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SPOŠTOVANE BRALKE IN BRALCI!

Sem Janja Adanič Vratarič,  
nova odgovorna urednica našega 
občinskega glasila. Naj se vam najprej 
na kratko predstavim. Doma sem v 
Bogojini. Po izobrazbi sem profesorica 
slovenščine in univerzitetna 
diplomirana zgodovinarka.  
V revijalnem tisku pa delam šesto leto.  

Pod mojim urednikovanjem se bomo še naprej trudili, da boste v Lipnici 
lahko brali o čim več dogodkih, ki so se pretekla meseca oziroma meseca 
in pol zgodili v občini. Ob tem pa uvajamo nove rubrike – takšne, ki vam 
bodo lahko prišle prav v vsakdanjem življenju, in takšne, s katerimi bomo 
lahko na nek način izpostavili uspešno delo posameznikov in skupine.

Vabim vas, da nam tudi sami posredujete predloge, komu naj namenimo 
pozornost v naslednji številki, in nam napišete, kaj vas moti, oziroma bi 
si želeli, da spremenimo. Samo z vašimi odzivi se bomo namreč lahko še 
izboljšali in poskrbeli, da bo Lipnica takšno glasilo, v katerem bomo vsi 
občani našli nekaj koristnega pa tudi nekaj za oddih. Ob tem se že sedaj v 
prvi vrsti zahvaljujem vsem predstavnikom društev, s katerimi sem bila ob 
nastajanju prve številke v stiku. Hvala za vašo pripravljenost za sodelova-
nje, želim si in upam, da bomo tako sodelovali tudi pri nadaljnjih številkah 
našega občinskega glasila.

V mesecu marcu, ki bo že dišal po pomladi, bomo obeležili dva praznika, 
ki sta namenjena nam, ženskam. Ob tem se bomo že lahko razveselile 
prvih znanilcev pomladi, ki jih bomo dobile v dar v dneh, ki so posebej 
namenjeni počastitvi našega dela. In zakaj to potrebujemo? Statistični 
podatki pričajo, da je med tistimi, ki imajo visoko izobrazbo, v Sloveniji 60 
odstotkov žensk, a le 15 odstotkov jih je na vodstvenih položajih v pod-
jetjih. Zakaj je tako? Smo ženske premalo ambiciozne? Se moramo zato 
vsako leto spomniti, da tudi me nekaj veljamo in da so si vse pravice, ki so 
za nas v sodobni družbi nekaj vsakdanjega, morale naše prednice izboriti? 
Da, tudi v 21. stoletju ni povsod samoumevno, da je ženska lahko obenem 
mama, uspešna poslovna ženska in da si tu in tam lahko nekaj trenutkov 
ukrade samo zase, za razvajanje ob dobri knjigi ali ob večernem pogledu 
na domači vrt. Torej se letos, ko nam bodo naši bližnji podarili prve zna-
nilce pomladi, spomnimo, da v prvi vrsti moramo za to, da bo naše delo 
cenjeno, poskrbeti same. Kot ženske namreč vemo, da zmoremo vse in 
še več. Bodimo ponosne nase in na delo, ki ga opravljamo. 

Zima je bila dolga, zato vam želim, da pomlad užijete v vsej njeni  
veličini! 

Janja Adanič Vratarič
odgovorna urednica

Simpatična fotografija je nastala na zimova-
nju naših otrok iz vrtcev na Pohorju 
(foto: Vrtci Občine Moravske Toplice).

Udeleženci Pohoda treh kraljev v Filovcih so 
kljub mrazu in vetru bili dobro razpoloženi 
(foto: Janja A. Vratarič).

Januarska zimska idila v Bogojini 
(foto: Janja A. Vratarič).

Postanek in okrepčilo na 14. Prešernovem 
pohodu v Tešanovcih (foto: Jan Vitez).

UVODNIK 

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – 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. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com.
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ŽUPANOVA BESEDA

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI, DRAGI BRALCI LIPNICE!  
društev sofinanciramo še preko štirideset ostalih društev v 
občini. Ohranjamo enak nivo štipendij in pomoči mladim 
družinam ob rojstvu otroka. Imamo učinkovito politiko 
varstva okolja. Med prvimi v državi smo uvedli subvencije 
za vgradnjo malih čistilnih naprav. Ker v državnem prora-
čunu za leti 2017 in 2018 ni predvideno financiranje druge 
faze pomurskega vodovoda, se moramo v naši občini za-
nesti samo nase. Postopoma bomo tako gradili posamezne 
vodovode v naslednjih letih glede na finančne zmožnosti 
našega proračuna. Tako bo že letos nadaljevanje v smeri 
Kančevci–Ratkovci in Lončarovci. Ta krak bi naj končali v 
treh letih. Potem nadaljujemo manjkajoče vodovodne sis-
teme Filovci, Bukovnica, Krnci. Premalo je prostora in časa, 
da bi opisal vse večje in manjše investicije, ki jih skupaj z 
vodstvi KS nameravamo uresničiti v naslednjih letih. Več 
teh podatkov bo objavljenih v gradivu proračuna, ko bo 
sprejet.
Spoštovani občanke in občani. Nova urednica Lipnice je 
gospa Janja Adanič Vratarič. Vsi dosedanji uredniki so na 
nek način v tem glasilu v naše domove prinašali odsev 
dogajanja v naši občini. Je pa dogajanje okrog urednika Li-
pnice v zadnjem letu prinašalo preveč nestabilnosti. Morda 
tudi v nerealnih pričakovanjih nekaterih, da urednik lahko 
vpliva na določene politične preference in pričakovanja. 
Vsem dosedanjim urednikom se moram zahvaliti za to 
odgovorno in težko delo, saj so sami izkusili pri tem delu 
mnogo nasprotujočih si interesov. Posebej gospe Senti Do-
mjan, ki je sprejela polletno odgovornost vršilke dolžnosti 
urednice. Kljub času nosečnosti in poroda je pogumno in 
dobro opravila zahtevno nalogo. Zato jo vabim  k sode-
lovanju tudi v bodoče. Novi urednici Janji pa želim veliko 
veselja in ustvarjalnosti ter uspehov pri njenem delu. 

Na koncu vam želim v teh februarskih dneh novega 
optimizma. Dnevi se daljšajo, v deželo prihaja pustni čas, 
ki odganja zimsko temo in naznanja več luči in toplote. 
Naj bo tako tudi vaše razpoloženje in zdravje. Vse dobro 
vam želim. 

župan Alojz Glavač

Februarska številka 
Lipnice nastaja po dolgi 
in trdovratni zimi. Zimi 
z malo snega pa mnogo 
ledu in hudega mraza. 
Vsi si želimo, da se že 
počasi konča. Pokurili smo 
ogromno drv, kurilnega 
olja ali elektrike. Mnogim 
je tudi že zmanjkalo 

za kurjavo. Zanimiv je podatek, da je samo 
v letošnjem januarju bila poraba električne 
energije  za 6 odstotkov višja, kot najvišja 
mesečna poraba, ki je bila kadarkoli izmerjena 
v Republiki Sloveniji. Vsem se bo poznalo v 
proračunu. Družinam, šolam, vrtcem, občini in 
tudi državi. 

Dogajanje v naši občini zaznamujejo tudi aktualne razmere 
v državi. Skoraj do konca leta ni bilo jasno osnovno finan-
ciranje občin, ki ga mora zagotavljati vlada. Gre seveda za 
višino povprečnine na glavo prebivalca, s katero moramo 
občine zagotavljati osnovne zakonske naloge. Tako, kot je 
predvideno s sprejetim proračunom države, bo povprečni-
na za leto 2017 znašala 530 evrov. Seveda je takšen model 
financiranja zelo neugoden za občine takšnega tipa, kot je 
naša. Imamo zelo veliko površino, razpršeno poseljenost in  
zelo razvejano cestno in komunalno infrastrukturo. Včasih 
sem  prav žalosten, ko nas nekateri primerjajo z občinami, 
kot so Odranci, Kobilje, Hodoš ... Veste, spoštovani bralci 
Lipnice, da se teh stvari sploh ne da primerjati. Te tri občine 
so praktično ena vas ena občina. Imajo eno osnovno šolo, 
en vrtec, eno gasilsko društvo, eno pokopališče ... Večino 
infrastrukture so zgradile že v prvih letih svojega obstoja. 
Zato s prepotrebnimi komunalnimi investicijami nimajo 
večjih težav. Naj mi prosim prebivalci teh občin ne zame-
rijo, ker delam take primerjave. Vendar hočem plastično 
prikazati, da sedanji način financiranja občin v Sloveniji ni-
kakor ni pravičen. Na ta način bomo podeželje in obrobje v 
primerjavi s koncentriranimi središči vedno bolj izgubljali. 
Ob dejstvu, da vlada že tretje leto zapored nima ustreznih 
razpisov za evropska sredstva, razen za mestne občine, je 
situacija še težja.
Vendar mi ne obupujemo. Proračun za naslednji dve leti 
je pripravljen. V prvi obravnavi ga je že sprejel občinski 
svet. Sedaj oblikujemo nekatere manjše spremembe. O 
tem bo več govora v naslednji Lipnici. Že danes pa lahko 
napovem, da bo preko 35 odstotkov namenjenih investici-
jam v komunalno infrastrukturo. Ob tem ohranjamo enak 
nivo utečenih programov. Poleg 27 prostovoljnih gasilskih 
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nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo 
leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju za-
časnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, 
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v pro-
računu za preteklo leto. Po preteku začasnega financiranja 
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 
tekočega leta. 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je po skrajšanem 
postopku sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ki 
določa način izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole. 
Sprejel je tudi sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Moravske Toplice za leto 2017. Vrednost točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ostaja 
enaka, kot je bila za leto 2016.

Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da trem čla-
nom sveta KS Fokovci, ki so podali odstopne izjave, pred-
časno preneha mandat, da pooblašča župana, da do 
konstituiranja novega sveta KS Fokovci izvršuje naloge 
sveta KS, ter da bo dokončen ugotovitveni sklep sprejel 
po prejemu stališča Občinske volilne komisije glede razpisa 
predčasnih oz. nadomestnih volitev.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja sta bila v svet javnega vzgojno-varstvenega za-
voda Vrtci občine Moravske Toplice kot predstavnika usta-
novitelja Občine Moravske Toplice imenovana Sašo Koca, 
Tešanovci, in Štefan Kodila, Selo. V svet javnega zavoda 
Pomurske lekarne Murska Sobota je bila kot predstavnica 
ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenovana Majda 
Đurinek, Moravske Toplice.

Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja imenoval Janjo Adanič Vratarič, 
Bogojina, za odgovorno urednico javnega glasila Občine 
Moravske Toplice. 

Občinska uprava

IZ OBČINE  

Utrinki s 17. seje občinskega sveta (foto: MMR).

TRIJE ČLANI SVETA KS FOKOVCI 
ODSTOPILI
17. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v torek, 22. decembra 
2016, je vodil podžupan Dušan Grof, ki je 
pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, 
posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta  
Občine Moravske Toplice.

2. Obvestilo o začasnem financiranju Občine Moravske 
Toplice.

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci – skrajšani 
postopek.

4. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Moravske Toplice za leto 2017.

5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov sveta 
KS Fokovci.

6. Imenovanje sveta javnih zavodov: Vrtci občine Moravske 
Toplice in Pomurske lekarne.

7. Imenovanje odgovornega urednika javnega glasila  
Lipnica.

8. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.
9. Razno: informacija o sklenitvi aneksa k Pogodbi o po-

slovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za 
izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
Pomurja – sistem B.

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je potrdil zapisnik 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
seznanil se je s sklepom o začasnem financiranju Občine 
Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2017. V skladu 
z določili 32. člena Zakona o javnih financah se namreč v 
primeru, da proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, 
na katero se nanaša, financiranje funkcij občin ter njihovih 
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IZ OBČINE 

Na 18. seji so svetniki razpravljali o osnutku odloka o proračunu.

nica–Bukovniško jezero–Dobrovnik, izgradnje enostranskih 
pločnikov v naseljih Bogojina, Martjanci in Sebeborci, uredi-
tev parkirišča ob pokopališču v Sebeborcih in Pordašincih ter 
zemljišča potrebna za ureditev lastništva obstoječe kolesar-
ske poti v Moravskih Toplicah ter predvidene in obstoječe 
kolesarske steze Martjanci–Moravske Toplice. Vključena so 
tudi zemljišča za ureditev lastništva zemljišč pri že izvedenih 
investicijah, rekonstrukcija ceste Martjanci–Noršinci, Mora-
vske Toplice–Fokovci,  Selo, Andrejci, ter ureditve lastništva 
na že obstoječih kategoriziranih cestah in zemljišča, ki so bila 
vključena že v prejšnjem načrtu. Sprejel je tudi predlagan 
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018, ki vključuje 
nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje, nastajajo pa stroški 
vzdrževanja, zato je najboljše, da se prodajo. 

Na podlagi sklepa občinskega sveta, sprejetega na 17. seji 
občinskega sveta, je občinska uprava za stališče glede raz-
pisa volitev v svet KS Fokovci zaprosila Občinsko volilno ko-
misijo Občine Moravske Toplice, ki je podobno kot služba 
vlade za lokalno samoupravo podala stališče, da glede na to, 
da je odstopila večina članov sveta KS Fokovci, mandat pre-
neha vsem članom sveta in je potrebno razpisati predčasne 
volitve. Občinski svet je sprejel predlagan Ugotovitve-
ni sklep o prenehanju mandata članov sveta Krajevne 
skupnosti Fokovci.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi druge 
alineje 2. odstavka 53a. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja podal pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidatke Jožefe Herman za ravnateljico 
Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. Na predlog rav-
nateljice Vrtcev Občine Moravske Toplice je sprejel sklep, s 
katerim Občina Moravske Toplice podaja soglasje javne-
mu zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, da polovični 
oddelek otrok 1–2 let v enoti Martjanci s 01. 02. 2017 
preoblikuje v cel oddelek ter dodatno sistemizira delov-
no mesto pomočnice vzgojiteljice – zaposlitev za polni 
delovni čas za določen čas od 01. 02. do 31. 08. 2017.

Občinska uprava

18. sejo občinskega sveta, ki je bila v torek, 31. 
januarja 2017, je vodil župan Alojz Glavač, ki je 
predstavil dnevni red, predlagan z vabilom: 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice.

2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice 
za 2017 in leto 2018 – I. obravnava.

3. Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
za leto 2017 in 2018.

4. Predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018.

5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov sveta 
KS Fokovci.

6. Imenovanje sveta javnega zavoda DOŠ Prosenjakovci.
7. Mnenje k imenovanju ravnatelja DOŠ Prosenjakovci.
8. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.
9. Razno.

Predsedujoči je glede na to, da Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja ni prejela nobenega predloga 
za imenovanja članov sveta javnega zavoda DOŠ Prosenja-
kovci in bo objavila ponoven poziv za imenovanje članov 
sveta, predlagal umik te točke z dnevnega reda ter razširi-
tev dnevnega reda s točko: Predlog soglasja k oblikovanju 
oddelka in k dodatni sistemizaciji delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske To-
plice. Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice. Po 
razpravi je sprejel osnutek Odloka o proračunu Občine  
Moravske Toplice za leto 2017 skupaj s prilogami, ki so 
Splošni del proračuna, Posebni del proračuna in Načrt razvoj-
nih programov. V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel še 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 
2017 in 2018, v katerega so vključene nepremičnine, ki jih 
Občina Moravske Toplice potrebuje za izvedbo predvidenih 
investicij: rekonstrukcije mostu odseka LC 265071 Bogojina–
Vučja Gomila, rekonstrukcije odseka ceste LC 010034 Bukov-

OBČINSKI SVET SPREJEL OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU
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PRAZNIK SLOVENSKE KULTURE 
Z osrednjo občinsko proslavo 3. februarja, ki jo je 
letos gostila krajevna skupnost Prosenjakovci, smo 
počastili slovenski kulturni praznik, Prešernov dan.

V kulturni dvorani tamkajšnjega doma je po slovenski in madžar-
ski himni, ki jo je zapela vokalna skupina Kulturno-turističnega 
društva Ady Endre Prosenjakovci pod vodstvom Tomaža Kuharja, 
zbrane v imenu KS Prosenjakovci in vseh Prosenjakovčarjev z 
recitalom domoljubne pesmi o Prosenjakovcih pozdravil  pove-
zovalec programa Mitja Gorza. Zbrane je nato nagovoril župan 
Alojz Glavač. Ta je želel s svojimi besedami opomniti na sporočilo 
kulturnega praznika, da tudi domači kraj predstavlja kulturo in 
da nanj nikoli ne smemo pozabiti. Letošnji slavnostni govornik 
prireditve je bil profesor Ludvik Sočič, nekdanji podžupan, častni 
občan in predsednik komisije za priznanja in nagrade Občine 
Moravske Toplice. Sočič je v svojem govoru poudaril, kako je 
slovenska umetnost vse bolj pomembna in cenjena na evropski 
ravni. Besedo pa je namenil tudi integraciji slovenske in madžar-
ske kulture ter njunemu medsebojnem podpiranju s prevodi del 
genialnih ustvarjalcev z obeh strani. 
Kulturni program so obogatile vmesne recitacije Prešernovih del 
s strani povezovalca programa, nastop 6. razreda baleta Glasbe-
ne šole Murska Sobota, zapele so tudi članice vokalne skupine 
domačega kulturno-turističnega društva. Prešernova pesnitev o 
Vrbi, ki jo je povezovalec programa zapel ob spremljavi Davida 
Ficka na kitari, pa je v nas vzbudila hrepenenje po domači vasi. 

