v dveh skupinah, ki sta jih vodila 
zakonca Sonja in Dušan Horvat, za otroke pa so poskrbeli 
animatorji. Pridigar Vinkovič je obudil spomine na Slomškovo 
življenjsko pot in poudaril, da si je Slomšek prizadeval za du-
hovno bogastvo, bil je vzornik in zavetnik družine. Zakonca 
Sonja in Dušan sta se zbranim skozi pogovor želela približati 
z izkušnjo lastne družine in z mislijo, da nam družina pome-
ni neprecenljivo bogastvo, ki je popotnica našim otrokom. 
Številni so delili lastne izkušnje v prijetnem vzdušju znotraj 
ženskih in moških pogovorov. 
Animatorka Iva Horvat, študentka medicine, se v tej vlogi po-
javlja že tretje leto. Z njeno delavnico o golobčku Gregorju 
so mladi spoznali, kako se golobček, kot odrasel, rad vrača 
domov, v svoje pravo zavetje. 
Do naslednje Slomškove nedelje.

Cvetka Šavel Kerman
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V BOGOJINI SO ROČNO KOSILI OTAVO

VESELI GLEDALIŠKI VEČER V 
PROSENJAKOVCIH
V soboto, 10. septembra 2016 je, pod okriljem 
MNSS naše občine, v Prosenjakovcih gostovala 
amaterska gledališka skupina »Révisz 
Vidámszínpad« iz Rece na Slovaškem. 

S komedijo VAŠKI DAN je občinstvo nasmejala do solz. Nji-
hova predstava uprizarja vsakdanje, s smešnim prigodami 
prežeto, vaško življenje fiktivne vasi, v kateri želijo prebivalci 
prvič prirediti vaški dan. Vaščani skličejo sestanek, župan pa 
za vaški dan obljubi tudi gostjo. V pričakovanju dneva, ki ne 
uspe ravno po načrtih, se naučijo, da so v življenju vsake 
skupnosti še kako pomembni dobri odnosi, medsebojno 
spoštovanje in ljubezen.

Leonida Šanca

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

VIDÁM SZÍNHÁZI ESET 
PÁRTOSFALVÁN
2016. szeptember 10-én, szombaton, a Moravske 
Toplice Községi MNÖK vendégeként Pártosfalván 
vendégszerepelt a felvidéki Réte „Révisz 
Vidámszínpad” amatőr színjátszó csoportja. 

A FALUNAP című vígjáték a könnyekig megkacagtatta a kö-
zönséget. Az előadás egy képzeletbeli falu lakosainak a min-
dennapjait mutatja be. A történet azzal kezdődik, hogy a falu 
elöljárósága meg szeretné a faluban rendezni az első  „Faluna-
pot” – mivel máshol már tartják ezt a rendezvényt – náluk még 
nem. A polgármester a falugyűlésen még egy meglepetést is 
ígér a  „Falunapra”. A falu összes lakója már izgatottan várja a 
Nagy Napot, amely ugyan nem a tervek szerint valósul meg, 
de megmutatja, hogy minden közösség életében fontosak a 
jó viszonyok, a kölcsönös tisztelet és szeretet. 

Na travniku bogojinskega ogračeka so prikazali ročno košnjo trave.

Čeprav je ročna košnja trave in otave skoraj 
že pozabljena, saj za to poskrbijo kmetijske 
mehanizacije, pa nekateri še vedno ohranjajo  
to tradicijo in kulturo. 

Nad vasjo Bogojina ima Turistično društvo Bogojina svoj 
ograček oz. vrt in sadovnjak, na katerih uspevajo stare sorte 
jablan. Člani Turističnega društva Bogojina so se v sredo, 7. 
septembra 2016, zbrali na svojem ogračeku z namenom, da 
ročno pokosijo travnik. Tako so se na stari tradicionalni način 
lotili druge košnje trave oz. otave, ki bo kasneje posušena 
trava. Gospodar travnika na ogračeku je bil Drago Ivanič. 

Jože Žerdin

Utrinki iz veselega dogodka / Pillanatképek a vidám eseményről.
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NAŠI OBČANI ZASEDAJO PRVA 
MESTA
Naši občani in občanke, ki se ukvarjajo z 
različnimi dejavnostmi, so na 7. Festivalu 
prekmurske gibanice in šunke v Murski Soboti 
zopet zasedali prva mesta.

Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je v 
sodelovanju s proizvajalci prekmurske gibanice in šunke na 
grajskem dvorišču soboškega gradu v soboto, 10. septembra 
2016, pripravilo 7. Festival prekmurske gibanice in šunke z 
naslovom »Diši po Prekmurju«. Na letošnje ocenjevanje je 
društvo prejelo tudi vzorce občanov Občine Moravske Topli-
ce, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju 
prekmurske gibanice sta srebrno priznanje prejeli Turistična 
kmetija Puhan iz Bogojine in Kmetija Cigüt iz Noršincev. Na 
senzoričnem ocenjevanju prekmurske šunke se je komisija 
odločila za podelitev zlatega priznanja Posestvu Passero iz 
Suhega Vrha, ki so prejeli tudi drugi zlati naslov. Gostilna 
Marič iz Sebeborcev je prejela srebrno priznanje in Turistična 
kmetija Puhan iz Bogojine dve bronasti priznanji za najboljšo 
prekmursko šunko. 

Jože Žerdin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

BLAGOSLOVITEV FILOVSKEGA KRIŽA

Dve zlati priznanji za prekmursko šunko je prejelo Posestvo Passero, Suhi Vrh.

Na festivalu so se predstavile tudi Terme 3000 Moravske Toplice.

Blagoslov obnovljenega križa na poti v filovske »gorice. Vaščani so s prijetnim prijateljskim druženjem popestrili blagoslovitev križa.

smo se z minuto molka spomnili naših goričkih prednikov. 
Med bogato pogostitvijo pa smo našli tri rojene v Filovcih, 
ki so prejeli občinska priznanja. V naši družbi se je znašel 
Avgust Farkaš, ki je postal častni občan občine Beltinci, Ema 
Vezjak (rojena Berden iz Filovcev 27), ki je prejela občinsko 
priznanje za delo na področju kulture v Občini Tišina ter Mar-
tin Berden, ki je prejel plaketo v Občini Moravske Toplice 
za delo na kulturnem in športnem področju. Vsem iskreno 
čestitam. Sledilo je prijateljsko druženje.

Ignac Gabor

V filovskem »vriju« so vaščani Filovcev in 
vinogradniki blagoslovili obnovljeni križ, ki 
stoji ob poti v vinograd. Blagoslovitev je opravil 
domači župnik dr. Stanko Zver. 

Kulturni program je pripravila Zinka Lenarčič in opisala dol-
goletno življenjsko pot križa, njegov pomen in nekaj o sami 
obnovitvi. Nastopile so tudi filovske ljudske pevke ter Martin 
Horvat iz Ivancev, ki ima vinsko klet tik ob križu, z recitacijo 
ene izmed svojih pesmi. Po končanem kulturnem programu 
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JUBILEJNI IVANOCYJEV POHOD  
V IVANOVCIH
Turistično, kulturno in športno društvo Ivanovci 
je v soboto, 27. avgusta 2016, organiziralo že 
deseti pohod po Ivanovcih. Pohodniki so kraj 
spoznali tudi po zgodovini. 

Ljubitelji pohodništva so Ivanovce spoznali kot kulturno-
-zgodovinski kraj s spominskimi obeležji znanih Prekmurcev, 
ki so bodrili narod z besedo ljudstvu razumljivo. V Ivanovcih 
so ob pohodni poti postavljena spominska obeležja dr. Fran-
cu Ivanocyju, Miklošu Küzmiču in Aleksandru Terplanu. Po-
leg številnih zgodovinskih točk, ob katerih so se pohodniki 
spočili, so se ustavili še pri Domu duhovnosti in benedičke 
cerkve, kjer so pohodniki izvedeli več o življenju Franca Iva-
nocyja, začetnika izredno bogate žetve duhovnih poklicev 
v Prekmurju. Prekmurski Mojzes – tako so mu nekateri rekli, 
počiva na pokopališču pri Sv. Benediktu. Pohodna pot je 
vodila tudi mimo Kukeča, kjer se je snemala resničnostna 
oddaja Kmetija – nov začetek. Ves čas je pohodnike ob 
poti spremljal mladi harmonikar. Preden pa so se poslovili 
so nam mladi Selančani iz humoristične skupine »Nemaki« 
predstavili skeč in pohodnike veselo nasmejali.

Angela Novak

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Ena izmed postojank zadovoljnih pohodnikov.

Tako se je vila pot pohodnikov med zelenimi dolinami in bregovi 
Prekmurja.

Zadovoljni pohodniki. Tudi počitek se prileže.

POHOD GOSTILNE MARIČ 
Kolektiv MGM Kontor in Gostilna Marič je v 
soboto, 3. septembra 2016, organizirala letos 
že 16. tradicionalni kulinarično obarvan pohod 
Gostilne Marič. 