Mojca Ivanič

A SZLOVÉN KULTÚRA 
ÜNNEPE  
A szlovén kultúra ünnepe, a Prešeren nap 
alkalmával szervezett központi községi 
rendezvényt, február 3-án, a pártosfalvi helyi 
közösség látta vendégül. 

A faluotthon kultúrtermében a helyi Ady Endre Műve-
lődési és Turisztikai Egyesület Kuhar Tomaž által vezé-
nyelt kórusának előadásában felcsendült a szlovén és a 
magyar himnusz, a pártosfalvi helyi közösség és a pár-
tosfalvi lakosok nevében Gorza Mitja műsorvezető, egy 
a faluról szóló verssel köszöntötte, majd Alojz Glavač 
polgármester szólt az egybegyűltekhez. Emlékeztetett 
a kultúra ünnepének üzenetére, miszerint a szülőföld 
is a kultúra részét képezi, ezért azt soha nem szabad 
elfelejtenünk. Az idei rendezvény ünnepi szónoka Mo-
ravske Toplice Község egykori alpolgármestere, díszpol-
gára, valamint a községi elismeréseket és díjakat kiosztó 
községi bizottság elnöke, Sočič Ludvik professzor volt. 
Sočič ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a szlovén 
művészet európai szinten is egyre nagyobb jelentőség-
nek és elismerésnek örvend. Úgyszintén szólt a szlovén 
és a magyar kultúra integrációjáról, illetve arról, hogy a 
mindkét oldal zseniális alkotóinak műveit műfordítások 
által ismerhetjük meg. 
A kultúrműsorban Prešeren verseiből hangzott el válo-
gatás a műsorvezető előadásában, valamint felléptek 
a muraszombati zeneiskola hatodik osztályos balett 
növendékei és a helyi művelődési-turisztikai egyesület 
kórusa is. A műsorvezető, Ficko David gitárkíséretében 
előadta Prešeren Vrba című megzenésített versét, amely 
mindenkiben felélesztette a szülőfaluja utáni vágyat.

Zbrani ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika./ 
A szlovén kultúra napjának ünneplő közönsége. 

Posebna zahvala velja Mitji Gorzi, ki je pripravil program za  proslavo 
in jo vodil./Külön köszönetet érdemel Gorza Mitja, aki összeállította a 
programot és levezette az ünnepélyt.

Nastop vokalne skupine KTD Ady Endre./ 
Az Ady Endre MTE énekkarának fellépése. 
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IZ OBČINE

PODELITEV ŠTIPENDIJ
Občina Moravske Toplice je tudi v študijskem 
letu 2016/2017 v sodelovanju s Pomursko 
izobraževalno fundacijo (PIF) podelila štipendije 
študentom s stalnim bivališčem v naši občini.

35 študentov je izpolnjevalo vse razpisne pogoje in jim je 
tako bila odobrena štipendija, ki za študijsko leto 2016/2017 
v skupnem znesku znaša 40.050 evrov. Slavnostni podpis 
pogodb o štipendiranju je bil 10. februarja. Štipendiste je 
pozdravil župan Alojz Glavač, ki je povedal, da je prepričan, 
da so štipendije predvsem pomoč mladim izobražencem, 
„tistim, ki boste nosili breme dela v tej občini, naši državi ali 
kjerkoli po svetu“. Župan je še poudaril, da je mlad človek 
potreben posebne pozornosti v naši družbi in da zaradi tega 
občina vztraja pri štipendijah za mlade intelektualce. Podpisa 
pogodb se je udeležil tudi dr. Mitja Slavinec, direktor PIF-a, 
ki je štipendistom svetoval, da naj ohranjajo prijateljstva iz 
študijskih let, saj jim bodo na njihovi poklicni poti prišla zelo 
prav.
Svečani podpis pogodb sta z glasbenim nastopom pope-
strila David Ficko in Dora Pulić Čontala.

Janja Adanič Vratarič

ŠPORTNIK LETA 2016
Na osrednji športni prireditvi v hotelu Livada 
v Moravskih Toplicah so podelili plakete in 
priznanja najboljšim športnikom iz Občine 
Moravske Toplice. 

Občina Moravske Toplice in Občinska športna zveza Mo-
ravske Toplice sta v petek, 10. februarja, v prostorih hotela 
Livada v Moravskih Toplicah pripravili prireditev, na kateri 
so svečano razglasili najboljše v športu iz Občine Moravske 
Toplice v lanskem letu. 
Vse zbrane je v imenu Občinske športne zveze Moravske 
Toplice pozdravil predsednik Branko Recek, ki je dejal, da le-
tos občinska športna zveza obeležuje 20-letnico delovanja. 
V nadaljevanju so razglasili nagrajence. Med društvi je pla-
keto prejel Hokejski klub Moravske Toplice, priznanja sta 
še prejela Nogometni klub Čarda Martjanci in Športno 
društvo NK Rotunda. 
Med športniki je plaketo prejel Peter Podlunšek, Aleš  
Zadravec in Sebastijan Koltaji pa sta prejela priznanje. Pri 
športnicah so plakete prejele Staša Matis, Petra Dervarič 
in Sara Nemet. 
Perspektivne športnice so postale in prejele priznanja 
Amadeja Ilić, Katarina Ilić, Lara Erniša in Danaja Škrilec, 
perspektivna športnika pa sta Timotej Ilić in Domen Zver, 
ki sta prav tako prejela priznanja. Zaslužni športni delavec 

Skupinska fotografija.

 Štipendist Občine Moravske Toplice David Ficko in Dora Pulić Čontala.

Najboljši športniki leta 2016.

je postal Jože Črnko iz Hokejskega kluba Moravske Topli-
ce, ki je prejel plaketo. Plaketo za dolgoletno sodelovanje 
pa je za 20-letno delovanje prejel Hokejski klub Moravske 
Toplice. 
Posebna priznanja so bila podeljena Dvojezični osnovni 
šoli Prosenjakovci, Osnovni šoli Bogojina, Osnovni šoli 
Fokovci, Vrtcem Občine Moravske Toplice in Društvu 
upokojencev Moravske Toplice. 
Dobitnik zlate plakete je Adrian Gomboc.

Jože Žerdin
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KOMUNALNI KOTIČEK

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda se plačuje na osnovi 
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  
(Uradni list RS, št. 98/15), kjer so določene vrste 
onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska 
dajatev, osnove za obračun, njena višina in 
način obračunavanja, obveznosti zavezancev in 
plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve. 

Okoljska dajatev se plačuje za industrijsko in komunalno od-
padno vodo. Industrijska odpadna voda nastaja v industriji 
in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Komu-
nalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem 
okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, 
pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja ko-
munalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je upo-
rabnik stavbe (lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja 
stavbo ali del stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna 
voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. 
Za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko 
dajatev izvajalec obvezne občinske gospodarske javne služ-
be odvajanja in čiščenja komunale odpadne in padavinske 
vode, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode 
določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne 
odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih pretočnih greznic 
ali malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: 
Čista narava – ČN).

Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek EO 
(enot obremenitve) okolja, doseženih z neposrednim ali 
posrednim odvajanjem odpadne vode ali odvajanjem od-
padne vode po javni kanalizaciji v vode. Znesek okoljske 
dajatve na EO okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določi 
Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem 
listu RS. 

Če se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem odvzema 
pitne vode iz vodovodnega sistema, je letni seštevek EO za 
odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali 
večstanovanjske stavbe enak količniku celotne porabljene 
pitne vode v stavbi izražene v m3. Če se poraba pitne vode 
ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz sistema za 
oskrbo s pitno vodo, je letni seštevek EO za odvajanje komu-
nalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske 
stavbe enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej 
stavbi (prebivalec = 1 EO). Trenutni znesek okoljske dajatve 
na EO zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 evra/
prebivalca/leto.

V stavbi, kjer se pitna voda uporabi za namene, pri katerih 
ne nastaja komunalna odpadna voda (zalivanje, napajanje 
živine, namakanje), se letni seštevek EO določi na podlagi 
celotne letne količine porabljene pitne vode, od katere se 
odšteje letna količina pitne vode, porabljena za namene, pri 
katerih ne nastaja komunalna odpadna voda, če je za vsako 
posamezno rabo zagotovljeno ločeno merjenje odvzema 
pitne vode. 
Okoljska dajatev se zaračunava s posebnimi položnicami kot 
komunalna storitev in se bo zaradi spremembe upravljavca 
vodovoda v naši občini s strani ČN zaračunavala za vsa go-
spodinjstva v občini.
Vsako gospodinjstvo, kjer se okoljska dajatev v gospodinj-
stvu obračunava po prebivalcih, je dolžno na sedežu pod-
jetja z ustreznimi dokazili sprotno urejati spremembe števila 
oseb v gospodinjstvu.
Okoljska dajatev se lahko plača brez provizije na sedežu 
podjetja ČN v Tešanovcih.
   Čista narava d. o. o.

Voda je vir življenja. Skrbno ravnajmo z njo.

Sedež podjetja Čista narava.

OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE 
OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
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KMETIJSKI NASVETI

SMERNICE REZI VINSKE TRTE
Strokovnjaki priporočajo, da reza pri vinski trti 
ne izvajamo, če je temperatura več kot -5 °C ali  
če so po rezi napovedane nizke temperature. 

Pri rezu trte bi morali upoštevati naslednja dejstva: 
• Bujne in mlade trte režemo kasneje, lahko v fazi solzenja 

ali že brstenja.
• Kasneje režemo na legah in delih vinograda, kjer je bila v 

lanskem letu spomladanska pozeba.
• Če hočemo povečati bujnost trte, izvajamo kratko in 

zgodnjo rez. Upoštevamo potencial nevarnosti za spo-
mladansko pozebo.

Obremenitev z rodnim lesom – šparoni je odvisna od vzgoj-
ne oblike, sorte, medvrstne razdalje in razdalje med trtami. 
Tako je na m2 življenjskega prostora posamezne trte obre-
menitev 6–10 rodnih očes. To v praksi pomeni pri 2 m2 (2 x 
1 m) 12–20 očes, ki jih lahko pri šiponu pridobimo z dvema 
krajšima šparonoma ali tremi daljšimi rezniki, pri renskem ali 
laškem rizlingu pa dva šparona po osem očes. Čepi in krajši 
rezniki bi naj bili namenjeni za vzgojo šparona za naslednje 
leto. Svetujem rez na mestu, kjer hočemo znižati šparon, 
da bo izrasel pod glavno žico. Odsvetujem kombinacijo re-

znika ali čepa ter šparona na istem mestu. Za čepe, kjer bo 
naslednje leto šparon, najdemo najlepše mesto na sončni 
strani trsa. Na šparonu, ki izhaja izpod glavne žice, lahko tudi 
naslednje leto narežemo šparon. Šparoni naj bodo primerno 
debeli (7–9 mm) z dobro razvitimi očesi. Ugotavljamo, da 
dosti rezačev pušča na trsu preveč reznikov in čepov, ki v fazi 
vegetacije ustvarjajo gostoto in s tem večjo nevarnost po-
java oidija in gnilobe. Pri rezi je važno, da na trsu ne delamo 
večjih ran od premera kovanca za en evro. Izbiramo šparone, 
reznike ali čepe, ki nimajo na lesu znakov črne pegavosti 
ali oidija. V primeru delne kapi trte v poletju lanskega leta 
je dobro, da tak trs čim prej pomladimo na višini 20 cm od 
cepljenega mesta. Rane zamažemo, odrezani les pa odne-
semo iz vinograda in ga sežgemo. Pri dveh ali več šparonih 
je pomembno, da vsak šparon zasede svoj prostor, da se 
med sabo ne križajo in mladike ne zasenčujejo. S kotom 
vezi vplivamo tudi na bujnost rasti mladik iz očes šparona. 
Tako je pri ravni vezi na glavno žico obraščanje in dolžina 
mladik najbolj usklajena, pri strmi vezi navzdol na spodnjo 
šparonsko žico pa najbolj različna ter v srednjem delu so 
mladike krajše. Umna rez in vez šparonov je osnova za dobro 
kakovost grozdja.

Kmetijsko gozdarski zavod M. Sobota 
Ernest Novak, univ. dipl. inž. agr. 

Prvo dognojevanje ozimnih žit opravite čim prej.

DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT 
Prvi ukrep po prezimitvi ozimnih žit je prvo 
dognojevanje ozimnih žit.

Na gostoto posevka, ki je osnova za število klasov, vpliva 
poleg gostote setve in prezimitve tudi razraščanje ob koncu 
zime, ko se iz brstov glavnega poganjka razvijejo stranski 
produktivni poganjki. Ob koncu zime lahko spodbudimo 
primerno razraščanje ozimnih žit z ustreznim odmerkom 
dušika pri prvem dognojevanju. Skupne potrebe ozimnih 
žit spomladi so 120 kg čistega dušika (za ciljni pridelek 6 t/
ha) – odštejemo mineralni dušik, ki ga imamo v tleh ( NH

4
+ in 

NO
3

-). To je potreba po čistem dušiku. Priporočljiv odmerek 
dušika za prvo dognojevanje ozimnih žit je 30 do 80 
čistega N kg/ha. 

Za 1. dognojevanje lahko uporabimo naslednja gnojila:
1. Na zemljiščih, kjer jeseni ni bilo opravljeno osnovno 

predsetveno gnojenje, opravimo prvo dognojevanje 
z  NPK 15-15-15.

2. Na zemljiščih, kjer smo opravili osnovno gnojenje v je-
seni, dognojimo posevke z gnojilom KAN 27 %. 

Prvo dognojevanje opravimo čim prej in z višjimi odmerki 
dušika na posevkih, ki so slabo prezimili in so redki. Z zgo-
dnjim dognojevanjem pohitimo na slabše rodovitnih in na 
slabo strukturnih tleh. Zelo zgodaj dognojujemo tudi tam, 
kjer so zaorani rastlinski ostanki brez dodatka dušika ob setvi, 

da preprečimo dušično depresijo, in tam, kjer v kolobarju ne 
gnojimo z organskimi gnojili, posebno če je bil predposevek 
strnina ali koruza pospravljena prepozno ali v premokrem 
in je bila uničena strukura tal pri kombajniranju, vendar ne 
pred 15. 2. (zakonska omejitev). Drugo in tretje dognojeva-
nje ozimnih žit opravimo na osnovi rastlinskega nitratnega 
testa. Drugo dognojevanje opravimo, ko imajo ozimna žita 
formirani dve kolenci. Tretje dognojevanje pa opravimo v  
začetku klasenja.

Dušan Ozvatič, univ. dipl. inž. agr.
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PORDAŠINCI – KJER NAJDETE 
SOŽITJE IN MIR
Kraj s 45 prebivalci na mimoidočega naredi vtis 
z urejenostjo in spokojnostjo. Prebivalce pa 
odlikuje solidarnost in so dokaz, da lahko tudi v 
majhnih vaseh veliko naredijo.

O zgodovini obcestne vasice smo povprašali Alfreda Ne-
meša, ki nam je med drugim povedal: „Prva pisna omemba 
naselja je iz leta 1376 v obliki  Perdasynch, leta 1466 pa je bila 
vas v lasti družine Szentbenedek. 1767. so v naselju popisali 
štiri družine –  Kološa, Kerčmar, Malačič in Ozvatič. Po pri-
imkih sodeč so bili slovenske narodnosti. Omembe vredno 
je, da je bila prekmurščina prevladujoč jezik v vasi med leti 
1773–1836, po statističnih podatkih pa je v Pordašincih leta 
1880 madžarsko govorilo 18 prebivalcev, 78 pa prekmursko. 
Po popisu prebivalstva leta 1991 je madžarščino kot materni 
jezik navedlo 30 prebivalcev, slovenščino pa 36.“ 
Prebivalci Pordašincev se lahko pohvalijo s kar nekaj zna-
menitimi rojaki, med katerimi so Štefan Kološa, ki je uveljav-
ljen kirurg v pokoju, Štefan Antalič, ki je služil v Titovi gardi, 
Aleksander Kološa, ki je bil občinski tajnik v Prosenjakovcih, 
ter Franc Körmendi, ki je bil daleč naokoli znan kot izjemen 
trgovec z zdravilnimi rastlinami.
Prebivalci se lahko pohvalijo z vaškim zvonikom iz leta 1926, 
ki je proglašen za nepremično kulturno dediščino. Nazadnje 
je bil obnovljen leta 1995. Nemeš nam je o njem povedal, 
da je sovaščan Jože Antalič, ki je štirideset let delal v Avstriji, 
leta 2004 daroval zvon v spomin na starše, zato odtlej v tem 
malem naselju bijeta dva zvona.
O prednostih in slabostih življenja v tako majhni vasi nas je 
seznanil Bojan Šušlek, predsednik sveta KS Pordašinci in taj-
nik KTD Zvon Pordašinci. Med drugim je povedal: „Za tistega, 
ki ima rad sodoben, hiter način življenja, izbira živeti v tako 
majhnem naselju vsekakor ni dobra izbira. Tukaj si človek 
lahko oddahne, najde neposreden stik z naravo. Naravno 
okolje nas pomirja in nas napolni z energijo. Tišina in naravni 
zvoki, kot so žvrgolenje ptic, šelestenje listov in ne nazadnje 
kikirikanje petelinov, nas pomirjajo in vzbujajo prijetne ob-
čutke. V vasi imamo pristne in neposredne odnose. Enostav-
no povedano, na podeželju veš, da lahko računaš na ljudi 
okoli sebe. Žal pa v naši ožji okolici ni veliko delovnih mest, 
zato nekateri, ki ne živimo od kmetijstva, dnevno migriramo. 
Slabosti so tudi v dostopnosti in možnosti izbire kulturnih, 
družbenih in športnih prireditev ter drugih dogodkov.“
V kraju, kjer je trenutno naseljenih 16 stanovanjskih hiš, se 
skoraj pri vsaki hiši ukvarjajo s kmetijstvom, ki mnogim pred-
stavlja glaven vir dohodka. Na šestih kmetijah je prisotna 
govedoreja in mlečna proizvodnja, prašičereja pa poteka 
večinoma le v zasebne namene. Šušlek nam je postregel s 
še enim zanimivim podatkom: „Mogoče nas med rekorderje 
uvršča podatek, da je v naselju kar 34 delujočih traktorjev, 
24 avtomobilov in 4 kombajni.“ 

TUKAJ SMO DOMA

Prebivalci Pordašincev so v svoji vasi zelo aktivni. Tako so 
pred kratkim zgradili novo mrliško vežico, obnovili vaški dom 
ter lepo skrbijo za bližnjo okolico. Ker kot majhno naselje 
ne razpolagajo z veliko sredstvi, so zagotovo dokaz, da se 
tudi v majhni vasi da veliko narediti. Bojan Šušlek ne pozabi 
pripomniti, da je vse to možno z dobro voljo in pridnimi 
rokami sovaščanov. „Veseli me, da vaščani pri organizaciji in 
izvedbi različnih prireditev ter različnih vaških del znamo 
stopiti skupaj. Te vrline ne zmorejo niti veliko večja naselja. 
Poleg tega bi rad poudaril, da v KO Pordašinci ni mogoče 
najti niti enega ara zaraščenega zemljišča, tako so polja in 
travniki skrbno obdelani. V zadnjih dveh letih smo prav tako 
zelo dobro organizirali tekmovanje v kuhanju bograča. Se-
veda pa je potrebno tudi pri nas še veliko postoriti. Ideje in 
cilje imamo, le uresničiti jih še moramo.“ 

Janja Adanič Vratarič

 Alfred Nemeš nas je seznanil z zgodovino vasi./ 
Nemeš Alfred mesélt a falu történelméről.