Na pohodu, ki ga vsako leto organizirajo prvo soboto v 
septembru, se je zbralo okrog 100 ljubiteljev pohodništva 
od blizu in daleč. Največja skupina pohodnikov se je pri-
peljala kar z avtobusom iz, zdaj že, prijateljske vasi Zgornja 
Velka. Vreme je bilo več kot naklonjeno za sproščeno so-

botno druženje. Pohodniki so se zbrali pri Gostilni Marič, 
od koder so se po jutranji malici podali na približno 12,5 
kilometrov dolgo pot po čudoviti gorički pokrajini z dve-
ma postojankama, med drugim tudi v vinski kleti gospoda 
Ernesta Horvata. Pohodniki so se po Zeleni poti vrnili nazaj 
do Gostilne Marič, kjer je sledilo še kosilo in druženje do 
poznega popoldneva. Pri organizaciji pohoda je sodelovalo 
tudi Društvo za kulturo, šport in turizem Žlaki iz Sebeborcev, 
ki so za pohodnike pripravili spominsko darilce.

Marina Marič
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AVTO MOTO RELI 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Murska 
Sobota in Društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije sta pripravila 21. avto-moto reli -  
»Vse za varnost prometa«.

Po programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Moravske Toplice so pripravili 32km dolgo progo 
med Mursko Soboto in Sebeborci. Slovenski paraplegiki so 
imeli sočasno tudi odprto državno prvenstvo. Skupno je so-
delovalo 27 avtomobilistov in motoristov iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine in Slovenije. Udeleženci relija so najprej na var-
nostnem poligonu Španik v Murski Soboti imeli spretnostno 
vožnjo med stožci. Po tej preizkušnji je sledila ocenjevalna 
vožnja na 32km dolgi progi do Gostišča Marič v Sebeborcih, 
kjer je udeležence čakala še preizkušnja iz znanja cestno-
prometnih predpisov. 

Na prireditev posebej ponosen častni občan Franc Čarni
Predsednik organizacijskega odbora prireditve in predsednik 
Sveta za preventivo v cestnem prometu pri Občini Moravske 
Toplice ter častni občan občine Franc Čarni je bil s prireditvi-
jo izjemno zadovoljen in je med drugim povedal: »Letošnja 
prireditev je znova povsem uspela, čeprav nismo imeli ravno 
množične udeležbe. K nam že vrsto let prihajajo motoristi 
in vozniki, ki si takšne akcije v prometu želijo. Pohvalno je, 
da je bila tudi letos z nami Občina Moravske Toplice, ki nam 
je pomagala, da smo prireditev  lahko uspešno organizirali 
in najbolj so bili z njo zadovoljni paraplegiki, med katerimi 
so bili tudi takšni, ki so jih prometne nesreče prikovale na 
invalidski voziček.«

Medalji tudi za Gezo Džubana in Alojza Velnerja 
Najboljšim je medalje podeljeval v Sebeborcih na cilju priredi-
tve župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je na cilju 
vse udeležence prisrčno pozdravil in ob pozdravu še dodal, 
da je takšna oblika druženja s preverjanjem znanja iz cestno-
-prometnih predpisov izjemno dobrodošla in pohvalna.   

Rezultati 
Osebni avtomobili, paraplegik – moški: 1. Jordan Ušaj 
(Vitovlje), 2. Vinko Hren (Slovenske Konjice) 3. Bojan Ciman 
(Murska Sobota). Osebni avtomobili – ženske: 1. Ana Radej 
(Sevnica), 2. Jožica Zadravec (Ljutomer). Osebni avtomobili 
– tetraplegiki: 1. Ifrad Rekić (Bosna in Hercegovina), 2. Leon 
Jurkovič (Stanetinci) 3. Alojz Velner (Vučja Gomila). Motorna 
kolesa – paraplegiki: l. Franc Ekart (Spodnja Korena), motorna 
kolesa s prikolico – veterani: l. Rudolf Kovač (Murska Sobota). 
Osebni avtomobili – eterani izdelani do 1975: l. Franc Horvat 
(Lipa), 2. Drago Kočar (Černelavci) 3. Jožef Bobovec (Gančani). 
Osebni avtomobili izdelani po letu 1975: 1. Štefan Žibrik (Mar-
kišavci). Djeepi: 1. Franc Bažika (Genterovci) 2. Geza Džuban 
(Moravske Toplice).

Tonček Gider 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Geza Džuban, prejemnik medalje..

(Udeleženci relija.

Geza Džuban z djeepom.

Alojz Velner, prejemnik medalje.
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18. MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV

OSMOŠOLKE NA FESTIVALU PREKMURSKE GIBANICE IN ŠUNKE

V sklopu dogodka »Vgasnimo posvejte!«, 
smo na OŠ Fokovci poslušali o svetlobnem 
onesnaževanju in se, proti večeru, ko je padla 
tema, odpravili na lov za netopirji.

V petek, 9. septembra 2016, sem se zvečer ob 19. uri vrnila 
v šolo, saj me je čakal zanimiv in poučen dogodek MEDNA-
RODNA NOČ NETOPIRJEV, ki ga je organiziral Javni zavod 
Krajinski park Goričko in Slovensko društvo za proučevanje in 
varstvo netopirjev v sodelovanju z OŠ Fokovci. Šolska jedilni-
ca na OŠ Fokovci je bila napolnjena tudi z učenci iz OŠ Bogo-
jina in DOŠ Prosenjakovci. Najprej smo prisluhnili  prim. mag.  
Branki Belović, ki je razložila, kako svetlobno onesnaževanje 
vpliva na zdravje človeka. To je storila zelo nazorno, kajti moja 
mlajša sestrica več noče spati ob nočni lučki. V nadaljevanju 
je g. Simon Zidar predstavil različne vrste netopirjev in kako 
svetloba ponoči vpliva na netopirje in druge živali. Preda-
vanje je zaključil g. Bojan Jandrašič (ASTRA AD ASTRA), ki je 
na kratko predstavil zvezdno karto kar s pomočjo dežnika. 
Po predavanjih smo dejavnosti nadaljevali zunaj, kjer smo 
najprej opazovali netopirje in poslušali njihovo oglašanje s 
pomočjo ultrazvočnih detektorjev. Celotno noč netopirjev 
smo zaključili na šolskem igrišču, kjer smo opazovali zvezde 
in ostala astronomska telesa s profesionalnim teleskopom. 
Zelo zabavno pa je bilo sedeti na zložljivih stolih sredi šolske-
ga igrišča in slediti razlagi g. Bojanu Jandrašiču, kajti počutili 
smo se, kot če bi bili v kinu na prostem.
O dogodku, ki zahteva nekoliko večjo predanost človeka 
za bivanje na zelenem planetu, sta spregovorili tudi učenki 
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Tjaša Ozvatič in Nina Kočiš. Povedali sta, da se je dogodek 
s pričetkom ob 19. uri začel vznemirljivo in v pričakovanju 
novega znanja, predvsem pa v pričakovanju ogleda astro-
nomskih teles in lova na netopirje. Celoten večer nam je 
popestrilo predavanje o astronomiji »Temno nebo za pogled 
med zvezde«. Najbolj zanimivo pa je bilo iskanje netopirjev z 
ultrazvočnim detektorjem pri romanski rotundi v Selu.

Ajša Dobrijevič, Tjaša Ozvatič in Nina Kočiš

Polna šolska jedilnica mladih in malo starejših željnih znanja o 
svetlobnem onesnaževanju. (foto: Kristjan Malačič)

Zlata kuhalnica in njena ekipa.

Napeto iskanje netopirjev pri romanski rotundi v Selu. (foto: Kristjan Malačič)

Osnovnošolci OŠ Bogojina po svojih inštrumentalnih spretnostih znani tudi 
izven Občine Moravske Toplice.

10. septembra 2016 je v Murski Soboti potekal 7. 
Festival prekmurske gibanice in šunke. Festivala 
so se udeležile osmošolke OŠ Bogojina, ki jim je 
kuhanje v veselje.

Osmošolke so bile na festival povabljene v sklopu projekta 
KUHNA PA TO, ki spodbuja osnovnošolce h kuhanju že skoraj 
pozabljenih jedi v novi preobleki. V kuharski ekipi so bile Tajda 
in Sara Prelič, Lara Erniša in Neja Kosi Lovrenčec pod vodstvom 
mentorice za interesne dejavnosti Zlata kuhalnica Melite Ne-
mec. Dekleta so se spopadla s pripravo testa za langaš in ga 
tudi odlično ocvrla, saj je bilo enega hipa povpraševanje večje 
od ponudbe. Vse lačne langaša je navdušil namaz, ki so ga 
pripravile iz kisle smetane in pora. Naša šola se je predstavila 
tudi s krajšim kulturnim programom – kuharski ekipi se je prid-
ružil inštrumentalni kvartet, ki so zaigrali venček prekmurskih 
narodnih. Prijetno je bilo prisluhniti Žigi Rausu na harmoniki, 
Piji Smodiš na flavti, Neji Kosi Lovrenčec na violini ter učiteljici 
in mentorici Valeriji Šömen na čelu.

Povzeto po: Dušan Nemec



Lipnica 147   |   21

OSNOVNOŠOLČKI NA MINI OLIMPIADI
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Kulturna šola s svojimi kulturniki.

OŠ FOKOVCI OBNOVILA NAZIV 
KULTURNE ŠOLE 
Osnovna šola Fokovci je ponovno zadostila vsem 
kvantitativnim in kvalitativnim kriterijem in si 
pridobila naziv »Kulturna šola 2016« za obdobje 
2016 - 2021.