Pri lutkah iz okroglih bal se ustavi marsikateri izletnik./ 
Sok kiránduló megállt a körbálákból épített bábuknál.
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KISFALU – AZ EGYÜTTÉLÉS ÉS A 
NYUGALOM HAZÁJA
A mindössze 45 lakosú település 
rendezettségével és békéjével nyűgözi le 
a látogatókat. A lakosok szolidaritásukkal 
bizonyítják, hogy a kisfalvakban is sok minden 
megvalósítható.

Az út menti kisfalu történelméről Nemeš Alfred a következő-
ket mondotta: a település első írásos említése, Perdasynch 
néven, 1376-ból származik, 1466-ban a falu a Szentbene-
deki család birtoka volt. Az 1767-es feljegyzések szerint a 
faluban négy család élt, a Kološa, a Kerčmar, a Malačič és az 
Ozvatič család. A nevekből ítélve szlovén nemzetiségűek 
voltak. 1773 és1836 között a többség a muravidéki szlovén 
nyelvjárást beszélte. Az 1880-as statisztikai adatok szerint 
Kisfaluban 18 lakos a magyar nyelvet, 78 pedig a muravi-
déki szlovén nyelvjárást beszélte. Az 1991-es népszámlálási 
adatok szerint anyanyelveként 30 lakos a magyar, 36 pedig 
a szlovén nyelvet jelölte meg. 
Kisfalu lakosai büszkék a település neves szülöttjeire, köz-
tük Kološa Štefan nyugalmazott sebészre, Antalič Štefan-ra, 
aki Tito gárdájában szolgált, Kološa Aleksander-re egykori 
pártosfalvi községi titkárra és Körmendi Franc-ra, a környék 
neves gyógynövény kereskedőjére. 
A kulturális örökséget gazdagítja a település 1926-ban épí-
tett haranglába, amelyet legutóbb 1995-ben újítottak fel. A 
haranglábról Nemeš elmondta, hogy a falu szülötte, Anta-
lič Jože, aki negyven évig Ausztriában dolgozott, 2004-ben 
szülei emlékére egy harangot adományozott a településnek, 
attól fogva Kisfaluban két harang szól. 
A kistelepülés előnyeiről és hátrányairól Šušlek Bojan-t, a Kis-
falui Helyi Közösség elnökét, és a Harang Művelődési Turista 
Egyesület titkárát kérdeztük, aki többek között elmondta, 
semmiképp sem ajánlja az ilyen kicsi falvak nyugalmát azok-
nak, akik a modern, rohanó világban szeretnek élni. Mert ez 
itt tényleg a nyugalom szigete, ahol közvetlenül a termé-
szettel együtt élünk. És ez a természeti környezet egyrészt 
nyugalmat áraszt, másrészt energiával tölti fel az embert. A 
csend és a természet hangjai, a madárcsicsergés, a levelek 
susogása, sőt még a kakaskukorékolás is nyugtató hatású és 
kellemes érzéseket ébreszt.  Az emberek közötti kapcsola-
tok barátságosak és közvetlenek. Magyarán: vidéken mindig 
számíthatsz a másikra. Sajnos azonban a környéken kevés a 
munkahely, így azok, akik nem a mezőgazdaságból élnek, 
naponta ingázni kényszerülnek. A hátrányok közé sorolta 
még az elérhetőséget, valamint a kulturális, társasági és 
sportrendezvények, valamint más események közötti vá-
lasztási lehetőség hiányát. 
A településen, amelynek 16 háza lakott, szinte mindegyik 
háznál mezőgazdasággal foglalkoznak, ami sokaknak a 
megélhetés fő forrása. Hat gazdaság állattenyésztéssel és 
tejtermeléssel foglalkozik, míg a sertéstenyésztés elsősor-

TUKAJ SMO DOMA

ban saját célra történik. Šušlek egy további érdekes adatot 
osztott meg velünk: „Bizonyára a rekordtartók közé sorol 
bennünket a tény, hogy a faluban 34 működő traktor, 24 
gépkocsi és 4 kombájn található.”
Kisfalu lakói településükért is sokat tesznek. A közelmúltban 
új ravatalozót építettek, felújították a faluházat és a környe-
zetet is folyamatosan rendezik. És mivel tudjuk, hogy a kis 
települések nem sok forrással rendelkeznek, ők bizonyítják, 
hogy a kis falvakban is sok minden elérhető. Šušlek Bojan 
persze hozzáteszi, kell ehhez a falubeliek tenni akarása és 
szorgalma. „Örülök, hogy a falusiak ott vannak a különböző 
rendezvények szervezésénél és kivitelezésénél, és a falu tár-
sadalmi munkájából sem maradnak ki. Erre számos nagyobb 
település sem képes. Úgyszintén szeretném elmondani, 
hogy Kisfalu helyi közösség területén nincs egyetlen gazos 
terület, az összes mezőt és rétet a gazdák gondosan művelik. 
Az elmúlt két évben igencsak sikeres volt az általunk szerve-
zett bográcsgulyás főzőverseny. Igaz persze, hogy nálunk is 
még sok a tennivaló. Vannak elképzeléseink és céljaink, most 
már csak el kell érni őket.”
Kisfaluban 2014-ben megalakult a Harang Művelődési és 
Turista Egyesület, amelynek szinte minden falubeli tagja. Az 
egyesület által sikerült közösséggé szervezni a lakosságot, 
és mint Šušlek is megállapította, a rohanó életmód mellett 
ennek nagy jelentősége van. 

Dogajanje v Pordašincih lahko spremljate na FB strani Ktd Zvon Pordašinci./ 
Kisfalu eseményeiről a Harang MTE Facebook oldalán is beszámolunk.

Bojan Šušlek je ponosen na povezanost vaščanov./  
Šušlek Bojan büszke a falusiak közösségére.
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DECEMBRSKO PRAZNIČNO DOGAJANJE
Praznični december so zaznamovali dogodki, ob katerih smo se občani lahko družili in se poveselili, 
o čemer pričajo tudi spodnji foto utrinki. 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

V Lukačevcih je Martin Maučec postavil hlevček, skupaj z domačini pa 
so nato postavili jaslice.

… Pod cerkvijo pri sakralnem znamenju pa so jaslice postavili člani 
Turističnega društva Bogojina. 

Jaslice v cerkvi sv. Martina v Martjancih, ki so jih verniki postavili pod 
vodstvom domačega župnika Marjana Potočnika in mežnarja Rudija Graha.

V kančevskem Domu duhovnosti so silvestrovale družine. Program za  
odrasle je vodil br. Primož Kovač, otroci pa so se veselili ob igri in delavnicah.

V Bogojini že tradicionalno postavljajo jaslice na treh mestih. Letos jih je 
pri spodnjem pilu postavilo ŠD Bogojina …

V decembru je vse pridne otroke v Sebeborcih obiskal Dedek Mraz. 
Obdaril je 22 otrok, od tega kar 7, ki so bili rojeni v letu 2016. 

… V središču vasi so jih skupaj postavili člani gasilskega in športnega 
društva …

Čeprav v Sebeborcih nimajo nobene cerkve niti kapele se zdaj že 
tradicionalno srečujejo na prireditvi Luč miru.
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UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Vaščani so okrasili božično jelko in vaški dom./A falusiak feldíszítették a karácsonyfát és a faluotthont.

NOVOLETNO OKRAŠEVANJE V 
PORDAŠINCIH
KTD Zvon Pordašinci – MTE Harang Kisfalu je v 
nedeljo, 11. decembra 2016, organiziralo novoletno 
okraševanje pri vaškem domu v Pordašincih. 

V ta namen so se zbrali vaščani in pred vaškim domom skup-
no okrasili božično jelko in vaški dom. Za prazne želodce smo  
poskrbeli z dobrotami z žara in kuhanim vinom. Veseli nas, da se 
je dogodka udeležila kar polovica vaščanov. V ta namen smo tudi 
postavili snežaka iz okroglih bal, ki pritegne marsikateri pogled. 
Namen prireditve je bilo druženje, saj si v današnjem času vza-
memo le malo časa, da pokramljamo s sosedi. 

Bojan Šušlek

ÚJÉVI DÍSZÍTÉS KISFALUBAN
A MTE Harang Kisfalu vasárnap, 2016. 
december 11-én újévi díszítést szervezett a 
kisfalui faluotthonnál. 

Ez alkalomból összegyűltek a falusiak, és a faluotthon 
előtt közösen feldíszítették a karácsonyfát és a faluottho-
nt. Az egybegyűltek ebéddel, itallal és hazai süteménnyel 
voltak megvendégelve. A falu lakosainak a fele jelen 
volt a rendezvényen, amelynek a célja pont a társalgás 
volt, hiszen a mai rohanó világban kevés időt szánunk 
egymásra, a közös beszélgetésekre a szomszédokkal, 
barátokkal. 

ŠTEFANOV LOV NA VELIKO 
DIVJAD
V okviru letnega programa je Lovska družina 
Bogojina v ponedeljek, 26. decembra, pripravila 
tradicionalni Štefanov lov članov zelene 
bratovščine. 

Lova se je udeležilo 17 lovcev, ki so se zbrali pri lovskem 
domu Lovske družine Bogojina, kjer sta jih nagovorila in za-
želela veliko lovske sreče in dobrega pogleda starešina Alojz 
Benkovič in gospodar Josip Luthar. Nato so se odpravili na 
nekajurni dopoldanski lov na jelenjad, divje prašiče in ropa-
rice. Vodja je bil lovec Marjan Rituper. Na koncu so se lovci 
ogreli ob ognju ter se poklonili boginji lova Diani. 

Jože Žerdin Zbrani lovci na tradicionalnem Štefanovem lovu.
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V SEBEBORCIH SO BOGATEJŠI  
ZA DEFIBRILATOR
Novembra so v Sebeborcih dobili defibrilator,  
ki je nameščen na vaško-gasilskem domu.

Idejo o nakupu je podal svetnik Sašo Norčič, za kar mu je 
bila izrečena zahvala, prav tako so se zahvalili tudi dona-
torjem Občini Moravske Toplice, Pomurskim lekarnam ter 
Kseniji Flegar za pomoč pri izbiri defibrilatorja. V petek, 18. 
novembra lanskega leta, pa je bilo že prvo izobraževanje o 
uporabi le-tega.

Majda Andrejek

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Nova pridobitev za Sebeborce – defibrilator. 

Janez Grabar, Árpád Röszler, Ladislav Györek in Alojz Rajnar so ocenjevali 
vina lanskega letnika./ A tavalyi évjárat borait Grabar Janez, Röszler  
Árpád, Györek Ladislav és Rajnar Alojz értékelte.

Člani društva so uživali ob dobri kapljici./Az egyesületi tagok kellemes 
hangulatban a finom nedű mellett.

POKUŠNJA VIN
Vinogradniška sekcija Kulturno-turističnega 
društva Ady Endre iz Prosenjakovcev že vrsto 
let na začetku leta organizira pokušnjo vin 
vinogradnikov iz okoliških vasi.  

Letos so se člani društva zbrali v soboto, 7. januarja v ga-
silskem domu v Središču, kjer so poskušali in ugotavljali, 
kakšna so vina, ki so jih pridelali lansko leto. Pokušnja je bila 
mednarodna, saj so svoje vzorce prinesli tudi vinogradniki 
iz sosednje obmejne vasi Magyarszombatfa. Vinski strokov-
njaki, Janez Grabar, Árpád Röszler, Ladislav Györek in Alojz 
Rajnar, so poskusili vzorce vina in nato podali komentarje. 
Ugotovili so, da je lanski pridelek bil na dobrem, kvalitetnem 
nivoju, vina so bila izredno lepa in pitna, edino malce bolj 
kisla. Večina vin se je nagibala bolj k suhemu, vendar je bilo 
tudi nekaj polsuhih in polsladkih vzorcev. Skupaj so poskusili 
23 vzorcev – 20 belih in 3 rdečih vin. 

Leonida Šanca

BORMINŐSÍTÉS
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai 
Egyesület borászati szekciója minden év elején, 
immár hagyományosan megszervezi a környező 
falvak szőlőtermesztői borainak minősítését. 

Az egyesületi tagok január 7-én, szombaton gyűltek össze a 
szerdahelyi tűzoltóotthonban, hogy megkóstolják és meg-
állapítsák, milyen lett a tavalyi évi bortermés. A borkóstoló 
nemzetközi jellegű volt, mivel a termelők a szomszédos Ma-
gyarszombatfáról is hoztak bormintákat, amelyeket Grabar 
Janez, Röszler Árpád, Györek Ladislav és Rajnar Alojz borszak-
értők kóstoltak, majd minősítettek. Megállapították, hogy a 
tavalyi termés minőségi szintje kielégítő, szép és iható, de 
valamelyest savanyúbb borokat adott. A borok többsége in-
kább száraznak minősült, de volt néhány félszáraz és félédes 
is. A szakértők összesen 23 bormintát – ebből 20 fehéret és 
3 vöröset kóstoltak. 
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SREČANJE ČLANIC  
GZ MORAVSKE TOPLICE
Za žensko gasilstvo v GZ Moravske Toplice se ni 
bati, saj med 28 prostovoljnimi gasilskimi društvi 
deluje kar 11 ženskih ekip.

Od tega se lahko tri ekipe – PGD Noršinci, PGD Bogojina in 
PGD Tešanovci – pohvalijo z novonastalimi tekmovalnimi 
enotami. Prav  društvo iz Tešanovcev je bilo gostitelj 3. re-
dnega letnega srečanja članic zveze. Prišle so iz osmih dru-
štev, skupaj pa se jih je v tamkajšnji dvorani vaško-gasilskega 
doma zbralo nekaj več kot 70. Kot je poudaril poveljnik zveze 
Štefan Cmor, je na nivoju zveze v računalniški program ga-
silcev – Vulkan vpisanih 1.831 članov, od tega jih je kar 470 
ženskega spola. Torej je v tej številki zajeta celotna ženska 
populacija, od pionirk do veterank. Kot pojasnjuje Cmor, je 
samo članic, brez pionirk in veterank, v društvih, vključenih 
v GZ Moravske Toplice, 352, od tega jih je nekaj čez sto op-
ravilo nadaljevalni tečaj za gasilca, 90 od njih pa ima status 
operativne gasilke. 
Številka je impozantna, saj v samo dveh društvih od skupaj 
že omenjenih 28 v svojih vrstah nimajo včlanjene niti ene 
članice. Tako Martina Žakšek, vodja komisije za članice pri GZ 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Zbrane članice na 3. rednem letnem srečanju GZ.

… ali pa ustvarjajte v okviru šiviljskih delavnic.

Pridružite se jim na ustvarjalnih rokodelskih delavnicah …

Moravske Toplice, kakor podpredsednik GZ Moravske Toplice 
Jože Lipaj sta ponosna, da to niso operativne članice samo 
na papirju. Tako so se lani iz vseh društev, kjer imajo ope-
rativke, priključile osrednji občinski vaji, ki je bila na kmetiji 
Cigüt v Noršincih. 
Organizator je pripravil priložnostni kulturni program, v ime-
nu domačih gasilk jih je nagovorila Ivanka Balaško, domača 
članica Sabina Hüll pa je pripravila presenečenje – vsi zbrani 
so v spomin na srečanje v Tešanovcih dobili lično poslikane 
lesene broške.

Geza Grabar

DEJAVNOST  V DELAVNICAH 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA 
MARTIN MARTJANCI  
Tudi v letu 2017 TD Martin Martjanci 
nadaljuje svoje delovanje po sprejetem 
programu.