V četrtek, 22. septembra 2016, je v Petrovčah potekala 
zaključna prireditev projekta »Kulturna šola 2016«. Stro-
kovna komisija je ocenjevala kulturno delovanje na petih 
področjih: razvejenost kulturnih področij, število vključenih 
učencev v kulturne dejavnosti, udeležbo in doseganje re-
zultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na 
lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni, 
obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo in zunanjo 
javnost, način in obseg spodbujanja mentorskega dela ter 
povezovanje med različnimi področnimi dejavnostmi ter 
različnimi šolami v skupne kulturne projekte.
Celodnevnega dogajanja se je poleg ravnateljev in županov 
udeležilo približno 150 učencev in 60 mentorjev. Za men-
torje in kulturne koordinatorje je bil organiziran seminar, kjer 

so predstavili programe in izobraževanja, povezana z neob-
veznim izbirnim predmetom Umetnost. Po dopoldanskem 
delu je sledil še svečani zaključek v dvorani Kulturnega doma 
II. Slovenskega tabora v Žalcu.

Suzana Panker

tekmovali v košarki, odbojki in nogometu. Na koncu so vsi 
učenci prejeli priznanja, pokale in nagrade za sodelovanje, 
ki jih je prispeval Olimpijski komite Slovenije in Športna zve-
za Moravske Toplice. Dogajanje sta s predstavitvijo svojih 
dejavnosti popestrila Nacionalni inštitut za javno zdravje iz 
Murske Sobote in Judo klub Beltinci. Po športnem delu so 
učenci na igrišču razstavili igrače, igre in rekvizite za zame-
njavo za druge. Gre za nacionalni projekt z mednarodno 
udeležbo »STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje«. 

Sabrina Mojzer in Amadeja Ilić 

Pohod mini olimpijcev (foto: Suzana Panker)

Učenci so med seboj zamenjali stare naveličane igrače in številne 
rekvizite za nove (foto: Suzana Panker

15. septembra 2016 smo na OŠ Fokovci 
organizirali 10. Mini olimpiado občine. Mini 
olimpiade so se udeležile vse tri šole v občini, 
DOŠ Prosenjakovci, OŠ Bogojina in OŠ Fokovci. 

Učenci vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja so se 
pomerili na treh postajah v treh različnih športih. Učenci od 
prvega do tretjega razreda so tekmovali v štafetnih igrah, 
igri natančnosti in družabnih igrah na prostem; od četrtega 
do šestega razreda so se pomerili v igri med dvema ognje-
ma, štafetnih igrah ter v malem nogometu, najstarejši pa so 
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PIKINE DOGODIVŠČINE
V petek, 23. septembra 2016, je bil Pikin festival, 
na katerega smo se odpravili tudi osnovnošolci 
OŠ Fokovci. 

V Velenju nas je pričakala Pika Maruša, ki nas je vodila po 
Pikinem festivalu. Na začetku smo si ogledali gusarsko ladjo 
in se nato odpravili na lov za zakladom. Vesoljska akademija 
nas je presenetila z velikim številom delavnic. Po Veseli ulici 
smo prispeli do Vile Čira Čara. Pikino hišo smo si ogledali 
tudi znotraj. Potem smo šli do Pikine lepotilnice, kjer smo 

MOJCA KUČAN –
TALENTIRANA 
OSNOVNOŠOLKA
Mojca Kučan, učenka 9. razreda OŠ Fokovci, je 
v Unesco projektu BRANJE – MOJE SANJE, na 
temo medkulturno učenje, bila nagrajena za 
delo »Prekmurščina, naš ljubi jezik«.

Osnovna šola Muta je ob 80-letnici rojstva priznane slo-
venske dialektologinje, akademikinje prof. dr. Zinke Zorko, 
ki je svoje življenje posvetila raziskovanju narečij, razpisala 
nagradni natečaj VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS. Tudi na ta 
na natečaj je Mojca poslala dve zgodbi v prekmurskem 
narečju in bila nagrajena s splavarskim doživetjem na reki 
Dravi. 

Suzana Panker
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Mali radovedneži v Pikinem laboratoriju. Veliko smo ustvarjali.

Mojca Kučan – talentirana osnovnošolka OŠ Fokovci.

videli obleke, ki jih je sešila Pika. Preobrazili smo se lahko v 
prave Pike ali gusarje. 
V Pikini mestni hiši je bilo veliko različnih delavnic in tam je 
bila Pikina trgovina, kjer smo si lahko kupili majice in igrače. 
Počitek in prigrizek smo imeli v  Pikini počivalnici. Obiskali in 
preizkusili smo tudi vojaški poligon, Pikin labirint in umetni-
ško četrt. Z lepimi dogodivščinami smo se odpravili nazaj v 
šolo, kjer so nas pričakali starši.

Katarina Ilić in Živa Horvat
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VESELO V NOVO ŠOLSKO LETO
Ali je kaj lepšega, kot spoznavati svet črk in 
številk, je pisalo na vabilu za prvošolčke, ki so v 
letošnjem šolskem letu prvič prestopili prag  
DOŠ Prosenjakovci.  

Prišli so v spremstvu staršev, polni pričakovanj in želja. Pred 
vhodom jih je pričakala gospa ravnateljica Jožefa Herman. 
Z roko v roki so se sprehodili do šolskega ribnika, kjer smo 
jih že čakale učiteljice s prvo nalogo. Vsak je v okolici ribni-
ka poiskal pisemsko ovojnico s svojim imenom. V njej sta 
se skrivala dva lista, eden za 
njih, drugi za starše. Poiskali 
so si miren kotiček, nato pa 
na list narisali oziroma na-
pisali svoje občutke, želje in 
pričakovanja ob tej veliki ži-
vljenjski prelomnici. Ovojnice 
so sedaj skrbno shranjene v 
časovni kapsuli, ki visi v nji-
hovi učilnici. Odprli jo bomo 
šele ob koncu šolskega leta. 
Ali se bodo želje izpolnile?

VIDÁMAN AZ ÚJ ISKOLAÉVBE
Van-e szebb mint a betűk és számok világának 
megismerése, írta a kis elsősök számára készített 
meghívón, amelyek az idei tanévben lépték át először 
a pártosfalvi Kétnyelvű Általános  Iskola küszöbét.

Szüleik kiséretével, teli várakozással és vággyal lépkedtek 
az iskola ajtaja felé, ahol az igazgatónő köszöntötte őket. 
Kézen fogva elsétáltak a halastóig. Ott már a tanító nénik az 
első feladdal vártuk. A tó közvetlen környezetében minden 
gyerek számára egy borítékot rejtettünk el. Benne két papír 

volt, egyik a gyerek, a másik a 
szülök számára. Mindenki ke-
resett magának egy csendes 
helyet majd a lapra lerajzolta 
vagy leírta az érzéseit és elvá-
rásait e nagy fordulópont al-
kalmából. A borítékokat most 
egy időkapszulában gondo-
san tároljuk a tanteremben. 
Majd csak a tanév végén 
nyítjuk ki. Vajon teljesülnek-e 
a kívánságok?

Damjana Vöröš in 
Metka Žalik
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Iskanje pisemskih ovojnic / A borítékok keresése.

DAN ODPRTIH VRAT S TEHNIŠKIM DNEM
V okviru že 26. dnevov evropske kulturne 
dediščine smo  na OŠ Fokovci, v petek, 7. oktobra 
2016, izvedli Dan evropske kulturne dediščine z 
naslovom »Ko mlinček ropoče«.   

Dnevi evropske kulturne dediščine so skupna akcija števil-
nih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske 
komisije. Prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi do-
mači javnosti, Evropejcem in svetu predstavljajo kulturno 
dediščino Evrope. V letošnji temi opozarjajo na ogroženo 
dediščino, na dediščino, ki izginja, to sta podeželska in indu-
strijska dediščina. Poigrali so se tudi z besedami v besedah. Z 
besedama IŠČI in OKO (DEDIŠČINA OKOLI NAS) nagovarjajo 
javnost, da bomo dediščino iskali z budnim očesom, da je 
treba dediščino spoznavati z vsemi našimi čutili.
Učenci šole, njihovi starši, predstavniki Centra arhitekture 
Slovenije, nekaj učencev in dijakov Unesco šol z mentorji ter 
delavci naše šole smo po kratki predstavitvi ciljev in teme 
tehniškega dne ustvarjali v delavnicah in po končanem delu 
razstavili svoje izdelke v šolski jedilnici in pripravili kratek kul-
turni program. Ob 13. uri smo se z avtobusom odpeljali v 
Kančevce na ogled Magaševega mlina. Nekoč je bil to mlin 
za kruh, danes le še za spomin.

Suzana Panker Ogled Magaševega mlina, ki danes stoji samo še za spomin.

Tehnično zahtevna gradnja mlade osnovnošolke.
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POMURSKE GASILKE IN 
PROSTOVOLJSTVO
Pomursko gasilstvo je del dolgoletnega in 
požrtvovalnega truda vseh gasilcev in gasilk, ki 
so svojo pot prvič začeli leta 1871 z ustanovitvijo 
PGD Ljutomer.

Danes ima večina pomurskih PGD-jev tudi žensko gasilsko 
četo. Vsako leto se, vedno v drugem pomurskem kraju, se-
stanejo pomurske gasilke. Letos se je 9. posveta in srečanja 
gasilskih članic Pomurja, ki je bilo v Selu, 3. septembra 2016, 
udeležilo približno 225 gasilk iz 15 gasilskih zvez Pomurja.

Pozdravni nagovori 
Posvet in srečanje je otvoril Dušan Grof, predsednik GZ Mo-
ravske Toplice in čestital pomurskim gasilkam za uspešno 
dejavnost. Župan domače občine Alojz Glavač je v svojem 
govoru pohvalil prizadevanje pomurskih gasilk. Predsednica 
komisije za članice Andreja Novak Görkeš pa je v svojem 
pozdravnem nagovoru izpostavila, da je gasilstvo poslanstvo 
dano od srca in, da morajo ostati še naprej dobrosrčni. 

Posvetili se bodo liku gasilca
Srečanja pomurskih gasilk se je udeležil tudi Milan Anto-
lin, predsednik regijskega gasilskega sveta za Pomurje, ki je 
poudaril, da se iz leta v leto veča število članov in članic 
PGD-jev; članice sestavljajo ponosno eno tretjino vseh po-
murskih gasilcev in gasilk. A vidno razočaran je povedal, da 
se po spletnem družbenem omrežju Facebook širi nekaj, kar 
ni gasilstvo in se bo v prihodnosti tudi kaznovalo.

Prostovoljno delo je tisto, ki nosi bogastvo v sebi
V luči gasilstva, ki predstavlja prostovoljno delo, so na pos-
vetu in srečanju pomurskih gasilk organizirali okroglo mizo 
na temo »Sodobna ženska v vlogi prostovoljke«. Na okrogli 
mizi je sodelovalo šest žensk; Barbara Horvat – psihologinja 
in Pomurka leta 2015, Jana Kerčmar – prva duhovnica v Slo-
veniji, Mateja Kociper – Miss Slovenije 2015, Sandra Vučko 
– Vinska kraljica Slovenije 2015, dr. Jana Murgelj – poslanka 
SMC v DZ RS in Marija Bačič – poslanka SD v DZ RS. Vse 
ženske se v svojem življenju na takšen ali drugačen način 
srečujejo s prostovoljstvom. Dr. Jana Murgelj je izpostavila, 
da je krojenje svoje usode v družbi in službi zelo pomembno. 
Ženske imajo veliko znanja, energije in moči. Marija Bačič se 
je zahvalila svojemu možu, ki jo razume in podpira, da dela 
za tiste, ki so pomoči potrebni. Obe poslanki sta izpostavili 
tudi dejstvo, da bi se morala urediti zakonodaja na področju 
prostovoljnega dela. O svojem prostovoljnem delu sta spre-
govorili tudi Mateja Kociper in Sandra Vučko, ki je povedala, 
da svoje prostovoljno delo nadaljuje na domači zemlji, kjer 
pomaga družini pri opravljanju vinogradništva. Miss Slove-
nije 2015 pa bo svoje prostovoljno delo opravljala tam, kjer 
jo bodo potrebovali – najbolj med otroci rakavega obolenja. 

Barbara Horvat je izrazila, da jo je prostovoljstvo naučilo raz-
ličnosti, kjer je dodobra spoznala samo sebe. Jana Kerčmar 
pa je poudarila, da so Prekmurci neuničljive korenine, katero 
dobrino skromnost ni potrebno razglašati. 

Srečanje gasilk se je nadaljevalo pozno v noč
Po okrogli mizi so iz PGD Ljubečna predstavili zgodbo in 
tekmovanje Fire Combat, ki je v Slovenijo prišlo iz Ameri-
ke. Tekmovanja se udeležuje čedalje več gasilskih društev 
iz celotne Slovenije. Srečanje in posvet pomurskih gasilk je 
s kulturnim programom obogatila Lea Sapač. Kasneje so se 
pomurske gasilke družile še pozno v noč.  

Senta Domjan

NAŠI GASILCI

Okrogla miza na temo »Sodobna ženska v vlogi prostovoljke« z 
moderatorko Anjo Vučkič (foto: PGD Selo)

Častni gostje na srečanju, ki ga je otvoril Dušan Grof.

Gasilka sem!
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DELUJMO PREVENTIVNO – 
VSEPOVSOD IN VES ČAS
Letošnji oktober je posvečen tematiki 
splošne požarne varnosti v gospodinjstvih in 
problematiki ogljikovega monoksida. Ob tej 
priložnosti smo o tem spraševali Dušana Grofa, 
predsednika Gasilske zveze Moravske Toplice 
in Štefana Cmora, poveljnika Gasilske zveze 
Moravske Toplice.

1. Ali menite, da se ljudje premalo zavedajo požarne 
nevarnosti?
Ne moremo reči, da se ne zavedajo požarnih nevarnosti, 
lahko pa trdimo, da so premalo seznanjeni z nevarnostmi, ki 
jih prinašajo novi načini ogrevanja. Ogrevanje na kurilno olje 
je z dvigom cen fosilnih goriv v gospodinjstvih zamenjalo 
ogrevanje z lesno biomaso. Požarna varnost se zagotovi s 
popolnim tesnjenjem zalogovnika za gorivo. Za skrajne pri-
mere bi moral biti kotel opremljen še z avtomatsko gasilno 
napravo.

2. Kakšna je obveza vsakega gospodinjstva pri požar-
ni varnosti?
Ker vsako leto doživimo nekaj nesreč z ogljikovim monoksi-
dom, ki se velikokrat končajo s smrtnim izidom, je prav, da se 
občani seznanijo z nevarnostjo, ki jo ta plin predstavlja. Leta 
2013 je bil sprejet zakon, ki med drugim določa, da se mora 
v stanovanjske prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi 
od zraka v prostoru, najpozneje do 1. januarja 2017 vgraditi 
javljalnike ogljikovega monoksida. 

3. Na kakšen način se ogljikov monoksid lahko prik-
rade v gospodinjstvo?
Ogljikov oksid ali ogljikov monoksid s kemijsko formulo CO 
je plin brez barve, vonja in okusa, je gorljiv in toksičen. To 
enostavno pomeni, da ga s človeškimi čutili ne moremo 
videti, okusiti ali vonjati! Toksičen je že pri koncentracijah 
večjih od 0,005 vol%, pri koncentraciji 0,04 vol% pa je za od-
raslega človeka smrten. Nastaja pri nepopolnem zgorevanju 
snovi, ki vsebujejo ogljik. Tako se lahko v stanovanju pojavlja 
povsod tam, kjer se uporablja peči na trdo gorivo, peči na 
naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in 
peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan). Ogljikov oksid 
nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim zgore-
vanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v 
domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med 
običajnim obratovanjem vozil.

V prostoru pride v največ primerih do nastanka prevelikih 
koncentracij CO zaradi: slabega odvajanja zgorevalnih pro-
duktov (neočiščeni ali slabo očiščeni dimniki), napačno iz-
vedenih ali poškodovanih dimniških tuljav in neustreznega 
prezračevanja. 

4. Kako odpraviti takšno onesnaževanje ali se ubraniti 
pred napadom ogljikovega oksida?
Osnovni preventivni ukrepi za zaščito pred nastajanjem CO 
so redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav. Pri tem 
velja opomniti, da je treba čiščenje kurilnih naprav na trda 
kuriva opravljati večkrat (odvisno od moči kurilnih naprav 
na trda kuriva). 
Zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezrače-
vanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov s kurilno napravo 

NAŠI GASILCI

Taktična vaja sektorja Prosenjakovci v Selu (oktober 2015.
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je treba očistiti enkrat letno. Zagotoviti je treba ustrezno 
prezračevanje ter dovod zraka za zgorevanje kurilne naprave 
oz. plinskega bojlerja. Zunanja nova okna s tesnili ne ustreza-
jo zadostnemu prezračevanju in oskrbi z zrakom. Zadostna 
oskrba z zrakom je potrebna tudi za delovanje plinskih peči 
v avtodomih in počitniških prikolicah. 
V zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih poga-
njajo motorji z notranjim zgorevanjem (motorne žage, agre-
gati ipd.). Ob zagonu motorjev in vozil z notranjim zgoreva-
njem v garaži naj bodo garažna vrata odprta. Preventivno 
se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljikovega 
oksida (CO javljalniki), čim bližje v višini glave oseb, ki bivajo 
v prostoru. 

5. Kaj bi svetovali vsakemu gospodinjstvu glede po-
žarne varnosti? 
Veliko nesreč v gospodinjstvih se zgodi zaradi malomar-
nosti in neznanja. Javljalniki dima in nevarnih plinov se 
danes lahko nabavijo po relativno nizkih cenah. Najmanj, 
kar lahko vsak stori sam v svojem gospodinjstvu je nabava 
gasilnika, ki ga je relativno enostavno uporabiti in je zelo 
uspešen pri gašenju začetnih požarov, ko je škoda še zane-
marljivo majhna. 
Pred leti smo ravno v mesecu oktobru izvedli usposabljanje 
za ravnanje z ročnimi gasilniki s praktičnim preizkusom. To 
usposabljanje so izvajala skoraj vsa PGD. Na žalost je bil 
odziv občanov slab.