Tako vsak ponedeljek od 18. do 20. ure izvajajo ustvar-
jalne rokodelske delavnice, na katerih izdelujejo iz 
različnih materialov z raznimi tehnikami široko paleto  
izdelkov; ob sredah od 17. do 20. ure pa izvajajo šiviljske 
delavnice. Pripravljajo izdelke za obdaritev žena in ma-
ter ter še posebej za tradicionalno razstavo z nazivom 
Pozdrav pomladi z velikonočno oziroma spomladansko 
motiviko.
Letos se trudijo vsestransko obuditi in predstaviti njihovo 
dosedanje delo, saj bodo novembra praznovali petnajsto 
obletnico društva. Trenutno so poleg lastne dejavnosti do-
datno angažirani s pomočjo in sodelovanjem na drugem 
sklopu drugega kroga delavnic v okviru projekta ZVITO-
REPEC, ki ga izvaja v prostorih Vaškega doma Martjanci JZ 
Razvoj Maribor s partnerji. Vse o projektu in poteku dela 
na delavnicah kakor tudi novosti je možno spremljati na 
spletni strani zavod-razvoj.si/zvitorepec/.                                        

                                                                 Irena Nemeš
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POHOD TREH KRALJEV
Prvo soboto v januarju se je lepo število 
ljubiteljev pohodništva kljub mrzlemu zimskemu 
dnevu zbralo v Filovcih na Pohodu treh kraljev. 

Udeleženci pohoda so se zbrali pred vaško-gasilskim do-
mom, od koder so krenili proti Strehovskim goricam, mimo 
Vidove kapele ter pot nadaljevali ob jezeru do ribiške koče, 
kjer je bila postojanka. Njihova pot se je nadaljevala po goz-
du do Strehovskih goric in nato po turistični cesti do Gaja, 
kjer so jih pričakali člani Vinogradniškega društva Gaj z ok-
repčilom. Pohod se je zaključil na štartnem mestu, kjer so jih 
ob živi glasbi pogostili z bujto repo. 

Janja Adanič Vratarič

DOMAČE KOLINE 
OBMEJNIH VASI 
KTD Ady Endre in Občina Magyarszombatfa 
sta tretje leto zapored pripravili zdaj že 
tradicionalne koline, ki so se letos odvijale v  
Magyarszombatfi.

Koline, s katerimi želijo ohraniti tradicijo prednikov, so se 
začele že zjutraj, ko so udeleženci začeli z delom. Vsako 
leto da prašiča vas, kjer koline potekajo, meso in mesne 
izdelke pa porabijo ob posebnih dogodkih in druženjih. 
Četudi je bil dan predvsem deloven, so se vsi zbrani ob 
pripravi domačih jedi, kot so na primer krvavice, zabavali. 
Dan pa so zaključili z večerjo, na katero so prišli prebivalci 
obeh vasi. 

Janja Adanič Vratarič

Na pohodu po prekmurski zimski idili se je zbralo lepo število ljudi.

HATÁR MENTI FALVAK 
HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁSA
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési Turisztikai 
Egyesület és Magyarszombatfa Község 
Önkormányzata immár harmadik alkalommal, 
az idén Magyarszombatfán szervezte meg a 
hagyományos disznóvágást.

A disznóvágás, amelynek célja a régi hagyományok ápo-
lása, a korareggeli órákban kezdődött. A malacot minden 
évben a házigazda település biztosítja, a húst és húské-
szítményeket pedig különleges alkalmakkor és találkozók 
alkalmával fogyasztják el. És noha dolgos volt a nap, az 
egybegyűltek jól szórakoztak a házi ételek, például hurka 
készítése közben. A napot közös vacsorával zárták, amelyre 
meghívták a két település lakóit is.

Biserka Rumič in Darinka Janko pri pripravi sestavin za krvavice./
Rumič Biserka és Janko Darinka a hurkatöltés előkészületei közben.

Ob delu ni manjkalo smeha./
A munka mellett sok kacagás is volt.
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VINOGRADNIŠKI KVIZ V 
FILOVCIH 
Vinogradniško-sadjarsko društvo iz Filovcev  
je 11. januarja ob 17. uri v vaški dvorani izvedlo 
že XIV. vinogradniški kviz.

Kviza so se udeležile naslednje vinogradniške ekipe: VD Čen-
tiba, VD Lendava, VSD Filovci, VD Dobrovnik, VD Goričko in 
VTD Gaj. Takšen je bil tudi vrstni red po uspešnosti.
Kviz je pripravil vinogradniški strokovnjak Ernest Novak s svo-
jo pomočnico Mariko Feher, tehnično pa je pomagala tudi 
domačinka Manica Barbarič. Vinogradniški kviz je bil dokaj 
zahteven za vse tekmovalce, saj je zajemal tematiko s pod-
ročja sortimenta vinske trte, bolezni in škodljivcev na vinski 
trti ter oskrbe vinske trte z gnojili. Drugi sklop je bil name-
njen področju vinarstva-kletarstva, kulturi pitja in postrežbi 
ter pravilnosti ob prodaji. Tretji sklop pa je vseboval vpraša-
nja iz strojništva, kletarske opreme in celotnega vinarstva.
Po podelitvi pokalov in priznanj je Ernest Novak izrekel tudi 
nekaj pohvalnih besed o dobri organizaciji, predvsem pa o 
odličnem znanju vseh tekmovalcev. Predsednik Vinogradni-
ško-sadjarskega društva Filovci Alojz Berden se je vsem zah-
valil za pripravo in izvedbo kviza, zaželel dobro vinogradni-

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Ekipe so si pokale pošteno prislužile, saj so si bili tekmovalci enotni, 
da je bil kviz zahteven. 

ško letino ter prisotne že povabil na srečanje v naslednjem 
letu. Sledila je pogostitev in debata, na koncu katere so bili 
vsi enotni, da takšen kviz ogromno pripomore k boljšemu 
poznavanju vinogradništva in s tem tudi h kvalitetnejšemu 
pridelku, kar je vsekakor želja vsakega vinogradnika.

                                                                   Ignac Gabor 

OBVESTILO
Lovska družina Prosenjakovci v skladu s 
56. členom Zakona o divjadi in lovstvu  
(Uradni list RS, št. 16 z dne 20.02.2004 in 
št. 17 z dne 12.02.2008 ) obvešča imetnike 
kmetijskih in gozdnih kultur na območju 
Lovske družine Prosenjakovci, da so ime-
novani pooblaščenci upravljavca lovišča 
za ocenjevanje škode na kmetijskih in 
gozdnih kulturah. 
Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na ob-
močju k.o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kan-
čevci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, 
Ratkovci, Selo, Središče, in delno k.o. Ivanovci ter Vučja 
Gomila. 
Imenovani pooblaščenci so:

1. Ernest Kovač,  
stanujoč Domanjševci 101, 9206 Križevci v Prekmurju,                     
telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;

2. Zdravko Kovač,  
stanujoč Hodoš 66, 9205 Hodoš,  
GSM 041 942 788;

3. Davorin Novak,  
stanujoč Štefana Kovača 15, 9000 Murska Sobota,                    
GSM 041 765 325;

4. Zoltan Polanec,  
stanujoč Čikečka vas 16, 9207 Prosenjakovci,                                    
GSM 031 694 779  in

5. Ludvik Rituper,  
stanujoč Jakobovo naselje 23, 9000 Murska Sobota,                     
GSM 041 671 038.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in 
lovstvu škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti  v 
treh dneh od dneh, ko je škodo opazil in to pisno pooblaš-
čencu- upravljavca na naslov Lovska družina Prosenjakovci 
5, 9207 Prosenjakovci. 
V roku osmih dneh po pisni prijavi škode si bodo po-
oblaščenci upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem 
ogledali škodo. 
Pisna prijava mora vsebovati  parcelno številko, velikost, 
katastrsko občino in kulturo. 
V skladu s 53. členom OM Zakona o divjadi in lovstvu mora 
fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, na 
primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, 
da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.

LOVSKI ZDRAVO!
                                                                            Ludvik Rituper, l. r.

                                                                           predsednik
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POTOPISNO PREDAVANJE 
MARINKE JERIČ
V hladnem petkovem večeru se je kar lepo 
število ljudi zbralo v vaško-gasilskem domu v 
Sebeborcih, kjer so prisluhnili Marinki Jerič. 

„Svet je lep in tak predan nam v rabo.“ S temi besedami je 
popotnica začela pripoved o potovanju v lanskem letu. Za-
četek potovanja je bila Armenija – starodavna dežela z bo-
gato kulturo. Druga država je bila Gruzija – dežela z najvišjim 
evropskim gorovjem. Zadnja država je bila Azerbajdžan – 
energetsko najbogatejša država na svetu. Dobra ura in pol 
je ob zanimivem pripovedovanju hitro minila, predavanje 
pa smo končali z zanimivo diskusijo. 

Majda Andrejek

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

OBČINSKI TURNIR  
V KARTANJU ŠNOPSA
V soboto, 21. januarja se je v prostorih vaško-
gasilskega doma Krnci odvijal že tradicionalni 
turnir v kartanju šnopsa za pokal Občine 
Moravske Toplice.  
Turnirja se je udeležilo 50 tekmovalcev. Letošnji turnir je 
odprl župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Zma-
govalec je bil Franc Plej iz Bakovcev, drugo mesto je za-
sedel Peter Hul iz Krncev, tretje mesto pa Alojz Kranjec 
iz Gomilice. Takoj za prvimi tremi je bil Ludvik Gergorec iz 
Sebeborec. Najboljši trije so dobili pokale, prvouvrščeni pa 
tudi prehodni pokal občine, ki ga bo naslednje leto dobil 
novi zmagovalec. Štefan Hul

Zbrani so bili navdušeni nad deželami Zakavkazja. 

Je le poštar opazil, kaj vse ženska počne za družino?

Z leve: Ludvik Gregorec, Peter Hul, Franc Plej, Alojz Kranjec ter 
predsednik KS Krnci Štefan Hul.

UPOR JEZNE GOSPODINJE  
V BOGOJINI
Dramska skupina KD Sv. Ana je na odru vaško-
gasilskega doma v Bogojini brez olepševanja 
prikazala resnico, ki se je predstavniki moškega 
spola premalo zavedajo. 

Ta splošno znana resnica je, da so gospodinje prevečkrat 
spregledane, gospodinjska opravila pa so v moških očeh 
preveč samoumevna. Edini moški pri hiši, ki zares spoštuje 
požrtvovalnost matere in žene, je samo en – poštar. Kome-
dija kliče k temu, da se možje bolj posvetijo svoji ženi, se ji 
zahvalijo za skuhano kosilo, ji prinesejo rože, jo pocrkljajo. 
Če ne bodo tega storili oni, obstaja nevarnost, da bo to storil 
poštar. za KUD Bogojina Janja Bürmen
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8. LÜPANJE BUČNEGA SEMENA 
IN ČESANJE PERJA
V soboto, 28. januarja so v Središču obujali 
spomine večerov prednikov in tako ohranili dva 
lepa zimska običaja – lüpanje bučnega semena 
in česanje perja. 

Vaška dvorana se je napolnila z gosti od blizu in daleč pa tudi 
s prijatelji iz sosednje Madžarske. Po pozdravnih besedah 
predsednice domačega KD Antal Ferenc se je začelo večer-
no delo. Mize so se napolnile z bučnim semenom in gosjim 
perjem. Vesela druščina se je nato urno lotila dela. Pridni 
prsti so lüpali in česali, iz ust pa so zvenele pesmi. Gostje so 
uživali ob pristni domači kapljici in v tradicionalni večerji ter 
domačih dobrotah. 

Leonida Šanca

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

8. TÖKMAGKÖPESZTÉS ÉS 
TOLLFOSZTÁS
Január 28-án, szombaton, Szerdahelyen elődeink 
téli esti teendőire emlékeztek, és felelevenítettek 
két szép régi hagyományt – a tökmagköpesztést 
és a tollfosztást.

A faluház terme megtelt a közelről és távolról érkező vendé-
gekkel, magyarországi barátaink is eljöttek. Az Antal Ferenc 
művelődési egyesület elnökének köszöntőjét követően meg-
kezdődött az esti munka. Az asztalok megteltek tökmaggal és 
libatollal, majd a vidám társaság is munkához látott. Miközben 
köpesztettek és fosztottak, ajkukról felcsendült a dal. A vendé-
geket finom házi nedűvel és hagyományos vacsorával várták, 
és persze a házi finomságok sem hiányoztak. 

Pri delu ni manjkalo dobre volje./A munkát derűs jókedv kísérte.
Za goste je bilo lepo poskrbljeno./ A vendégek előtt megterültek az 
asztalkák.

Gospa Marija s posebno vrsto krompirja.

PRI SAMBTOVIH IMAJO 
POSEBNO VRSTO KROMPIRJA
Družina Sambt iz Lukačevcev se ukvarja s 
kmetijstvom in pridelavo hrane. Pridelke tudi 
prodajajo, saj imajo dopolnilno dejavnost na 
kmetiji. 

Tako so tudi v jeseni s polj pospravili krompir, ki je obilno 
obrodil. Marija Sambt je v kleti na kupu krompirja našla kar 
dva krompirja, ki sta nekaj posebnega. 
Marija nam je povedala, da se je narava poigrala s krompir-
jem, ko je še bil v zemlji, a ko so ga obirali, ni bil nihče nanj 
pozoren. Krompirju  je zraslo še veliko manjših gomoljev, 
ki predstavljajo družino. Gomolje so shranili in postavili na 
ogled, da jih lahko vidijo tudi obiskovalci.

Jože Žerdin
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ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 
RIMSKEGA NASELJA V IVANCIH
Arheološka zaščitna izkopavanja potekajo  
od 1. avgusta 2016 na najdišču Ižišče v Ivancih 
zaradi izgradnje kablovoda.

Prva je rimsko naselbino na Ižišču daljnega leta 1928 locirala 
vaška učiteljica Franja Schneider. Arheološka izkopavanja 
prav tam pa je leta 1976 izvedla Irena Šavel iz Pomurskega 
muzeja.
Odkrite naselbinske ostaline na Ižišču lahko na podlagi najd-
be bronastega novca časovno opredelimo v drugo stoletje. 
Z izkopavanji smo ugotovili, da se je rimskodobno naselje 
oblikovalo na zahodni strani Ižišča in sicer na obeh straneh 
ceste. Nekatere raziskane jame pa se nadaljujejo izven na-
šega izkopa proti vasi, kar dopušča možnost, da se obrobje 
rimskega naselja morda nadaljuje v tej smeri. Če primerjamo 
razdaljo sond, izkopanih leta 1976, in naše izkopavanje, skle-
pamo, da gre za zelo veliko rimsko naselbino dolgo okoli 400 
m. Ta naselitveni prostor potrjujejo tudi keramični odlomki, 
glineni omet in druge najdbe, ki ležijo na površini zoranih 
njiv. Naša izkopavanja torej dopolnjujejo skromno poznava-
nje rimskodobnega naselja na Ižišču.

dr. Branko Kerman

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Skupek odlomkov keramičnih posod iz jame SE 72/73. 

Jama otroškega groba z ostanki žganine.

Po končanem pohodu je sledila pogostitev in veselo druženje 
(foto: Jan Vitez).

Okoli 240 ljudi je uživalo na svežem zraku in v dobri družbi 
(foto: Jan Vitez).

V TEŠANOVCIH TRADICIONALNI 
14. PREŠERNOV POHOD
V začetku februarja je v Tešanovcih potekal 
tradicionalni, že 14. pohod ob slovenskem 
kulturnem prazniku in spominu na našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna.

Okoli 240 pohodnikov se je podalo na dobrih trinajst kilome-
trov dolgo pot, ki je vodila iz Tešanovcev v smeri Bogojine 

in med polji v Ivance, kjer so se ljubitelji športa in narave 
okrepčali in pot nadaljevali proti Mlajtincem, kjer jih je čakala 
druga postojanka in kratek kulturni program.
Pot jih je nato vodila nazaj v Tešanovce, kjer so organizatorji 
prireditve vse obiskovalce pogostili s pasuljem in domačimi 
dobrotami. Po stari navadi so organizatorji najstarejša poho-
dnika tudi nagradili. Za veselo druženje po pohodu pa sta 
poskrbela Tešanovčana, Duo Nostalgija.

Anja Vučkič
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RAZPISI

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

JAVNI RAZPIS
zbiranja predlogov programov kulturnih društev, 

ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Moravske Toplice

1.  Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejav-

nosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v 

delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
• udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
• kulturne prireditve in akcije,
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

2.   Višina sredstev razpisa:
• 13.500,00 EUR.

3.  Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, 
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane 
za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s 
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
• da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 

kakovost,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na po-

dročju kulture,
• društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o dru-

štvih, in so registrirana vsaj eno leto,
• da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, 

poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti 
za prihodnje leto.

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

5. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 10. aprila 2017 na naslov Občina 
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis 
KULTURA 2017 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

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

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

Številka:  430-00001/2017-1
Moravske Toplice, 24. 02. 2017
                               Župan:
                 ALOJZ GLAVAČ, l.r.
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RAZPISI

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št.22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/2009 
in 3/2010) Občina Moravske Toplice objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa

v Občini Moravske Toplice za leto 2017

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 

2017, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017.

II.  POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
 Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:

• športna društva, 
• zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice, 
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
• vrtci ter osnovne šole. 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Moravske Toplice, 
• da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju  

Občine Moravske Toplice delujejo že najmanj eno leto, 
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega 

programa športa, 
• da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva), 
• da Občini Moravske Toplice redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo 

na izvajanje dejavnosti športa.

III. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa se izvajalcem v Proračunu občine Moravske Toplice za leto 2016 zagotavlja 
62.000,00 EUR  po naslednjem razdelilniku:

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

3.025,00

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

5.500,00

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

28.250,00
8.500,00

19.750,00
4 Delovanje športnih društev in zveze športnih društev 5.725,00
5 Izgradnja športnih objektov

- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov
12.000,00

16.000,00
6 Športne prireditve 7.500,00

skupaj 62.000,00

IV. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
 Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto Občini Moravske 

Toplice predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi progra-
mov. Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Moravske Toplice. V Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, 
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RAZPISI

določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

V.  DAN, KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI IZVAJALCI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMEN-
TACIJO IN DOBIJO DODATNE INFORMACIJE

 Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občinski upravi občine Moravske Toplice oz. po 
telefonu (02/538-15-12, ga. Majda Lipič Prosič), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.

 Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v vložišču Občinske uprave občine Moravske 
Toplice, Kranjčeva ul. 3 v Moravskih Toplicah ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar 
najkasneje do dneva predložitve vlog.

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

VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :
• obrazec B        (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2017), 
• priloge 1, 2      (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu),
• priloga 3           v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
• priloga 4          (število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) oz. število športnih društev   
                             vključenih v športno zvezo), 
• obrazci 1–8    razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.

VII. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 10. aprila 2017 na naslov Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo 
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali 10. 04. 2017 oddana do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem 
in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:

• Na prednji desni strani spodaj: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
• Na prednji levi strani spodaj:  Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 

2017 – NE ODPIRAJ
• Na hrbtni strani: naslov vlagatelja

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG
 Javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Moravske Toplice za leto 2017 opravila 12. 04. 2017.

IX.  ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 22. 05. 2017.

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

Datum: 24. 02. 2017
Številka: 430-00002/2017-1
                Župan:
                       Alojz GLAVAČ, l.r.



|   Lipnica 14924

RAZPISI

Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske 
Toplice (Uradni list RS št. 39/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje  programov na področju turizma 
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2017

1. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice 
in zvezam turističnih društev za leto 2017 z naslednjimi vsebinami:

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
• akcije na področju urejanja okolja,
• organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
• izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

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

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih 
društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice v okviru skupne promocije 
širšega turističnega območja ali pokrajine s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske 
Toplice za to področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: 10.800,00 EUR
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: Programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. 
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako  delavnico ali sklop predavanj 200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost 100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca 50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt 200 točk
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt 200 točk
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt 100 točk
3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk)  5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož 100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak  objekt 100 točk
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev 200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako     sodelovanje 100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako     sodelovanje 100 točk
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oz. zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto 200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za     vsako izdajo 400 točk
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako     aktivnost 100 točk
V. Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih 
ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, in na spletni strani www.moravske-toplice.si.
VI. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 10. aprila 2017 na naslov Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2017 – NE ODPIRAJ«. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali 10. 04. 2017 
oddana do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.
VII. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov 
na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se  sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil po-
godbe o sofinanciranju. 
VIII. Informacije in navodila: 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, telefon 02 538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka: 430-00003/2017-1
Moravske Toplice, 24. 04. 2017                                                    Župan:
                            Alojz GLAVAČ, l.r.
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RAZSTAVA „ZVITOREPEC“ V 
VAŠKEM DOMU MARTJANCI
V Martjancih je v okviru praznovanja letošnjega 
kulturnega praznika Turistično društvo 
Martin Martjanci skupaj z izvajalcem projekta 
„ZVITOREPEC“, JZ Razvoj Maribor, pripravilo 
razstavo lutk.

4. februarja smo si lahko  v prostorih Vaškega doma Martjan-
ci ogledali lutke Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje ter ostale 
druščine iz stripov Mikija Mustra, ki so nastale na delavnicah 
v Vaškem domu Martjanci, katerim je bila priključena tudi 
razstava izdelkov društva kot priprava na petnajstletnico 
delovanja.
Na kratki slovesnosti je ob 14.00 uri v sejni sobi s strani izva-
jalcev bil predstavljen sam projekt, namen, način ter potek 
izvajanja na lokaciji v Martjancih in v Mariboru. Razstavljene 
lutke si bo možno zaradi zanimanja ogledati še do 6. marca 
2017 v času izvajanja ustvarjalnih delavnic TD Martin, in sicer 
ob ponedeljkih od 18.00 do 20.00 ure in ob sredah od 17.00 
do 20.00 ure v I. nadstropju Vaškega doma Martjanci (pro-
stori bivšega KU Martjanci), za skupine tudi po posebnem 
dogovoru. Lutke zaenkrat niso naprodaj.

Irena Nemeš

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Ljubitelji druščine iz stripov Mikija Mustra razstave ne smete zamuditi.

Delavnice so obiskali tudi majhni …

Kratka slovesnost, na kateri je bil predstavljen sam projekt.

... in malo večji otroci. Vsi so bili navdušeni nad lutkami.

„ZVITOREPEC“  V ODDAJI 
SLOVENSKI UTRINKI 
Projekt Zvitorepec in nastali izdelki na 
delavnicah v Martjancih – lutke so bili 
predstavljeni tudi na snemanju oddaje  
TV Slovenija Slovenski utrinki.

Snemanje je bilo sicer predvsem namenjeno predstavitvi 
delovanja TD Martin Martjanci ob pripravi na petnajstletni-
co delovanja. Tako bo prikazano delo na ustvarjalnih roko-
delskih in šiviljskih delavnicah ter izdelki, ki so nastajali med 
tem časom. 
Dodajamo še, da so delavnice Zvitorepca v Martjancih 
obiskali tudi otroci iz Vrtca Martjanci ter učenke in učenci 
Osnovne šole Fokovci, ki so si ob pomoči projektne men-
torice izdelali vsak svojo lutko in jo odnesli s sabo domov. 
Obenem so si ogledali še razstavljene izdelke društva. Zvito-
repčeve delavnice se bodo v Martjancih nadaljevale v okviru 
projekta  s tretjim sklopom predvidoma 6. marca, zato va-
bljeni vsi, ki vas to zanima, da se pridružite. Zagotovo pa bo 
„Zvitorepec“ pripravil še veliko zanimivega tako za otroke 
kot za odrasle „otroke“.  

Irena Nemeš
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EKUMENSKO BOGOSLUŽJE  
V MARTJANCIH  
V Martjancih so se srečali verniki sestrskih 
Cerkva, katoliške in evangeličanske cerkve, 
združeni v okviru tedna molitve za edinost 
kristjanov.

Letošnja molitvena osmina za edinost je med 18. in 25. 
januarjem imela posebno težo in značaj, kajti letos mineva 
500 let od začetka reformacije v Nemčiji (1517). Prvič se 
tudi obhaja v ekumenskem in molitvenem duhu. Na mo-
litveno osmino za edinost kristjanov so se na ekumensko 

SREČANJI STAREJŠIH OBČANOV  
KS Sebeborci je v sodelovanju z Občino Moravske 
Toplice konec novembra lanskega leta pripravila 
srečanje starejših občanov iz vasi.  

Taka srečanja so za lokalno skupnost izjemno pomembna,  
saj  je to priložnost, da se ponovno poudari, da se cenijo in 
spoštujejo pridobitve in delo starejše generacije. To je pri-
ložnost za sprostitev, veselje, čas, da sosed sosedu pove kaj 
lepega. V kulturnem programu so sodelovali učenci in učen-
ke OŠ Puconci iz Sebeborec ter ansambel Čas. Vse prisotne je 
pozdravil tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač.

Majda Andrejek

KS Filovci je skupaj z župnijo Bogojina  
26. decembra lansko leto v dvorani vaško-
gasilskega doma pripravila srečanje za  
starejše krajana stare nad 70 let. 

Župnik Stanko Zver, ki je daroval sveto mašo, se je zahva-
lil vodstvu KS Filovci, da se vsako leto spomni na starejše 
krajane. Po maši je navzoče pozdravil predsednik KS Filovci 

Ekumensko bogoslužje sta obogatila mešani cerkveni pevski zbor 
Župnije Martjanci …

… in pevski zbor Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice.

Srečanje starejših krajanov v Filovcih.

Andrej Baligač, ki je predstavil dosežke zadnjega obdobja 
in spregovoril o nekaterih načrtih razvoja KS Filovci. Nato 
je sledil ogled dokumentarnega filma o dr. Jožefu Smeju z 
naslovom Kaplja na vedru. Po ogledu filma je sledil kulturni 
program ter druženje in pogostitev. 

Jože Žerdin

nedeljo, 22. januarja v župnijski cerkvi sv. Martina v Mar-
tjancih na ekumenskem bogoslužju zbrali verniki Župnije 
Martjanci in verniki Evangeličanske cerkvene občine Mo-
ravske Toplice. Sodelovanje je že vrsto leto utečeno, saj 
se ekumenska bogoslužja opravljajo vsako leto v drugi 
cerkvi in pri tem ni nobenih zadržkov ali nasprotovanj, 
kar je bilo tudi povedano na ekumenskem bogoslužju v 
Martjancih. Bogoslužje sta vodila župnik Župnije Martjanci 
Marjan Potočnik ter duhovnik Evangeličanske cerkvene 
občine Moravske Toplice in hkrati častni evangeličanski 
škof v Sloveniji Geza Erniša. 

Jože Žerdin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV
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SREČANJE GASILSKIH 
VETERANOV 
Letno srečanje gasilskih veteranov je bilo 
tradicionalno ob koncu lanskega leta.  
Na Kobilju se jih je zbralo več kot 150. 

„Vi ste postavljali in obdržali ta sistem in mi ga moramo nad-
grajevati,“ so bile iskreno izrečene besede zahvale za orga-
nizacijsko in operativno delo nekdanjih aktivnih gasilcev in 
gasilk v društvih, sektorjih ali gasilski zvezi predsednika GZ 
Moravske Toplice Dušana Grofa. Ta jih je v nadaljevanju sez-
nanil z aktivnostmi zveze v iztekajočem se letu. Grof je vesel, 
da je vsako leto tolikšen odziv na veteransko srečanje. To 
samo potrjuje, je poudaril, da udeleženci s sedmim, osmim 
ali celo devetim križem na plečih še vedno čutijo močno 
pripadnost gasilstvu. Kljub temu da v tej občinski gasilski 
zvezi, ki je glede na razmerje med skupnim številom krajev 
in društev absolutni rekorder v državi – v občini je namreč 
28 krajev in 27 med njimi se lahko pohvali z gasilskim dru-
štvom – poskušajo slediti trendom tehnološkega razvoja, 
tudi na človeške vire kot temeljne v gasilstvu ne pozabljajo. 
Po pozdravnih nagovorih gostiteljev, Milana Ferenceka, 
predsednika PGD Kobilje, Štefana Volfa v imenu doma-

GASILSKA ZVEZA MORAVSKE 
TOPLICE V LETU 2016
Tudi leto 2016 je bilo za Gasilsko zvezo Moravske 
Toplice uspešno, saj so gasilska društva bila zelo 
aktivna in delovna na vseh področjih.   

Svoje osnovno poslanstvo – pomoč ob nesrečah so lani nu-
dila štirinajstkrat: sedemkrat so intervenirala zaradi požarov 
na objektih, po dvakrat zaradi požarov v naravi in neurja, 
enkrat zaradi požara na prometnih sredstvih, iskanja pogre-
šane osebe in pri nudenju tehnične pomoči. 

Velik agregat in polnilec IDA, v načrtu še prevozna 
muljna črpalka
Ob pomoči občine je bil za potrebe vseh članic zveze kup-
ljen 22-kilovatni trifazni agregat za proizvodnjo električne 
energije, enako pa tudi aparat za polnjenje zraka v IDA. 
Skupni načrt s štabom Civilne zaščite Občine Moravske To-
plice in s samo občino pa bo nakup večje prevozne muljne 
črpalke. 

Uresničili vse načrtovano
Vodstvo GZ M. Toplice je lani na organizacijskem in ope-
rativnem področju izpeljalo vse načrtovane aktivnosti: po 
aprilskih in majskih pregledih društev, ki so ob pregledih 

Med veterani gasilske zveze je 21 novih imen.

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

čih veteranov in župana kobiljske občine Roberta Ščapa, 
je vodstvo zveze, ob predsedniku tudi poveljnik Štefan 
Cmor in podpredsednik Jože Lipaj, s svečano podelitvijo 
priznanj, plaket in značk v vrste veteranov lani sprejelo 
kar 21 novih imen. To za vodstvo zveze oziroma društva 
pomeni skrb, da morajo svoje operativne vrste vsako leto 
okrepiti z najmanj tolikšnim številom novih, mladih ope-
rativnih članov.

Geza Grabar

orodišč in opreme vsebovala tudi taktično vajo z uporabo 
izolirnih dihalnih aparatov (IDA) in rokovanjem z mobilnimi 
in ročnimi radijskimi postajami, je bilo junija občinsko tek-
movanje v Ratkovcih, zveza je konec omenjenega meseca 
organizirala tudi tabor Mladi gasilec v kraju Radenci ob Kolpi; 
v oktobru je bilo na nivoju zveze kar pet nenapovedanih 
taktičnih vaj. Novembra je bila zveza še organizator letnih 
srečanj gasilskih veteranov. 

Redna mesečna javljanja po radijskih postajah
Redna mesečna javljanja v Regijski center za obveščanje 
(ReCO) v Murski Soboti so se v celoti gledano nekoliko iz-
boljšala (leta 2015 je bilo s strani 28 društev skupaj 153 ja-
vljanj, leta 2016 pa 161), še vedno pa niso na zadovoljivem 
nivoju. Je namreč še kar nekaj društev, ki se v 12 mesecih 
niso javila niti enkrat (leta 2016 so bila tri, leta 2015 pa jih je 
bilo še sedem). 

Kako so se izobraževali oziroma se bodo?
Minulo leto je 22 kandidatov opravilo osnovni in nadaljevalni 
tečaj za gasilca, 13 za nosilce IDA, 9 za mentorja mladine, 3 
za varno delo z motorno žago, po dva za tehnično reševanje, 
gašenje požarov v naravi in za informatika ter po eden za 
gašenje notranjih požarov, modul A, in za gašenje notranjih 
požarov, modul C.

Geza Grabar
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POMEN SAJENJA MEDOVITIH 
RASTLIN
Čebele so se letošnjo zimo dodobra spočile, saj 
jim mraz ni dopuščal, da bi zapuščale varno in 
toplo gnezdo.

Hrano jim bodo ponudile prve znanilke pomladi, med katere 
sodijo vrba, resa, zvončki, telohi, trobentice, leska … To so 
rastline, ki jih imenujemo medovite rastline in ki s svojimi 
sladkimi izločki v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo 
čebelam hrano in omogočajo njihov razvoj. Medovite rastli-
ne rastejo na poljih, kjer jih kmetje sejejo na večjih površinah.
To so na primer facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, sončni-
ce ... Tudi gozdovi so bogati s temi rastlinami. Najdemo jih 
tudi na travnikih in na manjših površinah, kjer jih sadimo z 
namenom, da krasijo našo okolico.
Čebelarska zveza Slovenije s svojimi aktivnostmi že več let 
spodbuja sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so če-
bele eden najpomembnejših živalskih organizmov na pla-
netu, bomo znali pritrditi pobudi Čebelarske zveze Slovenije 
in tudi na svoji mikro lokaciji poskrbeli za saditev medovitih 
rastlin in tako naredili nekaj dobrega za ohranitev čebel in 
okolja, v katerem živimo.  Na pripravljene grede lahko posa-
dimo predvsem trajnice. Od medovitih trajnic so za čebele 
pomembnejše črni teloh, spomladanska resa, zlata rozga, 
žepek, razni sedumi ali homuljice, od dišavnic pa poprova 

meta, timijan, žajbelj in druge. Ob robovih gred ali robovih 
parcel lahko posadimo manjše medeče grmičevje, kot je na 
primer navadna leska in večina vrst vrb oziroma mačic. Na 
večjem prostoru pa zasadimo medečo drevnino. Sem med 
drugim spadajo lipe, vse vrste javorjev, divje češnje, divji in 
pravi kostanj.
V Sloveniji je okoli tisoč različnih vrst rastlin, na katerih lahko 
čebele najdejo nektar ali cvetni prah. Smiselno je posaditi 
tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod ter nektar v času, ko 
v naravi ni paše. Čebelarji pravimo, da v času, ko v naravi 
vlada brezpašno obdobje. V tem času je vsaka sveža kapljica 
nektarja ali košek obnožine v panju še kako dobrodošel. Naše 
čebele nam bodo hvaležne.

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

 „KÜJAJMO PO DOMAČE“  
V novi rubriki „Küjajmo po domače“ bomo 
objavljali pristne prekmurske recepte iz naše 
občine. Po izboru uredništva bomo v vsaki 
številki Lipnice objavili en recept.  
Avtor recepta pa bo prejel nagrado  
Turistične kmetije Puhan.

V tokratni številki objavljamo recept za dödole, ki jih priprav-
ljajo na Turistični kmetiji Puhan. 

Čebele na sončnici.

Turistična kmetija Puhan

DÖDOLI
Najprej olupimo krompir  
in ga narežemo na kocke. 
Damo ga kuhat v slano vodo, 
naj bo pokrit z vodo.
V vmesnem času lahko pripravi-
mo zabelo – popraženo čebulo. 
2 srednje veliki čebuli olupimo 
in narežemo na lističe. Prepražimo na masti. Čebulo praži-
mo med stalnim mešanjem. Ko začne dobivati zlato-rumeno 
barvo, jo odstavimo in primešamo kislo smetano. 
Ko je krompir kuhan, ga dobro zmečkamo (kar v vodi, ki je ne 
odlijemo) in pristavimo kozico nazaj na ogenj, zmanjšamo 
plamen. 
Nato med stalnim mešanjem s kuhalnico dodajamo moko, 
dokler se jed precej ne zgosti. Jed nad nizkim plamenom 
še nekaj časa mešamo, da moka nabrekne. Ko je jed do-
volj trda, da se jo da z žlico raztrgati na kosce, je kuhana.  
K zabeljenim dödolam lahko postrežemo svinjsko pečenko.