Potrebno je strokovno vzdrževati kurilno napravo, v kurilnici 
naj bodo nameščene požarno odporna vrata, tudi dimovode 
je potrebno strokovno vzdrževati. Po naši zakonodaji je ne-
pravilno in celo prepovedano skladiščenje jeklenk v kletnih 
prostorih oziroma v prostorih, ki so nižji od okoliškega terena 
ter v spalnih prostorih.  

 

6. Ali se gasilci v mesecu oktobru tudi dodatno uspo-
sabljajo?
Mesec oktober je že tradicionalno mesec, ko smo gasilci 
zelo aktivni. V GZ M. Toplice izvedemo več vaj z namenom 
obnovitve znanj, spoznavanj nove opreme ter preverjanj 
dosegljivosti in usposobljenosti. Izvajamo še centralno vajo 
na nivoju gasilske zveze. Vse vaje so  načrtovane, izdelani 
in potrjeni so ustrezni elaborati. Čas vaje vnaprej ni znan. 
Glavna vaja bo letos izvedena ob udeležbi članov in članic, 
kar pomeni, da bo vsaka enota sestavljena mešano. Razen 
vaj pa pregledamo in ažuriramo naše načrte delovanja, še 
posebej poskrbimo za opremo, organiziramo dneve od-
prtih vrat … Precej preventivnih akcij izvedemo skupaj s 
predšolskimi in osnovnošolskimi zavodi.

Senta Domjan

NAŠI GASILCI

Intervencija ob požaru v Suhem vrhu. (23. 1. 2016)

Osrednja vaja GZ M. Toplice – Članice (M. Toplice –počitniško naselje 
oktober 2015)
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POMERILE SO SE MORAVSKE 
ULICE
Športno-rekreacijski center v Moravskih Toplicah 
je bil 27. avgusta 2016 športno obarvan.  
V 2. meduličnih igrah se je borilo 5 ekip,  
zmagala je Dolga ulica 2.

Športno društvo Moravske Toplice je drugo leto organiziralo 
medulične igre, v katerih so se prebivalci Moravskih Toplic 
borili za zmago. V meduličnih igrah je sodelovalo pet ekip, 
razdeljenih po ulicah Moravskih Toplic, to so Kranjčeva ulica, 
Ulica Na bregu, Dolga ulica 1, Dolga ulica 2 in Novo nase-
lje. Ekipe so se pomerile v šestih igrah; odbojka, streli na 
gol, gasilska, »telige«, spretnost in igra za otroke. Najmanjši 
in najmlajši so letos lahko pristavili točko ali dve za svoje 
ekipe, ko so s fračo, večjo od njih samih, ciljali na prazne 
pločevinke. Videli smo lahko napet boj, podkovan z glasnim 
spodbujanjem svojih ekip. Vsak boj pa je vodil znan radijski 
voditelj Bobo. Tako kot vsako tekmovanje, je tudi slednje 
dalo zmagovalca. Dolga ulica 2 je že drugo leto zapored 
povedla s prvim mestom. Sledijo ji ekipe Dolga ulica 1, Ulica 
Na bregu, Kranjčeva ulica in ulica Novo naselje z zadnjim 
mestom.

Senta Domjan

ŠPORT

Osredotočenje na tarčo je zahtevalo veliko koncentracije.

Mladinci in člani hokejskega kluba s predsednikom RS Borutom Pahorjem.

Bolj so navijali, bolj so tekmovalci vlekli vrv, da bi premagali nasprotnika.

Predsednik države Borut Pahor izziva vratarja hokejskega kluba M. Toplice

hokejske predstavitve se lahko pohvalijo, da so imeli  odlič-
no pripravljen paviljon z ličnim letakom, predstavitvijo na 
platnu in - kot edini - imeli številna praktična darila, vezana 
na hokej in Prekmurje, katere sta prispevala HK Moravske 
Toplice in TIC Moravske Toplice. Ob zaključku pa so si bili vsi 
predstavniki na paviljonu enotni: manjkati na taki prireditvi 
kot je Olimpijski festival je nenadomestljiva škoda. 

Jože Črnko

HOKEJSKI PAVILJON V LJUBLJANI 
Zveza za hokej na travi Slovenije se je udeležila 
Olimpijskega festivala za mlade. Celotno 
hokejsko prezentacijo je prevzel HK Moravske 
Toplice, ki je že nekaj let gonilna sila za 
promocijo hokeja na travi v Sloveniji.

Hokejski paviljon je bil odlično obiskan in pokazalo se je, da 
je hokej na travi tudi za Ljubljančane še kako zanimiv, saj se 
jih je ogromno zanimalo za vpis v klub in vadbo. Odlično je 
bila opravljena tudi prezentacija na glavnem odru in anima-
cija s TV ekipo ob paviljonu. Ko je že kazalo, da se kaj novega 
in zanimivega več ne more zgoditi, je hokejski paviljon dobil 
še obisk predsednika države Boruta Pahorja. Organizatorji 
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V MORAVSKIH TOPLICAH ZOPET NA KOLESIH

Na štartu je predsednik OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek kolesarjem 
zaželel srečno in varno pot. (foto: Jan Vitez)

Najboljše golf igrišče v celotni Sloveniji je naše – v Moravskih Toplicah

MORAVSKOTOPLIŠKO GOLF IGRIŠČE NAJBOLJŠE V SLOVENIJI

ŠPORT

Občinska športna zveza je že 21. leto 
zaporedoma priredila kolesarski maraton. Kot 
vsako leto, so tudi letos kolesarji štartali izpred 
Term 3000 v Moravskih Toplicah.  

Kolesarji vseh velikosti in nivoja profesionalnosti so se udele-
žili 21. kolesarskega maratona – da bi izboljšali svoj rezultat 
v kolesarskih društvih, kjer trenirajo, ali zaradi znanega reka 
»Zdrav duh v zdravem telesu«. Tradicionalni kolesarski ma-
raton je zaobsegal tri vrste prog – Veliki maraton na 50,4km, 
Mali maraton na 30km in Družinski maraton na 10km. Med 
kolesarji je bilo moč zaslediti tudi ročnega kolesarja. 

Senta Domjan

Na turističnem vodiču »In your pocket Ljubljana« 
so izvedli tekmovalni izbor »Best of summer in 
Slovenia 2016«. Med najboljšimi se je znašlo tudi 
domače golf igrišče.

Gre za izbor, ki so ga izvedli s pomočjo glasovanja na sple-
tnem turističnem vodiču. Turisti in vsi ostali so lahko glasovali 
za najboljše športno, adrenalinsko, muzejsko-zgodovinsko in 
drugo posebno mesto, v smislu ponudbe letošnjega poletja. 
Za najboljše golf igrišče so izbrali moravskotopliško, ki je s 
25% glasov pometla s konkurenco. Za našim golf igriščem 
ji tako sledijo golf igrišče Bled, Arboretum in Ptuj. 

Senta Domjan

OBVESTILO UREDNIŠKEGA ODBORA LIPNICA
V uredniškem odboru glasila Lipnica si želimo čim bolj aktivno vključevati vsa društva, organizatorje 
prireditev, zavode, šole, vrtce in vse zainteresirane, da soustvarjajo Lipnico z nami.

  Vas vabimo, da nam na mail: lipnica.casopis@gmail.com 
pošiljate prispevke in fotografije o dogodkih ali zanimivostih.
Lahko pošljete tudi samo fotografije s kratkim opisom, ki 
bodo služile kot foto utrinki. Vse fotografije so naj v velikosti 
vsaj 1 MB. Vljudno vas naprošamo, da nas o dogodkih tudi 
obveščate, saj se jih želimo v čim večji meri udeleževati.

V kolikor si želite sami napisati prispevke in jih poslati, da jih 
vključimo v Lipnico (za naslednjo številko do 5. decembra 
2016), pa vas prosimo, da nas o tem prej obvestite po 
časopisnem mailu, v katerem vam bomo odgovorili koliko 
število znakov in fotografij potrebujemo. Tako se bomo 
izognili krajšanju ali daljšanju vaših prispevkov. 

Uredniški odbor glasila Lipnica tesno sodeluje tudi s Turi-
stično informativnim centrom Občine Moravske Toplice (TIC 
OMT), ki obvešča in naproša vse zainteresirane, da še nap-
rej vestno in pridno pošiljajo prispevke o dogodkih ali zgolj 
kakšne zanimivosti za foto utrinke. Prispevke lahko pošljete 
na info@moravske-toplice.com.

Upamo, da bomo tudi v prihodnje s skupnimi močmi obliko-
vali našo Lipnico. Za vse vaše poslane prispevke, fotografije, 
zanimivosti ali zgolj informacije o dogodkih, ki jih prirejate, 
se vam zahvaljujemo!

Uredniški odbor glasila Lipnica
TIC Občine Moravske Toplice
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PREDSTAVITEV DESTINACIJE 
MORAVSKE TOPLICE Z OKOLICO 
NA NAJVEČJEM DOGODKU ZA 
STAREJŠE V SLOVENIJI
Na 16. festivalu za tretje življenjsko obdobje, 
ki se je med 28. in 30. septembrom 2016 
odvijal v Cankarjevem domu v Ljubljani, se je 
na razstavnem prostoru Pomurja s turistično 
ponudbo predstavil tudi TIC Moravske Toplice.

Dogodek iz leta v leto beleži več obiskovalcev, zato smo 
veseli, da smo tudi tokrat lahko seniorjem, ki veljajo za iz-
razito ciljno skupino za pomurski turizem, predstavili mož-
nosti za aktivni in sproščujoči oddih pri nas. TIC Moravske 
Toplice smo ponudbo promovirali z ostalimi predstavniki iz 
regije (Pomursko turistično zvezo, Vulkanijo, Hotelom Diana, 
Dosorjem, Pomelajem, ZTŠ Radenci, Agencijo Klas in z ZOT 
Dobrovnik). 
Festival je spremljal še bogat celodnevni kulturni program, 
v okviru katerega so nastopile tudi pevke Ženskega pevske-
ga zbora Marjetice, ki deluje v okviru Društva upokojencev 
Moravske Toplice.

Turistična ponudba Moravskih Toplic oz. Pomurje atraktivno za starejše 
iz vse Slovenije.

Nastop Ženskega pevskega zbora Marjetice na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje.

Fotografija romanske rotunde v Selu. (foto: Jošt Gantar)

TIC-OVA STRAN

OB SVETOVNEM DNEVU 
TURIZMA VRATA V ROTUNDO 
ODPRTA BREZPLAČNO
Aktivnost  »Dan odprtih vrat v romanski rotundi 
v Selu« se je letos uvrstila tudi v sklop dogodkov 
Dnevi evropske kulturne dediščine, medtem ko 
je letošnja tema Svetovnega dne turizma bila več 
kot ustrezna – dostopnost turizma je potrebno 
omogočiti vsem.  

Kot že obveščamo širšo javnost praktično celo leto, beležimo 
v rotundi v Selu zadovoljiv obisk, ki pa se je tudi letos na 
dan odprtih vrat povečal, v primerjavi z lani, kar nas izjemno 
veseli. 
Letos je brezplačni vstop v rotundo koristilo presenetljivo 
število obiskovalcev od doma in drugod. Poleg množičnih 
slovenskih, avstrijskih in madžarskih gostov, smo beležili tudi 
obiskovalce iz Češke in Belgije. Prav poseben gost v Selu pa 
je bil gospod Renato Verlič iz okolice Golnika, nekdanji član 
ansambla Igor in zlati zvoki, ki nam je dan polepšal s svojo 
komunikativnostjo.
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POTOPISNO PREDAVANJE S KOLESOM NA PORTUGALSKO  
IZ MARIBORA

V MORAVSKIH TOPLICAH ZOPET USTVARJALI UVELJAVLJENI 
AKADEMSKI SLIKARJI 
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar 
– podružnica Murska Sobota in Evangeličanska 
Cerkev v RS sta v sodelovanju z Občino Moravske 
Toplice priredila 22. Slikarsko kolonijo Primož 
Trubar Moravske Toplice 2016. 

V koloniji, ki se je med 25. septembrom in 2. oktobrom 
2016 odvijala v prostorih moravskotopliškega župnišča, so 
se na povabilo umetniškega vodje akademskega slikarja 
Nikolaja Beera zbrali številni uveljavljeni slovenski sodobni 
likovni umetniki (Rudi Benétik, Ana Cajnko, Dušan Fišer, Aleš 
Sedmak, Rudi Skočir, Jerneja Smolnikar, Veljko Toman, Jože 
Vrščaj). Slikarje je med ustvarjanjem obiskal tudi župan Obči-

TIC-OVA STRAN

S kolesom se tudi da lepo potovati.

O ustvarjalnem zanosu je s slikarji spregovoril tudi naš župan.

Nikolaj Beer izroči udeleženi slikarki elektronsko različico monografije 
»Bogastvo naših vasi – Občina Moravske Toplice«.

Zbrani likovni umetniki, udeleženci kolonije z organizatorji.

Ni vam potrebno imeti časovnega stroja za potovanje v pre-
teklost. Obiščite povsem naključne vasice v Italiji, Franciji ali 
na Portugalskem in boste kaj hitro dve ali tri generacije v 
preteklosti.

25. novembra 2016 ob 18. uri vabljeni v gasilski dom Mo-
ravske Toplice, da skupaj preživimo zanimiv večer s Petrom, 
ki nam bo predstavil vtise s poti vse do Portugalske. 

KS Moravske Toplice

ne Moravske Toplice Alojz Glavač ter jim izrekel dobrodošlico 
in obilo ustvarjalnega zagona. 
Utrinke s kolonije, ki jih je zbral mag. Franc Obal, najdete na 
spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-to-
plice.si. 
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V SUHEM VRTU NASAD GOJI JAGOD

BILA JE TRGATEV / PREDSTAVLJAMO

Pesnik po duši in srcu, Martin Horvat iz Ivancev, 
ki je lansko leto objavil svojo prvo pesniško zbirko 
»Moje ljubezni« in jo posvetil svoji ženi Amaliji.

Enostaven pripomoček za uničenje mrčesa – 
nekateri v prazno plastenko nalijejo sirup za 
delanje soka, pivo, ali staro vino, da bi privabili 
ose, sršene in drugi mrčes, ki uničujejo zdravo 
grozdje. Mrčes se v tej tekočini tako utopi.

Tradicionalna trgatev v Središču. 
(foto: Leonida Šanca)

PRI GORICAJ 
Na brejgi filovskon so mi gorice,
v Büjkevji mi gozd šumij,
z gozda čüjen ptičje petje,
kak lipau se mi glasij.

Slavček mali poje pesen,
vsako jutro dan na dan,
te pa kukavico čüjen,
gda spomladi prijde k nan.

Črni kous nan poje pesem,
gda gorice kopamo,
na jesen nan čriček poje,
gda že grouzdje prejšamo.

Sladki mošt nam sveti Martin
v dobro vijno krstil bo,
mo s prijatelji ga pili,
naj nan vsen na zdravje bo.

Martin Horvat iz Ivancev

koristi katere ljudi spodbudijo, da jo preučijo do potankosti. 
Njena zgodovina sega v čase starodavne Kitajske, ko so z njo 
zdravili takratne kralje, vojaki so jih pa kot krepčilo uporabljali 
pred odhodom v boj.« Goji jagode imajo velik zdravilni učinek, 
saj so bogate z antioksidanti, vitamini A, B1, B2, B3, B5 in C, 21 
minerali (kalcij, železo, cink, baker, kalij, selen), 8 polisaharidi, 
6 monosaharidi, nenasičenimi maščobnimi kislinami in karo-
tenoidi,« nam zaupa. Dejstva pričajo tudi, da je goji jagoda 
tisti sadež, s pomočjo katerega lahko uravnavamo holesterol, 
krepimo imunski sistem, preprečujemo razvoj rakavih obo-
lenj, razstrupljamo jetra, zdravimo nespečnost in še marsikaj. 
»Če pogledamo vse prednosti, ki jih nudi goji jagoda, lahko z 
lahkoto povemo, da je to res sadež s super močjo.« 

Iz goji jagod lahko nastanejo marsikatere jedi, zelenjavno-
-sadni smuti in žar omaka, ki sede k dobremu kosu govedine 
ali divjačine (to sta tudi najljubši jedi proizvajalca Daša), iz 
goji jagod pa lahko naredimo tudi okusen namaz ali pa jih 
dušimo skupaj s paradižnikom, da naredimo omako. 

Prekmursko podnebje goji jagodam dobro dene
Tako kot za vsak pridelek, je tudi za slednjega potrebno ve-
liko potrpežljivosti in trdega dela. Delo z goji jagodami, za 
čim bolj kakovosten pridelek, zahteva pognojevanje zgodaj 
spomladi in pred zimskim spancem, odstranjevanje plevela, 

Dašo Gomboc, po rodu iz Tešanovcev, kjer je 
živel do svojega 4. leta starosti – sicer prihaja 
iz Rakičana, je svoje srečno mesto pod soncem 
našel ravno v našem/svojem Suhem Vrhu. 

V Suhem Vrhu, ki je znan po izrednih vinogradih in 
prvovrstnih vinih, je Dašo Gomboc začel obdelovati družin-
sko zemljišče, ki je bilo nekoč v lastni njegovih starih staršev. 
Zaradi ljubezni do vrtnarjenja in prve podarjene rastline goji 
jagode, se je odločil, da bi lahko na tej lokaciji stal nasad goji 
jagod. Rodila se je podjetniška ideja vzgoje goji jagod.

Zaorati v ledino in začeti iz nič …
Nekoč mu je soseda podarila, takrat njemu še neznano rastli-
no goji jagodo, ki jo je posadil na domačem vrtu ter se o njej 
začel intenzivno učiti. Po premaganih ovirah je vzgojil čvrst 
in zelo roden grmiček. Zaradi te izjemne rastline, ki uspeva v 
domačem okolju, se je porodila ideja, da bi imel cel nasad. Pri 
tem so mu ob strani in v pomoč najbolj stali družina. »Pred-
vsem z očetom sva vsak teden v nasadu in skrbiva za nove 
družinske člane,« pripoveduje Dašo o svoji ideji in ne prav 
težkih začetkih, ki bodo pisali uspešno zgodbo. 
Tako se je Dašo Gomboc iz svoje prve rastline pa vse do stote 
sadike na zemljišču v Suhem Vrhu naučil, da je to izredno po-
sebna rastlina z izjemnim pridelkom. »Goji jagoda je rastlina 
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košnjo trave med redovi posajenih sadik, odstranjevanje div-
jih poganjkov, ki zavirajo rast goji jagode ter obrezovanje vej, 
da se rastlina lahko primerno razvija skozi vso poletje. Dašo 
Gomboc v Suhem Vrhu vzgaja ekološke goji jagode in tako 
za naravno krepčilo uporablja pripravke iz nabranih kopriv, 
njivske preslice in kamilice. 
Vendar se tudi on, tako kot vsak kmetovalec, srečuje s pod-
nebnimi težavami. »Goji jagode so namreč občutljive na dalj-
ša vlažna in deževna obdobja, posledica tega pa je pojav sive 
plesni, ki ob močni razširitvi lahko uniči ves pridelek,« nam 
potoži. Najučinkovitejši način borbe proti plesni je zalivanje 
in škropljenje z naravnimi pripravki.