Vaše recepte za naslednjo številko Lipnice pošljite 
do 10. 4. 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom 
„Küjajmo po domače“.
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OBVESTILO

 

Pobudnik akcije Društvo za zaščito ţivali Pomurja 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

20 % popust pri ceni storitve 
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 

od 1. 02. 2017  do 31.03. 2017 
Priložen kupon odrežite, izpolnite in unovčite na veterinarski postaji. 

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati? 
  

V Sloveniji je preveč psov in mačk: vsekakor se skoti več živali, kot jih lahko dobi 
dom. Mnoge živali, ki jih ljudje ne morejo oddati, pristanejo na cesti in nato v zavetišču. 
Preplašene in sestradane imajo 30 dni časa, da spet začnejo zaupati ljudem. Če jih v tem času 
nihče ne posvoji, jih je po Zakonu o zaščiti živali dovoljeno evtanazirati. S sterilizacijo oz. 
kastracijo svoje živali lahko tudi vi pripomorete, da bo teh zavrženih živali, ki v 
zavetiščih težko najdejo nov dom, manj. 
 

Pozitiven vpliv na zdravje: preprečuje raka na maternici, mlečnih žlezah, prostati in 
modih, zmanjša prenos spolno prenosljivih bolezni. 

 
Če se vaše mačke  ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. 
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:  

1. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (041/615-534) 
2. VETERINARSKA  AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925) 
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658) 
4. VETERINARSKA  AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer  (02-584-85-55) 
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57) 
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310) 
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŢENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice 

(02/548-12-30, 041/649-896) 
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90) 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŢIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel.št./e-naslov:  ____________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  Ţ: ________ M: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ţ: _________ M: __________ 

 
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 razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2017/I. 
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PEVSKO DRUŠTVO SELO
Pevsko društvo Selo je več kot to, saj so aktivni 
na več področjih in to celo leto. O njegovem 
delovanju smo se pogovarjali s predsednikom 
društva Oskarjem Makarijem.  

Kam segajo začetki Pevskega društva Selo?
Pevsko društvo Selo je bilo ustanovljeno leta 2004, in sicer 
smo bili prvo leto sekcija KTD Betlehem. Nato smo spoznali, 
da s svojim programom in usmeritvijo moramo na samostoj-
no pot. Odločitev je bila pravilna. V društvu nas je 43 članov 
in članic, tako da sta zastopana oba spola. 
                                           
Kakšne pa so vaše dejavnosti?
Ljudsko petje, ki ga izvaja skupina ljudskih pevcev, ki je tudi 
prva naša skupina in obenem ustanovna. Naslednja dejav-
nost je gledališka. Na začetku je temeljila na kratkih skečih, 
ki smo jih izvajali na naših prireditvah doma in v sosednjih 
vaseh. Ljubiteljska gledališka skupina Nemaki deluje že osem 
let in je sodelovala s svojimi lastnimi komedijami trikrat na 
Linhartovem srečanju. Smo namreč edina gledališka skupina 
v naši občini. Vsako leto v zimskem času  v Selu pripravimo 
Veseli večer, kjer je dve uri smeha, na odru pa se predstavijo 
nam podobne skupine. „Lűjpanje kukorce“ je prav tako naša 
prireditev, na kateri ličkamo koruzo kot nekoč.

Posebej prepoznavni ste po tekmovanju v košnji tra-
ve. Od kod ideja za to tekmovanje?
To tekmovanje smo obudili po več kot dvajsetih letih, da 
ne potone v pozabo ročna košnja. Sčasoma se je razvilo v 
eno od najbolj prepoznavnih prireditev v celem Pomurju 
in Sloveniji. Na tem tekmovanju vedno sodeluje od pet 
do devet držav. Tako se tudi mi udeležujemo tekmovanj 
v teh državah. Moramo se pohvaliti, da imamo izvrstne 
kosce in kosice, ki posegajo po prvih mestih vsepovsod 
po tekmovanjih. Če bi naštevali samo lanskoletne uspehe 
v vseh kategorijah, bi bilo za eno stran Lipnice. Poleg tega, 
da učimo mlade ali pa starejše kositi, jim sklepamo tudi 
kose. Tako smo leta 2016 sklepali več kot 250 kos za ročno 
košnjo. Na košnjah v Selu smo imeli vedno neko atrakcijo, 
tako košnjo stoletnika, košnjo štirih veroizpovedi itd. Vedno 
pa imamo tudi t. i. Formulo ena v košnji, to je tekmova-
nje z BCS in ostalimi strižnimi kosilnicami. Pomembnost 
in prepoznavnost je ocenila tudi Televizija Slovenija, saj 
je lansko leto bil direkten enourni prenos tekmovanja v 
oddaji Slovenija danes. Poleg vsega tega organiziramo še 
Malonogometni turnir za pokal košnje.

Katere prireditve imate v načrtu še za letos?
4. veseli večer je bil v petek, 10. februarja, 13. srednjeevrop-
sko tekmovanje v košnji z ročno koso bo v nedeljo 21. maja 
ter „lűjpanje  kukorce“  v mesecu septembru, tako da imamo 
vse leto zapolnjeno s prireditvami.

NAŠA DRUŠTVA

Pevsko društvo selo je aktivno na mnogih področjih.

Tekmovanje v košnji trave se bo odvijalo konec maja.

V septembru pa vas vabijo na „lűjpanje  kukorce“.



Lipnica 149   |   31

VPIS OTROK NOVINCEV ZA 
ŠOLSKO LETO 2017/2018 – 
redni vpis
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za 
šolsko leto 2017/2018 potekal:

• v sredo, 15. marca 2017, od 10.00 do 15.00 ure
• v četrtek, 16. marca 2017, od 12.00 do 16.00 ure
• v petek, 17. marca 2017, od  7.30 do 12.00 ure

IZ ŠOL IN VRTCEV

ZIMOVANJE 2017
Letos se je zimovanja udeležilo  
kar 53 otrok in 7 spremljevalk, 
zato nas je na dan odhoda  
na parkirišču pred Vrtcem Moravske Toplice 
pričakal zelo velik avtobus. 

Na poti proti Pohorju so naše oči občudovale lepoto zim-
ske idile. Takoj po prihodu smo se odpravili na sneg. Na 
lopatkah so otroci drveli po bregu navzdol. Nekateri na 
začetku s previdnostjo, zadržanostjo, vendar z vsakim 
spustom  hitreje in dlje. Ničkolikokrat. In tako vsak dan …

Dnevi, preživeti na Pohorju, pa so bili zapolnjeni tudi z 
različnimi drugimi aktivnostmi:

• večerni pohod z lučkami z namenom poiskati škratjo 
družino; sredi zasnežene poti smo imeli v rokah samo 
svetilke in bili smo pogumni, ni nas bilo strah;

• ustvarjanje hišic za škrate; 
• obisk planinca;
• praznovanje rojstnih dni;
• zabava v pižamah.

Seveda smo si vzeli čas tudi za pisanje razglednic pa tudi 
za igro z igračami, druženje s prijatelji. Zadnji večer je bil 
namenjen podelitvi priznanj. Prav vsak otrok je dobil pri-
znanje za samostojnost in pogum, ki ga je dokazal v času 
zimovanja.  

Bilo je lepo, a kljub temu so otroci ob prihodu „velikega av-
tobusa“ od veselja zavriskali in poskakovali … Med vožnjo 
domov  se je po avtobusu večkrat slišalo: „Še kak dugoo-
oo?“ In končno smo zagledali vrtec v Moravskih Toplicah, 
polno avtomobilov in velikooo staršev, ki so nestrpno pri-
čakovali svoje otroke. Sledil je samo še skok v naročje in 
dolg objem. 

Spremljevalke otrok 
na zimovanju

Otroci, ki so bili na zimovanju, so dobili posebna priznanja.

Nočni pohod je bil prav čaroben.

Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto 
mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga čim prej 
vpišete.
Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na 
upravi Vrtcev Občine Moravske Toplice, Dolga 
ulica 29 A. Vlogo za vpis najdete na spletni strani 
vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OT-
ROKA, ali jo dobite pri svetovalni delavki.
Za več informacij lahko pokličete na tel. št. 041 
304 866 (Monika).                                            

Monika Šlichthuber Jerebic, 
svetovalna delavka
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VESELJE NA SNEGU  
Zima je tisti letni čas, ki se ga otroci najbolj 
veselijo, in sicer zaradi snega, na katerem 
se lahko sankajo, smučajo, delajo kepe in 
sneženega moža. 

Tudi naši otroci so se ga zelo 
razveselili in vsak dan so spra-
ševali, kdaj se bomo šli san-
kat. Da pa bi otrokom poka-
zali, kako so se sankali nekoč, 
smo jim naročili, da od doma 
prinesejo vreče, napolnjene s 
slamo. Z vrečami smo se nato 
odpravili na najbližji breg pri 
vrtcu ter se spustili po njem. 
Veselje otrok je bilo nepopi-
sno, saj se s takimi „sankami“ 
še nikoli niso peljali. 

Bernarda Koroša Pantović

TÉLI ÖRÖMÖK
Köztudott, hogy a gyerekek alig várják  
a telet, hiszen a hóban szánkózhatnak, 
síelhetnek, hógolyózhatnak és hóembert 
építhetnek. 

Óvodásaink is nagyon meg-
örültek a hónak, és naponta 
tudakolták, mikor megyünk 
már szánkózni. Aztán úgy 
döntöttünk, hogy megmu-
tatjuk nekik, hogyan szánkóz-
tunk régen, kértük, hozzanak 
otthonról szalmával töltött 
zsákokat. Így felszerelkezve 
indultunk az óvoda közelé-
ben lévő lejtőhöz, ahonnan 
leereszkedtünk. A gyerekek 
végtelenül élvezték a mókát, 
hiszen ilyen „szánkókkal” még 
sose utaztak a havon. 

Otroci so uživali v zimskih radostih./Téli örömök a hóban.

Tudi ptice pozimi potrebujejo toplo zavetje./ Télen a madaraknak is menedékre van szükségük.

POSKRBELI SMO ZA PTICE
Zima je letos pokazala svoj pravi obraz.  
Postalo je hladno in vsi smo si morali najti  
toplo zavetje, tudi ptice. 

Da bi jim bilo v zimskih dneh lažje, smo se z otroki odločili, 
da poskrbimo za njih. Poiskali smo ptičjo krmilnico, jo pos-
tavili na naš vodnjak, vanjo natrosili seme, ki nam je ostalo 
od jeseni, nato pa smo z velikim veseljem opazovali, ali 
bodo ptičke našle semena. Čakanje je bilo kratko, saj je vonj 
hrane ptičke kmalu privabil v našo bližino. Dogovorili smo 
se, da bomo vsakodnevno poskrbeli za to, da ptičja krmil-
nica ne bo prazna in tako naše ptičke nikoli ne bodo lačne.

Bernarda Koroša Pantović

GONDOSKODTUNK A 
MADÁRKÁKRÓL 
Az utóbbi napokban a tél megmutatta valódi 
arcát. A nagy hidegben mindenki, így a madarak 
is keresik a meleg menedéket. 

Hogy egy kicsit megkönnyítsük téli napjaikat, a gyerekekkel 
úgy döntöttünk, segítünk nekik. Előkerült a madáretető, 
azt a kútra helyeztük, az őszi időkből maradt magvakkal 
feltöltöttük, aztán izgatottan vártuk, hogy a madárkák rá-
találjanak az eleségre. Nem is kellett sokat várni, az élelem 
illata hamarosan odacsalogatta a kis szárnyasokat. Megbe-
széltük, hogy naponta gondoskodunk róla, hogy az etető 
sose maradjon üresen, és madárkáink se legyenek éhesek. 
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„NOGOMETAŠI“ V VRTCU BOGOJINA
Za naše male nadobudneže polne energije in 
z veliko potrebo po gibanju vsak teden v vrtcu 
pripravimo vadbeno uro z različnimi gibalnimi 
aktivnostmi. 
Ena izmed vadbenih ur je bila  na temo „nogomet“. Otroci so 
spoznali šport svetovnega kova – „fuzbal“. Na poligonu smo se 
ogreli ter razgibali, hkrati pa so otroci spoznali „osnove nogome-
ta“: vodili so žogo med stožci, si jo podajali in streljali na gol. Ob 
koncu smo se pomerili v tekmi – oblekli smo si drese različnih 
nogometnih klubov in zabili nekaj „poštenih golov“. Gibalni ra-
zvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Pomembno 
je, da otroci izkušnje pridobivajo z veseljem in preko igre.

Blanka Tomašić Otroci so uživali v nogometu.

Jasna Rituper Hari je na državnem tekmovanju iz znanja biologije 
dosegla najboljši rezultat.

Pogled v nebo.

IZ ŠOL IN VRTCEV

GLEDALI SMO V NEBO SKOZI 
„DRUGAČNO OKO“ 
Otroci iz Vrtca Martjanci ter vzgojiteljici Petra 
in Klaudija smo se v sredo, 14. 12. 2016, zvečer 
zbrali v vrtcu, da bi skupaj pogledali v nebo, saj 
je bila napovedana t. i. „super Luna“.
Najprej smo ugotavljali, kaj vse že vemo o Luni, nato smo se 
odpravili še v temno noč in skupaj pogledali v nebo – tokrat 
skozi teleskop in daljnogled. Ker pa je bilo nebo oblačno, 
Lune nismo videli. Ko nam je postalo hladno, smo se odpra-
vili v vrtec, kjer nas je čakalo presenečenje. Zanj je poskrbelo 
podjetje Si.mobil, ki je doniralo Skupnosti vrtcev Slovenije 33 
tabličnih računalnikov s polletnim brezplačnim dostopom 
do spleta. Na njem smo našli tudi povezavo do „Lahkonoč-
nic“ – zvočnih pravljic, ki jih pripovedujejo stanovalci doma 
starejših občanov. Starostnikom se tako omogoča edinstve-
no medgeneracijsko povezovanje in krepitev kognitivnih 

sposobnosti, nam pa dostop do sodobnih slovenskih pra-
vljic, ki jih lahko predvajamo otrokom za lahko noč.
Ob koncu našega druženja smo prisluhnili zvočni pravljici 
„Goli mesec“ ter se kljub temu, da nismo videli „super Lune“, 
s prijetnimi vtisi odpravili domov. 

Klaudija Goldinskij

JASNA RITUPER HARI – 
ODLIČNA BIOLOGINJA
Jasna Rituper Hari, učenka 9. razreda OŠ 
Fokovci, je na državnem tekmovanju iz znanja 
biologije, ki je bilo v petek, 2. 12. 2016, v 
Murski Soboti, dosegla izjemen rezultat. 

Premagala je vso konkurenco in dosegla najboljši rezul-
tat izmed vseh tekmovalcev v državi. Tema tekmovanja so 
bile „Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste“, učenci 
pa so morali poznati njihove vplive na domorodne vrste, 
ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo ter preventivne 
ukrepe.

Sonja Tot 
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V 
VRTCU FOKOVCI
Pred slovenskim kulturnim praznikom  
smo se v vrtcu pogovarjali o pomenu  
praznika in čemu ga slavimo. 

Ugotovili smo, da je na ta dan umrl France Prešeren, pe-
snik, ki je napisal Zdravljico, katere del je slovenska himna. 
Otroci so s ponosom povedali, da se himna igra, ko naši 
„orli“ zmagujejo, ter da takrat visi zastava. Na računalniku 
smo si ogledali slovensko zastavo in jo narisali. Naučili smo 
se, da se ob poslušanju himne stoji in da se ne ploska. Na 
sprehodu po vasi smo videli, da slovenska zastava visi tudi 
na gasilskem domu in na OŠ Fokovci. Na vaški oglasni deski 
je bilo vabilo s podobo Franceta Prešerna. Vprašali so, čemu 
služi, in po prebranem spoznali, da se ob počastitvi praznika 
odvijajo razne proslave.
Ob ogledu rokopisa Zdravljice so ugotovili, da je ta zapis dru-
gačen od današnjih. Tudi otroci so se preizkusili z risanjem in 
pisanjem s peresom. Bili so vztrajni in ustvarjalni. Nastali so 

DRŽAVNO PRVENSTVO HIBRA  
V HITREM BRANJU
14. januarja je na OŠ III v Murski Soboti potekalo 
DRŽAVNO PRVENSTVO V HITREM BRANJU, na 
katerem je sodelovalo kar 6 učenk Osnovne šole 
Fokovci, ki so se na državno tekmovanje uvrstile 
kot najboljše v regiji.

Na državno tekmovanje se je od prijavljenih 260 tekmoval-
cev iz MemoŠOL uvrstilo 66 tekmovalcev iz cele Slovenije. 
Hitri bralci so tekmovali v branju 3 člankov, ki so bili temat-
sko zelo različni in so zahtevali visoko stopnjo koncentracije. 
Tekmovalci so morali vse tri članke prebrati v hitrem tempu 
in kasneje dogovoriti na zastavljena vprašanja. Zmnožek 

IZ ŠOL IN VRTCEV

zanimivi portreti Franceta Prešerna, ki so jih risali z diaprojekcijo 
na belo tablo in z voščenkami na risalni list. Ogledali smo si tudi 
sliko bankovca – 1000 slovenskih tolarjev, kjer je upodobljen 
France Prešeren. Za domačo nalogo so otroci povprašali star-
še, ali imajo evrski bankovec, kovanec, kjer bi naj bil naslikan 
France Prešeren, če sploh je. Ga imate morda tudi vi?

Gordana Počič

hitrosti branja in odstotek obnove sta rangirala posamezne 
tekmovalce. Tekmovanje je komplementarno tekmovanju 
Svetovne organizacije miselnih športov, v sklopu katere po-
tekajo svetovna prvenstva v hitrem branju in tekmovanja v 
pomnjenju ter državno prvenstvo v pomnjenju – memoriada.
Učenke iz OŠ Fokovci so dosegle odlične rezultate in v ka-
tegoriji otroci je slavila Raja Novak, ki je brala s hitrostjo 
1540 besed na minuto in tako postala državna prvakinja 
v kategoriji otroci.
Letos je kar 21 tekmovalk in tekmovalcev preseglo hitrost 
branja nad 1000 besed na minuto. Med otroki, ki so presegli 
mejo 1000 besed na minuto, sta tako Raja Novak (1540  –  1. 
mesto) in Vita Vidmajer (1146) in med juniorji, ki so presegli 
mejo 1000 besed na minuto, so Lara Kuhar, Amadeja Ilić In 
Ana Čahuk. Tudi Manica Kučan je dosegla odličen rezultat 
in sicer 722 besed na minuto. Monika Dobrijevič

Ustvarjanje s peresom.

Učenke iz Osnovne šole Fokovci so se odlično odrezale. Raja Novak je postala državna prvakinja v kategoriji otroci.
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Učenje jezikov v naravi. / 
A nyelvek tanulása a természetben.

Pouk biologije v odprti učilnici./ 
A biológia a nyitott tanteremben.

Zadovoljni prvošolčki. / 
Elégedett kis elsősök.

DOŠ PROSENJAKOVCI:  
ŠE NAPREJ RAZVIJAMO 
»ODPRTOST« 
Šola v 21. stoletju mora nuditi drugačne, 
inovativne metode poučevanja, 
od učencev pa zahtevati drugačna znanja 
in spretnosti kot v preteklosti. 

Na DOŠ Prosenjakovci tudi letošnje šolsko leto namenjamo 
pozornost razvijanju modela odprtega učenja, saj si želimo, da 
so devetošolci, ki zapustijo šolo, opremljeni s kompetencami, 
kot so samoiniciativnost, ustvarjalnost, kritično presojanje 
informacij in sprejemanje odločitev. Takšni dosežki zahteva-
jo od učiteljev odprtost, fleksibilnost in timsko delo. Skupaj 
z učenci načrtujemo zanimive učne situacije, povezujemo 
predmete, učence (male in velike). Tako omogočamo raz-
gibano, varno učno doživetje, pri čemer so dejavna čutila, 
možgani in telo. 
Učenje velikokrat poteka v odprtih učilnicah, torej v učilnicah, 
kjer stene ne predstavljajo mej niti domišljiji, ko je učilnica 
narava. Z dobrim timskim delom učiteljev in ravnateljice 
prestopamo tudi državne meje, saj je vsako leto vpisanih 
vedno več otrok z Madžarske. 

IZ ŠOL IN VRTCEV

TOVÁBBRA IS A 
»NYITOTTSÁGOT« FEJLESSZÜK
Egy 21. századi iskolának másfajta,  
innovatív tanítási módszereket kell  
alkalmaznia, ugyanakkor a tanulók  
részéről is, a megszokottnál korszerűbb 
készségek kívántak. 

A  Pártosfalvi KÁI-ban ebben a tanévben is a nyitott tanulási 
modellre fektetjük a hangsúlyt, hiszen célunk, hogy a kimara-
dó kilencedik osztályos tanulók olyan kompetenciákkal legye-
nek ellátva, mint a kezdeményezőkészség, kreativitás, kritikai 
értékelés, valamint a döntés- illetve felelősség vállalás. Az effaj-
ta eredmények érdekében a nyitottság, a flexibilitás és a cso-
portmunka a pedagógus részéről elengedhetetlen. E szemlélet 
szerint érdekes tanulási szituációkat tervezünk, tantárgyakat és 
tanulókat (kicsiket és nagyokat) hozunk korrelációba, s ezáltal 
egy olyan oktatási élményt nyújtunk, ami a tanuló számára 
egyaránt biztonságos és izgalmas is, hiszen e folyamatban te-
vékenyen működnek úgy a test, illetve az érzékszervek, mint az 
elme. A tanítás nemegyszer a szabadban történik, ahol a falak 
nem szabnak határt a képzeletnek. A példás tanár és igazga-
tónői csoportmunkánkkal még az állami határokat is átléptük, 
hiszen évről évre több a magyarországi tanulók száma. 

Učenci 1. razreda DOŠ Prosenjakovci,  
kamor je vpisanih 6 Madžarov, so na vprašanje 
„Zakaj rad obiskuješ šolo?“ odgovorili:

A Pártosfalvi KÁI, Pártosfalva első osztály tanulói így 
feleltek a kérdésre „Miért szeretsz iskolába járni?“

Radi se učimo./
Szeretünk tanulni.

Na šoli so vsi prijazni./
Az iskolán mindenki kedves.

Učiteljici govorita slovensko in madžarsko./
A tanítónénik tudnak szlovénul és magyarul is.

Učimo se lahko več jezikov (slovenščino, madžaršči-
no, nemščino in kasneje tudi angleščino)./
Több nyelvet tanulhatunk (szlovén, magyar, német, 
később még angol nyelvet is).

Pri pouku se igramo./
Az óráknál játszunk.

DOŠ Prosenjakovci
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KULTURA, UMETNOST, 
PREŠEREN  
„Mokrocveteče rožce poezije“ so ustvarjali 
učenci od 1. do 9. razreda v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, in sicer  
7. februarja 2017 na OŠ Bogojina.

Od 1. do 5. razreda so učenci spoznavali življenje in delo 
pesnika Franceta Prešerna ter drugih ustvarjalcev njihovi 
starosti primerno, se pogovarjali o kulturnem prazniku, kul-
turi, umetnosti … Svoje znanje so poglobili s samostojnim 
pisanjem novih zgodb in pesmi. Veliko so tudi glasbeno in 
literarno nastopali. 
V 6. razredu so imeli delavnico o človeških vrednotah z nas-
lovom Postani Človek z veliko začetnico in se pogovarjali 
o najpomembnejših vrednotah v našem življenju. Učenci 
7. razreda so se v delavnici, ki je bila povezana s projektom 
Rastem s knjigo, pogovarjali o knjigi Kit na plaži in tudi po-
ustvarjali na določeno tematiko. V 8. razredu  so nadgradili 
znanje o Prešernu. Ogledali so si film o Prešernu,  pripravili 
kviz o življenju in delu pesnika, recitirali Prešernove pesmi 
iz njegovih Poezij, poslušali pesnikove pesmi, nato pa napi-
sali še svojo pesem. Dramatizirali so tudi Povodnega moža. 
Tudi devetošolci so nadgradili znanje o Prešernu. Predvsem 
ljubezensko. Recitirali so Sonetni venec, o katerem smo se 

potem tudi pogovarjali. Sledil je pogovor o slovenskem 
filmu in nadaljevankah, o igralcu Pavletu Ravnohribu in o 
nadaljevanki ter filmu o Prešernu. Nato so učenci ustvar-
jali na ljubezensko tematiko. Pisali so pesmi s posvetilom 
(akrostihom). Vse izdelke učencev smo razstavili na šolskih 
hodnikih.
Veselilo nas je opazovati učence pri ustvarjanju, saj imajo 
veliko domišljije in radi nastopajo. Ob tem se tudi zabavajo, 
pokažejo, kaj znajo, in se veliko naučijo o stvareh, s katerimi 
se ne srečujejo vsak dan. 

Marjetka Erdelji

RAZSTAVA KARIKATUR 
KARIKATURISTA ANTONA 
BUZETIJA
Mala galerija Osnovne šole Bogojina nadaljuje 
serijo zanimivih likovnih razstav. Gostila je že 
razstave dijakov Srednje šole za oblikovanje 
Maribor, razstavo dijakov ljutomerske gimnazije, 
razstavo lastne produkcije učencev (razstavo 
modnih kreacij Pisana jesen, razstavo izbranih 
likovnih del minulega šolskega leta in razstavo, 
ki lebdi, z naslovom Kače). 

V prazničnem februarju smo v Mali galeriji ob slovenskem 
kulturnem prazniku postavili razstavo znanega slovenskega 
karikaturista Antona Buzetija, ki jo je avtor posebej izbral za 
našo Malo galerijo. 
Praznično otvoritev razstave sta popestrila šolski orkester 
pod vodstvom glasbene pedagoginje Valerije Šömen in poz-
drav ravnateljice Sabine Juhart. Razstava KARIKATURE prof. 
lik. um. Antona Buzetija bo na ogled v Mali galeriji do sredi-
ne marca, potem pa se že obetajo nove zanimive razstave. 
Prijavljeni so ustvarjalci iz srednjih šol, dijaki murskosoboške 
gimnazije z likovnimi deli in delavnicami. 

Počastitev kulturnega praznika na Osnovni šoli Bogojina.

Otvoritev razstave karikatur Antona Buzetija.

Zanimivo bo! Vabljeni vsi, ki boste obiskali našo šolo, da si 
ogledate tudi razstave. Dogodki v Mali galeriji so duhovna 
obogatitev in priložnost za rast in druženje na kulturnem 
področju. 

Jože Gutman

IZ ŠOL IN VRTCEV
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MEDNARODNI NOGOMETNI 
TURNIR
Nogometna šola NK Čarda je organizirala 
mednarodni nogometni turnir, ki je potekal  
21. in 22. januarja v telovadnici Ekonomske šole 
Murska Sobota.

Turnirja se je udeležilo čez 500 mladih nogometašev iz 52 
ekip iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Nogometna šola NK 
Čarda je na turnirju sodelovala z ekipami v kategorijah U-7, 
U-9, U-11 in U-13.
V soboto,  21. 1., so se dopoldan pomerili nogometaši v ka-
tegoriji U-7, kjer so odlično nastopali najmlajši Čardaši in so 
med osmimi ekipami zasedli končno drugo mesto. Popoldan 
se je nadaljeval turnir v kategoriji U-11, v kateri je Nogome-
tna šola NK Čarda nastopala z dvema ekipama. Na koncu je 
zmanjkalo malo športne sreče, da bi se ena ekipa uvrstila 
v zaključne tekme med šestnajstimi sodelujočimi ekipami.
V nedeljo dopoldan sta se turnirja udeležili dve ekipi selek-
cije U-9. Med dvanajstimi ekipami se je ena ekipa Čardašev 
uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. V nedeljo popoldan se 
je nadaljevalo tekmovanje v kategoriji U-13, kjer je med 
šestnajstimi ekipami sodelovala tudi ena ekipa Nogometne 
šole NK Čarda, ki pa je končala tekmovanje v skupini.

Nogometna šola NK Čarda

DOBER IZPLEN HOKEJISTOV 
MORAVSKIH TOPLIC
Zimsko obdobje  je že vrsto desetletij čas, ko se 
hokejisti na travi preselijo v dvorane in prehodno 
obdobje izkoristijo za igranje dvoranske verzije 
hokeja na travi. 

Prvi februarski vikend je dal najboljše v vseh kategorijah v 
prvenstvu Slovenije, ki poteka v obliki štirih turnirjev, pri 
čemer je zadnji finalni. Letošnje prvenstvo je potekalo v 
dvorani Osnovne šole 3 v Murski Soboti in v Zeleni dvorani 
v Puconcih. Hokejski klub Moravske Toplice je sodeloval v 
vseh razpisanih selekcijah. Že uvodni finale selekcije U10 je 
bil prava poslastica. V srečanju dveh enakovrednih ekip (Mo-
ravske Toplice in Lipovci) so bolje začeli naši nadobudneži in 
kaj hitro povedli z 2 : 0. Do konca srečanja so nasprotniki izid 
poravnali, zmagovalca pa ni bilo niti po podaljških niti po 
prvi seriji kazenskih strelov. Šele po drugem delu te loterije 
so bili boljši Lipovci in se veselili končnih 4 : 3. Zato pa so v 
srečanju istih nasprotnikov v selekciju U13 prepričljivo slavili 
naši hokejisti s 3 : 0. Tako kot v vseh športih sta tudi v hokeju 
na travi najbolj čislana naslova tista v konkurenci članic in 
članov. Tako kot zadnja tri leta je naslov v ženski konkurenci 

Utrinki s turnirja.

Članice Moravskih Toplic s trenerjem Alešem Zadravcem.

spet ostal v Moravskih Toplicah, saj so naša dekleta slavila v 
vseh tekmah razigravanja in tudi v finalu. 
Na koncu so ob razglasitvi rezultatov imenovali tudi naj-
boljše igralce, strelce in vratarje v posameznih kategorijah. V 
Moravske Toplice potuje titula najboljšega vratarja v selekciji 
U10 (Matic Zrim) najboljšega strelca pri U13 (Nikola Prelič) in 
igralke v isti kategoriji (Ema Vöröš). Vso smetano so pobrale 
tudi članice, saj je najboljša igralka Petra Dervarič, strelka 
Laura Schmidlechner in vratarka Sandra Dervarič.

Jože Črnko

ŠPORT
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KULTURNE DROBTINICE

JOŽE MAUČEC
Jože Maučec si od naših znamenitih mož zasluži 
posebno pozornost ob 110–letnici svojega 
rojstva, saj je ustvaril na veliko področjih 
intelektualnega dela za Prekmurje in širše 
mnogo dobrega, a ker je preživel večji del 
svojega življenja  v drugih pokrajinah, ga 
Prekmurci in prebivalci današnje naše občine 
bolj slabo poznamo.

Jože (tudi Joško) Maučec je bil pedagoški, kulturni in turistični 
delavec, publicist, prof. zgodovine in zemljepisa, Bogojančar 
in Ptujčan hkrati. Rodil se  je v Bogojini,  7. jan. 1907, umrl 
pa 19. marca 1972 na Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval v roj-
stnem kraju, gimnazijo pa v Soboti in Ljubljani, kjer je tudi 
končal študij zgodovine in geografije. Kot srednješolski profe-
sor najprej ni dobil zaposlitve, od 1938 naprej pa je zemljepis 
in zgodovino poučeval v raznih krajih na Slovenskem (Grm 
na Dolenjskem, Celje, M. Sobota, Jesenice) in kazensko krajši 
čas celo na Madžarskem. Dobro leto po koncu vojne se je z 
družino nastanil na Ptuju, kjer je najprej kot profesor na gim-
naziji, kasneje pa kot ravnatelj srednješolskega centra živel in 
delal vse do svoje prerane smrti. V tem starodavnem mestu ob 
Dravi se je ob pedagoškem delu in skrbi za družino posvečal 
tudi kulturi in turizmu; moči za vse to pa si je nabiral med 
počitnicami v rojstnem kraju, kjer si je na hribu Vršič, nedaleč 
od bogojinske župnijske cerkve, postavil svoj drugi dom.
Že v študijskih letih je bil pomemben sodelavec prekmur-
skega katoliškega tiska, katerega izdajatelj in urednik je bil 
Jožef Klekl st. (1874–1948). Nekaj številk Novin, ki so pod 
različnimi naslovi izhajale od 1913 do 1941, je Maučec  v 
letih 1932/33 celo uredil. V tem času tednik prinaša politične 
članke, preglede in vesti, članke o gospodarski krizi v svetu, 
najrazličnejše prispevke nabožne vsebine idr. Mnoge med 
njimi je napisal prav on. Široko zastavljen je bil njegov spis 
Zgodovina Slovenske krajine, ki ga je v nadaljevanjih obja-
vljal od 9. štev. v letu 1932 do 29. v naslednjem. V njem na 
poljuden način med drugim obdela kameno, bronasto in 
železno dobo, piše o rimski prevladi v Panoniji, o kulturi in 
verovanjih Slovanov, o naselitvi naših prednikov na ozemlju 
današnje domovine, opiše delo svetih bratov Cirila in Me-
toda, čas, ko se Panonija znajde pod tujo oblastjo, prikaže 
začetke krščanstva in z njim razvoja kulture v tem prostoru  
idr. Spis končuje s pojavom protestantizma v svetu in pri nas 
ter konča s prikazom nove prevlade katolištva.  
Ob njegovem predvojnem uredniškem in publicističnem 
delu moramo omeniti tudi zemljevid Slovenska krajina, ki 
ga je za tisk v merilu 1 : 150000 priredil sredi 30. let (nova 
izdaja je izšla 1955). Zemljevid Prekmurja in Porabja je bogat 
v podrobnostih, kot posebnost pa naj navedemo tudi to, 
da so prekmurska in porabska imena krajev opremljena z 
naglasnimi znamenji, kar naj bi neuke ljudi navajalo k pravilni 
izgovorjavi.