Prihodnost mogoča z rednim odjemalcem
Dašo Gomboc svoje pridelke, ki jih ustvari v Suhem Vrhu, 
prodaja vsem, ki si želijo poskusiti goji jagodo. Njegovi načrti 
za prihodnost pa vsekakor vključujejo tudi rednega odjemal-
ca, ki bo znal na najboljši način pridelek izkoristiti in ponuditi 
končnim kupcem. »Z gotovostjo pa lahko povem, da bodo 
na mojem vrtu v prihodnosti posajene tudi druge rastline,« 
je odločen in prepričan Dašo Gomboc.

Senta Domjan

PREDSTAVLJAMO VAM / ODPADKI V OBČINI

Mladi podjetnik Dašo Gomboc in njegovo zemljišče v Suhem Vrhu.

Super rastlina s super sadežem – goji jagoda.

Neurejen ekološki otok – Saubermacher opozarja občane, naj na otoke 
ne vozijo rumene vreče, saj imajo zanje urejen odvoz iz gospodinjstev.

Gradbeni odpad in gume ne sodijo na ekološke otoke.

KAM Z ODPADKI V GOSPODINJSTVU?
Vsako gospodinjstvo v Občini Moravske Toplice 
mora biti vključeno v organizirano zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov s tipiziranim zabojnikom 
oz. izjemoma z vrečami pri izvajalcu aktivnosti 
GJS zbiranja komunalnih odpadkov, t.j. podjetju 
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Gospodinjstva lahko uporabljajo še naslednje komunalne 
storitve:

• odvoz mešane embalaže (kovinske, plastične, sestavlje-
ne) v prozornih tipiziranih vrečah,

• odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov po naročniškem sis-
temu na klic enkrat letno,

• oddajo ločeno zbranih frakcij (papir, steklo in mešano 
embalažo) na ekoloških otokih,

• oddajo ločeno zbranih frakcij (električna in elektronska 
oprema, oblačila in obutev, kosovni odpadki, jedilno olje, 
avtomobilske gume …) v Zbirnem centru za ločeno zbi-
ranje frakcij Fokovci in CERO Puconci,

• oddajo posebnih in nevarnih odpadkov enkrat letno v 
času sobotne akcije zbiranja le-teh, 

• odvoz papirja v Martjancih in Moravskih Toplicah,
• odvoz bioloških odpadkov v Bogojini, Ivancih, Lukačev-

cih, Martjancih, Mlajtincih, Moravskih Toplicah, Noršincih 
in Tešanovcih,

• oddajo manjših e-odpadkov in odpadnih baterij v ulični 
zbiralnik (Moravske Toplice, Dolga ulica 90 (mlekarna), 
Gasilski dom Prosenjakovci)).
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Žal se še vedno dogaja, da občani odlagajo odpadke ob 
zabojnike na ekoloških otokih in pokopališčih oz. se v posa-
mezne zabojnike odlagajo odpadki, ki tja ne sodijo.

Ločujmo odpadke in vrnimo naravi nasmeh.
Ločujmo odpadke na izvoru in jih odložimo tja, kamor sodijo. 
S tem lahko enostavno in spoštljivo do narave poskrbimo 
za odpadke že doma.

Potrudimo se in bodimo vzgled – najprej našim otrokom 
in naravi! Senta Domjan

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ

ODPADKI V OBČINI

Pozorno preberite, kateri odpadki spadajo kam - v zeleni odpad ne 
sodijo različni drugi odpadki.

Tako izgledajo ulični zbiralniki, namenjeni za zbiranje e-odpadkov.

KAZENSKE GLOBE ZA NE LOČEVANJE ODPADKOV
Kakšne so najpogostejše kazenske globe 
po Odloku o načinu opravljanja obveznih 
gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih 
odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na 
območju Občine Moravske Toplice (Ur.l. RS, št. 
74/2010, 1/2013)?

Odlok predpisuje za povzročitelja odpadkov v kazenskih 
določbah globo 500,00 evrov za naslednje prekrške:

• če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki 
(vključenost v organiziran odvoz smeti, nabava zabojnika 
ali predpisanega števila tipskih vrečk),

• če odpadkov ne zbira ločeno kot je to določeno z odlo-
kom, tudi na ekoloških otokih,

• če odpadke na ekoloških otokih odlaga poleg zabojni-
kov,

• če odpadke odlaga izven za to določenih odlagališč oz. 
za to določenih krajev,

• če sežiga komunalne odpadke,
• če v namenske zabojnike za posamezno vrsto odpadkov 

odlaga komunalne odpadke, ki ne sodijo v ta zabojnik.

Razlog več, da vrnemo naravi nasmeh!
Medobčinska inšpekcija in redarstvo

• tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mo-
bilne telefone,

• manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glas-
bene instrumente, zvočnike,

• električno orodje,
• igrače, opremo za prosti čas in šport, ki za svoje delovanje 

potrebujejo bodisi polnjenje na električni tok bodisi bate-
rije ali akumulatorje,

• prenosne baterije in akumulatorje.

Družba ZEOS d.o.o. in podjetje Saubermacher - 
Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 
2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z 
e-odpadki ter skupaj z župani oz. predstavniki 
občin lansirala ulične zbiralnike za zbiranje 
e-odpadkov in odpadnih baterij v občine Beltinci, 
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, 
Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, MORAVSKE TOPLICE, 
MO Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, 
Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. 

Postavitev uličnih zbiralnikov so pospremili s podpisom listine 
in simbolično oddajo svojih e-odpadkov. Vse njihove lokacije 
najdete na spletni strani projekta: e-odpadki.zeos.si. V Občini 
Moravske Toplice se zbiralniki nahajajo v:

• Moravskih Toplicah - Dolga ulica 90 (mlekarna),
• Prosenjakovcih – Zadružni dom Prosenjakovci.

Glede na velikost odprtine v zabojniku lahko občani oddate 
v zbiralnik:

• sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, sušilnike las, 
brivske aparate,
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Petletni projekt s sloganom E-cikliraj sofinancirata Evropska 
komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor RS. V sklopu projek-
ta bo vzpostavljena potrošniku prijazna mreža zbiranja e-od-
padkov in odpadnih baterij. ZEOS d.o.o. bo s spremljevalnimi 
aktivnostmi predstavil projekt ter osveščal o pomembnosti 
pravilnega ločenega zbiranja in oddajanja e-odpadkov. Da bi 
tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, 
da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih 
baterij ter nam pomagate ustvariti zdravo okolje.
E-ciklirajmo skupaj!

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 

ODPADKI V OBČINI / OBVESTILA ZA OBČANE IN OBČANKE

Prednja stran 
 

KUPON ZA 20 % POPUST PRI CENI STORITVE STERILIZACIJE / 
KASTRACIJE  PSA / MAČKE 

PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI 
VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH: 

1. Veterinarska postaja LENDAVA (02/578-85-87, 041/654-647) 
2. Veterinarska ambulanta TUŠAR (031/663-925)  
3. Veterinarska ambulanta LJUTOMER (02/584-85-55) 
4. Veterina ŠKARICA (02/521-15-73, 041/615-534, 041/343-650) 
5. VETERINARIA, MURSKA SOBOTA (02/521-38-57, 051/362-255) 
6. Veterinarska postaja RADGONA, GORNJA RADGONA (02/564-85-90) 
7. NABERGOJ, Veterinarski inţeniring, MORAVSKE TOPLICE (02/548-12-30) 
8. ŠANTL, Veterinarska ambulanta, BOLEHNEČICI (02/564-39-24) 

    
Veljavnost kupona: od 1. oktobra 2016  do 30. novembra 2016 

 
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA, Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota, Tel. 

št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313, www.dzzpomurja.si, E-pošta: dzzpom@gmail.com,  
 TRR  št.: 02340-0256066415 NLB d.d., Ljubljana 

 
 

Dolžnost lastnikov živali je, da 
preprečite, da bi se vaše živali 

nekontrolirano 
razmnoževale׃″Skrbnik hišnih 

živali mora z zagotovitvijo 
osamitve, kontracepcije, 

sterilizacije ali kastracije živali 
preprečiti rojstvo nezaželenih 

živali.″ (11. člen Zakona o 
zaščiti živali) 

 
 
 

 
 

Hrbtna stran 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
Po zaključku akcije S/K bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
PODATKI O LASTNIKU ŢIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: ________________________________________________ 
Naslov: ______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel.št./ e-naslov:  ____________________________  
Pes (vpiši število):  M: ___________ Ţ: ____________  
Mačka (vpiši število): M: __________ Ţ: ____________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več ţivali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in na tešče!  

 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2016/II. 
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 TRR  št.: 02340-0256066415 NLB d.d., Ljubljana 

 
 

Dolžnost lastnikov živali je, da 
preprečite, da bi se vaše živali 

nekontrolirano 
razmnoževale׃″Skrbnik hišnih 

živali mora z zagotovitvijo 
osamitve, kontracepcije, 

sterilizacije ali kastracije živali 
preprečiti rojstvo nezaželenih 

živali.″ (11. člen Zakona o 
zaščiti živali) 

 
 
 

 
 

Hrbtna stran 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
Po zaključku akcije S/K bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
PODATKI O LASTNIKU ŢIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: ________________________________________________ 
Naslov: ______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel.št./ e-naslov:  ____________________________  
Pes (vpiši število):  M: ___________ Ţ: ____________  
Mačka (vpiši število): M: __________ Ţ: ____________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več ţivali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in na tešče!  

 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2016/II. 
 
 
 
 
 

 

OBVESTILO SAUBERMACHER - 
KOMUNALE MS d.o.o.
V podjetju smo vzpostavili portal za kupce na 
naši vhodni spletni strani www.saubermacher-
komunala.si v zavihku PORTAL ZA KUPCE.

Nova e-storitev je namenjena vsem uporabnikom naših stori-
tev, da stvari uredite kar »od doma«, preko interneta. Na enem 
mestu lahko enostavno in varno upravljate z vsemi storitvami, 
ki jih uporabljate. Kako dostopate do portala? Uporabnik se 
mora prijaviti v portal s številko kupca in osebnim geslom. 

Številka kupca je natisnjena na UPN obrazcu (»položnici«) 
oz. e-računu. Uporabnik prejme osebno geslo na svoj e-mail 
naslov ob registraciji. Portal omogoča uporabniku enostaven 
dostop do njegovih osebnih podatkov: Moja oprema za ločeno 
zbiranje odpadkov, Moj profil, Aktivne storitve, Zgodovina storitev, 
Pregled pogodb, Arhiv obvestil, Pregled obveznosti, Neplačani ra-
čuni, Kontaktni obrazec. Na enostaven način so mu dostopne 
tudi informacije o cenikih, zbirnem centru za ločeno zbiranje 
frakcij, zbirnih mestih, zbiranju kosovnih odpadkov, urnikih 
odvoza odpadkov, obrazcih, kontaktih in spletni trgovini. 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

AKCIJA KASTRACIJE IN STERILIZACIJE 

Skupinska fotografija, na kateri je tudi podžupan Občine Moravske 
Toplice Dušan Grof.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 146. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ČIJSTE TIKVIN OLE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade družine Sambt:
1. mesto (1l bučnega olja) - ANDREJ ŠTIBLAR, MLAJTINCI 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE, 2. mesto (0,5l bučnega olja) - BRANKA 
ČRNKO, TRSTENJAKOVA 53, 9000 MURSKA SOBOTA, 3. mesto (0,2l bučnega olja) - KAREL ŠAVEL, IVANOVCI 9, 9208 FOKOVCI. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade prevzamejo na sedežu občine.

NAGRADNA KRIŽANKA: DRUŽINA NOVAK
Kmetija LUDVIKA NOVAKA iz Ivanovcev je usmerjena v sadjarsko-vinogradniško 
pridelavo z najsodobnejšo tehnologijo. Danes obdelujejo 35ha kmetijskih po-
vršin in 10ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov. Posedujejo hladilnico 
za 50 ton sadja.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. decembra 2016 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 147. Prijetno reševanje Vam želimo!
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

NOVEMBER 2016
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Ustvarjalne rokodelske 
delavnice za odrasle

V novembru in decembru,
ob ponedeljkih,  
18.00-20.00, vaški dom Martjanci

Tedenske rokodelske delavnice za različne 
generacije.

TD Martin Martjanci
danica.berlak@gmail.com
031 655 320

Šiviljske rokodelske 
delavnice

V novembru, ob sredah, 
17.00-20.00, vaški dom Martjanci Seznanite se s šivanjem. 

TD Martin Martjanci
danica.berlak@gmail.com
031 655 320

Krompirjeva turistična 
tržnica

3. 11. – 5. 11. 2016,
Od 14. dalje, v soboto med 9.00 in 
12.00.

Izbira izdelkov in pridelkov lokalnih 
ponudnikov. 

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

17. Martinov pohod
12. 11. 2016, 
9.30: Martjanci, (ŠRC),  
10.00: M. Toplice (Terme Vivat) 

Športno-turistična prireditev in zabava s 
krstom mošta.

TIC M. Toplice, TD Martin Martjanci, KS 
Moravske Toplice z društvi

Martinovanje in krst 
mošta

12. 11. 2016, 18.00,  
Nov GD Prosenjakovci Prireditev ob martinovanju. KTD Ady Endre Prosenjakovci

051 358 675, evgen.kranjec@gmail.com

Martinovanje s krstom 
mošta

12. 11. 2016, 
vaški dom Filovci Tradicionalno martinovanje. VSD Filovci, Alojz Berden

041 733 946

Martinovanje v Gaju 13. 11. 2016, 14.00
Filovci - Gaj

Blagoslovitev vina vinogradnikov Gaja in 
druženje s pesmijo. 

VTD Gaj, 031 238 989
darinka.tratnjek@siol.net

Koline 19. 11. 2016, 8.00,
Magyarszombafta, Borház Prikaz kolin na starodaven način kot nekoč. KTD Ady Endre Prosenjakovci v sodelovanju z 

MNSS in vasjo Magyarsombatfa

Pohod po Pomurski 
planinski poti 

19. 11. 2016, Selo
Zbiranje od 7.30, start ob 8.00 pri 
brunarici TIC Selo  

Pridružite se pohodu po PPP na relaciji Selo-
Kančevci-Gornji Petrovci. 
Cena: 10 Evrov (povratni prevoz).

PD Mura Murska Sobota
Franc Donša, 041 854 058

Adventna razstava 20. 11. 2016, 10.00-18.00
star GD Prosenjakovci Razstava adventnih venčkov in aranžmajev. Rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci, 

Suzana Malačič, 031 460 015

Dan odprtih vrat 25. 11. 2016,
OŠ Fokovci

Božični bazar, srečelov-zbiranje sredstev za 
šolski sklad.

041 798 722
Suzana Deutsch 

Razstava adventnih 
aranžmajev

26.11.-27.11.2016, 10.00-16.00
vaški dom Martjanci Vsakoletna razstava adventnih izdelkov. TD Martin Martjanci

danica.berlak@gmail.com, 031 655 320

Adventni koncert 20.11.2016, 
evangeličanska cerkev M. Toplice Vsakoletni adventni koncert, po božji službi TIC in ECO Moravske Toplice

www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Adventna tržnica 25.11.–26.11.2016,
GD M. Toplice

Praznična tržnica z izdelki domačih in 
umetnostnih obrti.

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20

Otroške adventne 
rokodelske delavnice

24.11.–25.11.2016,
17.00-19.00, vaški dom Martjanci Izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov. TD Martin Martjanci

danica.berlak@gmail.com, 031 655 320

Potopisno predavanje 
S kolesom na Portugalsko

25. 11. 2016,
18.00, GD M. Toplice

Predstavitev 3-mesečnega potovanja s 
kolesom.

KS Moravske Toplice
Cveta Davidovski, 070 130 955

DECEMBER 2016

Miklavževanje
3. 12. 2016, 17.00,
Vaški dom Martjanci 

Prireditev z obdaritvijo otrok.
TD Martin Martjanci
danica.berlak@gmail.com, 031 655 320

11. Miklavžev pohod
4. 12. 2016, 9.30 zbiranje, 
štart ob 10.00, GD Selo

Pot v Selu in okolici v dolžini 10 km.
ŠD NK Rotunda
051 840 186, drago.balajc@gmail.com

Adventni popoldan
11. 12. 2016
GD Središče

Srečanje in druženje domačinov.
KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca, 051 360 863

Decembrska tržnica
17.12.-23.12.2016
26.12.-31.12.2016, M. Toplice

Praznična tržnica z izdelki domačih in umet-
nostnih obrti.

TIC M. Toplice
02 538 15 20 

Božični koncert
18. 12. 2016, 13.00, 
zadružni dom Prosenjakovci 

Praznični koncert ženskega noneta KTD Ady 
Endre Prosenjakovci.

KTD Ady Endre Prosenjakovci
Ladislav Vörös, 051 358 675

Božično-novoletna 
voščilnica

23 .12. 2016, 17.00,
OŠ Bogojina

Dobrodelni koncert za šolski sklad.
OŠ Bogojina
02 547 90 81

Pohod z baklami k 
polnočnici

24. 12. 2016, 22.00
kapela sv. Janeza Krstnika Ivanci

Pohod k polnočnici v Bogojino. Društvo Selenca

Srečanje starejših 
krajanov  

26. 12. 2016, 13.00,
kulturna dvorana Filovci

Srečanje s sv. mašo,
kulturnim programom in pogostitvijo

KS Filovci
Andrej Baligač, 051 322 252

Čajanka za otroke – 
interno

29. 12. 2016
GD M. Toplice

Krajši program, pogostitev, obdaritev. 
KS Moravske Toplice
Cveta Davidovski, 070 130 955

             