Med njegovimi prispevki za poznavanje naših pokrajin in 
ljudi pa je tudi brošura Slovensko Porabje, ki jo je sestavil 
skupaj z Vilkom Novakom (1909–2003). Izšla je leta 1945. V 
njej avtorja obdelata ta geografski prostor s prikazom vasi, v 
katerih živijo porabski Slovenci, njih same, jezik, zgodovino in 
drugo, predvsem pa njihovo zahtevo po priključitvi k matični 
državi. V knjižici skušata sporočiti svetu, da je bilo Porabje na 
mirovni konferenci po I. svetovni vojni po krivici dodeljeno 
Madžarski. Ob koncu dodata še kratek opis „slovenske rad-
gonske okolice“. 
V povojnih letih se je Maučec posvetil predvsem razvoju 
turizma na Ptuju, vsestranski predstavitvi  tega mesta in nje-
gove okolice. Izdal je npr. dva vodnika po Ptuju in okolici, 
vodil vsakoletne pustne prireditve in urejal publikacije, ki so 
ob kurentovanjih izhajale, pisal strokovne članke v revijah in 
časnikih o turizmu, geografski in kulturni podobi Slovenskih 
goric, o ptujskih kulturno-zgodovinskih spomenikih, o sre-
dnjeveškem Ptuju itd. 
Že iz tega skopega prikaza njegovega dela je moč razbrati, 
da se je razdajal na več različnih področjih in da se je razdajal 
preveč. Mnogo vrednega je dal predvsem trem pokrajinam: 
Prekmurju, Porabju in delu Štajerske. Svoje široko znanje je 
poklanjal mladim v šolskih klopeh, starejšim pa z zapisano 
besedo. Zagotovo je storil veliko dobrega, kar raste v dana-
šnje dni in bo tudi v prihodnje. Zato smo mu dolžni ob prej 
omenjeni obletnici izraziti vse spoštovanje in ohraniti nanj 
lep spomin.    

                            Jože Vugrinec
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PLEČNIK IN BOGOJINSKA 
ŽUPNIJSKA CERKEV
Jože Plečnik je bil rojen 23. januarja 1872 v 
Ljubljani, umrl pa je 7. januarja 1957 v svojem 
mestu. V tem času se ga spominjamo zaradi 
60-letnice smrti in 145-letnice rojstva.  
Hkrati z njim se letos spominjamo tudi 90-letnice 
konca gradnje bogojinske cerkve Gospodovega 
vnebohoda (1927). Od vseh Plečnikovih 
prekmurskih arhitekturnih znamenitosti je 
bogojinska župnijska cerkev njegovo temeljno 
delo v pokrajini. 

Na potrebo po gradnji nove cerkve je začel opozarjati žu-
pljane Ivan Baša, ko je prišel v Bogojino za župnika (1908). 
Njegove zasluge za izgradnjo cerkve, takratnih župljanov in 
mojstra Plečnika so neizmerljive. Čeprav je stavba dobivala 
oltarje, spovednice, klopi, križev pot, glavno oltarno sliko, 
prižnico, krstilnik in drugo opremo še nekaj nadaljnjih dese-
tletij, da je zasijala v vsej svoji zunanji in notranji lepoti, je naj-
več fizičnih naporov in sredstev zahtevala gradnja. Opremljal 
jo je – skupaj s Plečnikom in po njegovih zamislih – župnik 
Jožef Gjuran po II. svetovni vojni. 
Vprašati se moramo, kako se je prof. Plečnik, velikan sloven-
ske arhitekture, sredi 20. let prejšnjega stoletja nenadoma 
pojavil ob graditelju Baši kot načrtovalec našega sakralnega 
bisera. Po čistem naključju ali po Božji previdnosti? Tega ne 
vemo. Vemo le, da se je leta 1923 vpisal na študij ljubljanske 
arhitekture Franc Bajlec iz Bogojine. In tako se je vzpostavil 
stik med arhitektom in župnikom. Plečnik je kmalu po prvih 
dopisovanjih z Bašem že leta 1924 prišel v Bogojino.
Ob pogledu na staro župnijsko cerkev, ki je bila romanskega 
izvora s kasnejšimi dodatki gotike in ki je imela odlično lego, 
je sklenil, da jo bo ohranil in uporabil za vhodno avlo v novo 
in za kor novi stavbi. Na njeni južni strani je dodal napušč, 
njene severne stene pa predrl 
na več mestih, ki po stopni-
cah vodijo v novo cerkev. Levi 
stranski vhod vanjo je speljal 
med nekdanjim vhodom v 
staro in novim zvonikom, 
pri čemer je ohranil nekdanji 
gotski portal. Prav ohranjena 
stara stavba in nekaj njenih 
detajlov so glavna posebnost 
bogojinskega sakralnega ču-
deža.
Druga posebnost so avtohto-
ni predmeti, ki krasijo strop in 
oltarje. Izdelali so jih domači 
mojstri: to so izdelki domače 
obrti na lesenem stropu, lon-

čevina lončarjev iz župnije, vrči na glavnem oltarju, angela 
idr. Sem sodi tudi material za gradnjo (doma žgana opeka, 
pesek iz reke Mure, stavbni les, les v glavnem oltarju in dru-
go), pravzaprav vse, razen podpeškega marmorja, iz katerega 
so stebri in stranski oltar sv. Jožefa. Glavni oltar pa je izdelal  
mizarski mojster Jožef Petek iz Bogojine.        
Tretja posebnost je notranji prostor obeh ladij. Osrednje 
mesto v njiju zavzema nosilni  steber za strop. Zaradi svoje 
funkcije in zaradi tega, ker je z lesenim stropom (vodja iz-
delave tega je bil kolarski mojster Jožef Vogrin iz Bogojine) 
gradnjo tudi pocenil, ga je Plečnik z veseljem zasnoval. Iz 
stebra se na štiri strani vzpenjajo zidani loki, ki mu pomagajo 
nositi tramovje. Steber notranji prostor deli na dva dela – na 
glavno in stransko ladjo s hodnikom.          
Četrta posebnost je mogočen zvonik okrogle oblike in 
členjen v več etaž, nakazanih z obodnimi zidnimi linijami 
in – kjer so nameščeni zvonovi – s stebri. Plečnik je stolpu 
namenil tri funkcije: najpomembnejša je zvonik, druga je 
ta, da služi za stopnišče, ki vodi na kor nove cerkve in k zvo-
novom, in tretja razgledni stolp (tej zadnji v resnici zvonik 
nikoli ni služil; vanj so včasih ušli le ministranti). Čeprav torej 
tej arhitektovi želji zvonik ne služi, pa s svojo posebno obliko 
opozarja na božji hram daleč po ravénskem in dólinskem 
delu prekmurske ravnice.
In še zadnjo – peto – posebnost predstavlja strma dvokapna 
streha. Deloma je taka nastala zaradi povišanega starega 
prezbiterija in zaradi dviga stare cerkve, deloma pa menda 
zato, ker so tako zahtevali župljani glede na izkušnje s streha-
mi svojih domov, torej iz čisto praktičnih razlogov (nekdanje 
zime z mnogo snega). 
Cerkev v vsej svoji neokrnjeni celoti in sožitju starega z 
novim pomeni monumentalen sakralni objekt, ki ima tudi 
izredno lego v vznožju hriba Vršič. Sicer pa ima Bogojina, 
ki bo leta 2018 praznovala 810. Obletnico svoje prve pisne 
omembe, lepo lego: v njej se stikajo trije svetovi levega bre-
ga reke Mure – Ravénsko, Dólinsko in Goričko. 

Jože Vugrinec

Bogojinska cerkev.

KULTURNE DROBTINICE
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NATOUR ALPE ADRIA  
V LJUBLJANI
Na razstavnem prostoru Pomurja so se  
na sejmu predstavili naslednji večji turistični 
predstavniki pomurske regije: TIC Moravske 
Toplice, doživljajski park Vulkanija, Turistična 
zveza Lendava vabi, hotel Zvezda, Turistična 
agencija Klas in Zavod za turizem in šport 
Radenci. 

TIC-OVA STRAN

Ker so, sodeč po dolgoletnih sejemskih izkušnjah, nagradne 
igre izvrstno sredstvo za privabljanje gostov k ogledu stojni-
ce, sta se v okviru TIC Moravske Toplice z nagradno igro (vsak 
po en dan) predstavila dva ponudnika namestitev (Apartmaji 
Brunarica Moravske Toplice in Panonska vas Tešanovci). 
Poudariti velja, da je letos v okviru sejma 3. 1. 2017 potekala 
uradna konferenca mesta Biograd na Moru s predsta-
vitvijo partnerskih mest iz Slovenije. Tokrat so se poleg 
Občine Moravske Toplice predstavile še druge pobra-
tene občine, in sicer Občina Slovenske Konjice, Občina 
Žalec ter Občina Radlje ob Dravi. Občino Moravske 
Toplice je na uradnem delu zastopala Matejka Pajalić.
Več o konferenci najdete na http://www.biogradnamoru.
hr/novosti.                                                             

Janja Bürmen

Natour Alpe Adria

V okviru predstavitve turistične ponudbe Pomurja smo v destinacijo  
Moravske Toplice z okolico tokrat povabili bralce Oddiha, priloge časo-
pisa Dnevnik.

V okviru sejma je potekala konferenca Biograda na Moru.

Turistično ponudbo destinacije Moravske Toplice z 
okolico spremljajte tudi na Instagramu:
https://www.instagram.com/moravsketoplice/.

Vabljeni k deljenju fotografij z oznako 
#moravsketoplice.

NOVO

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
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MADŽARSKI NARODNI PRAZNIK 
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V spomin na 15. marec, marčno revolucijo v 
letih 1848–1849, ko si je tudi madžarski narod 
izbojeval odpravo tlačanstva, svobodo tiska, 
postavitev samostojne narodne vlade in druge 
pomembne vrednote, bo Madžarska narodna 
samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice 
v soboto, 18. marca 2017, pripravila slovesnost in 
položila vence pri spominskih obeležjih. 

Spominska slovesnost se bo začela ob 18.30 uri s polaga-
njem vencev pri spominskem obeležju v Prosenjakovcih, 
ob 19. uri se bo nadaljevala v prostorih vaškega doma v 
Motvarjevcih, kjer bo sledil kulturnim program, v katerem 
bodo sodelovali otroci iz vrtca Prosenjakovci, učenci Dvo-
jezične osnovne šole Prosenjakovci, pevski zbor KTD Ady 
Endre, folklorna skupina KD József Attila 
Motvarjevci in mladina iz Motvarjevcev, 
Središča, Prosenjakovcev in Pordašincev. 
O pomembnosti praznika bo spregovo-
rila gospa Zsuzsi Vugrinec, predsednica 
Sveta Madžarske narodne samoupravne 
skupnosti  Občine Moravske Toplice.
Slovesnost se bo zaključila s polaga-
njem vencev pri spominskem obeležju v 
Motvarjevcih.

MAGYAR NEMZETI ÜNNEP 
MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGBEN
Március 15-ére, az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc évfordulójára emlékezve, 
amikor a magyar nép kiharcolta a jobbágyok 
felszabadítását, a sajtószabadságot, a független 
nemzeti kormányzást és egyéb fontos értékeket, 
a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösség, 2017. március 18-án 
ünnepi rendezvényt szervez, és koszorúkat 
helyez el a kopjafáknál. 

Az ünnepi rendezvények sorozata 18.30 órakor kezdődik, 
amikor koszorúkat helyeznek el a pártosfalvi kopjafánál, majd 
19 órától a szentlászlói faluotthonban folytatódik. Az alkalmi 
kulturális programban a pártosfalvi óvodások, a pártosfalvi 
kétnyelvű általános iskola tanulói, az Ady Endre MTE ének-

kara, a szentlászlói József Attila ME nép-
táncegyüttese, valamint a szentlászlói, a 
szerdahelyi, a pártosfalvi és a kisfalui fiata-
lok vesznek részt. Az ünnep jelentőségét 
Vugrinec Zsuzsi asszony, Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Kö-
zösség Tanácsának elnöke méltatja. 
Az ünnepi rendezvénysorozat a szentlász-
lói kopjafánál, koszorúzással végződik. 

MNSS OMT

ZGODILO SE BO

Tudi letos nas čaka pester kulturni program./Az idén is színes kulturális program várja a résztvevőket. 
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JOŽICA CELEC: „TOU SAN GE“
Jožica Celec je že v mladih letih čutila, da bo 
delala nekaj, kjer bo lahko do izraza prišla njena 
ustvarjalna žilica. Medičarstvo je postalo njeno 
življenjsko delo. 

Kam segajo začetki vaše obrti in kako to,  
da ste se odločili ravno za medičarstvo?
V družino sem se leta 1980 priženila, tast v Murski Soboti je 
bil znani medičar in svečar. Najprej sem delala v Panoniji v 
računovodstvu, vendar pa sem vedno občudovala to delo. 
Ko je bil stečaj, sem poskusila delati. Moževi starši so se malo 
bali, ker je to težko fizično delo, jaz pa sem vedno raje delala 
fizično, kot pa se učila. Tako se tega dela nisem prestrašila. 
Nato sem 4 leta oddelala v tastovi delavnici. Delavnico je 
namenil dati najstarejšemu vnuku po drugem sinu, tako da 
smo mi potem šli iskat po celem Goričkem in Ravenskem, kje 
bi lahko imeli delavnico. V službo drugam nisem več hotela 
iti, saj sem to vzljubila. Všeč mi je bilo ustvarjanje, mir, saj sem 
to delala sama. Najlepše pa je bilo, ko sem šla na stojnico 
prodajat in sem bila med ljudmi ter sem lahko klepetala. 
Hvaležna sem za mojo poklicno pot.

Uživate v svojem delu?
Ko se zlijem s tem in imam svoj mir, zelo uživam. Kakšnih 
15 let sem delala noč in dan. Dolga leta sem delala sama 
– od priprave testa do peke in pakiranja.  To je bilo preveč 
za enega človeka, vendar sem imela voljo, čutila sem v 
sebi neko odgovornost, da je to moja naloga. Nikoli ni-
sem mislila na denar, ampak da bom šla na teren, z mano 
so šli tudi mož in otroci, in vedela sem, da moramo imeti 
toliko, kolikor približno prodamo. O čem drugem nisem 
premišljevala. Tudi ko smo se vračali s trga, nisem nikoli šla 
takoj štet denarja, sploh me ni zanimalo, ampak sem bila 
vesela, da smo opravili veliko delo. V glavnem, predelala 

sem ogromno ur, v pokoju bi lahko bila že pred 10 leti, če 
bi se pisale ure in ne leta. Ustvarjala sem dosti različnih 
stvari, vendar sem zdaj dosti opustila, ker sem pri pol sto-
letja starosti prišla v obdobje, ko se mi je malo porušilo vse 
skupaj. Preveč hitro in preveč vsega sem doživljala. Ni bilo 
praznikov niti običajnega delavnika. Čez čas ugotoviš, da 
potrebuješ tudi nekaj drugega. Tudi občutek biti gospo-
dinja je krasen, ko to pogrešaš. Sedaj ni več nočnega dela, 
saj se pozna, da ima sin zaposlenega delavca (op. p.: sin 
Damjan je prevzel obrt).

Na katere izdelke ste najbolj ponosni? Kateri so naj-
bolj priljubljeni?
Vsekakor so najbolj priljubljeni tradicionalni medenjaki.  
Lectovih src se proda manj, vendar pa brez lectovega srca 
stojnice ne more biti. Srce je tisto, ki simbolizira ljubezen. V 
preteklosti so fantje s temi srci osvajali dekleta, ker so bili 
sramežljivi. No, sedaj se počasi spet to obuja.  

Vse več mladih gre v tujino. Kaj jim sporočate?
Odvisno, kakšno pot si izberejo. Brez pomena je, če odpreš 
nekje gostilno ali trgovino, kjer ni ljudi. Vsekakor se lepše 
zasluži v tujini, se pa zato živi dosti slabše. Odpoveš se dru-
žini, prijateljem. Meni je žal, da je tako, kot je. Pogum velja, 
vendar pa moraš delati tisto, kar imaš rad. Če gledaš na to, 
da boš kot mlad človek nekaj delal doma, ne smeš gledati 
samo na denar, ampak na začetku moraš gledati na to, da 
boš to imel rad. Na samostojno pot ni lahko iti, ker je to velika 
odgovornost. Karkoli odpiraš, potrebuješ dosti kapitala, da 
to zaženeš. Dobro, danes se lahko tudi prijaviš na projekte. 
Odvisno, česa se lotiš. In moraš se zavedati obveznosti, kot je 
na primer plačevanje prispevkov. Meni je bilo, kar se tiče teh 
stvari, lahko. Večno bom hvaležna tastu. Največ je vredno, 
ko ti nekdo da znanje. Da ti zaupa družinsko skrivnost. To je 
zame največje bogastvo. Jaz sem imela to srečo. Upala sem 
si. Je že moralo tako biti. 

Janja Adanič Vratarič

 PO POTEH ODLIČNOSTI

Vedno nasmejana. Brez lectovega srca ni proščenja. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 148. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ČEBELJI ROJ
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Zvonka Novaka:  
1. Mesto MATIJA ROGAČ, Martjanci 65, 9221 Martjanci, 2. Mesto  ANA PINTARIČ, Čikečka vas 56, 9207 Prosenjakovci in  
3. mesto KSENIJA HORVAT, Fokovci 57, 9208 Fokovci.  
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade prevzamejo na sedežu občine.

NAGRADNA KRIŽANKA: MEDIČARSTVO CELEC JOŽICA
MEDIČARSTVO CELEC JOŽICA, Damjan Celec s. p., tri, ki boste pravilno rešili  
križanko, nagrajuje s svojimi unikatnimi izdelki.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in  
PRIIMEK ter NASLOV do 10. aprila 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kra-
njčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 149. Prijetno 
reševanje vam želimo!
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

MAREC 2017
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Bababal – dan žena in mater 4. 3. 2017, 19.00, 
Vaško-gasilski dom Tešanovci

Kulturni program z nastopom „naše dece“, 
folklornimi plesi, skeči, pesmimi … 

KTD Tešanovci Male Rijtar
Franc Vitez, 041 423 321 

14. pohod po Sladki poti 12. 3. 2017, Vaško-gasilski dom Ratkovci, start ob 
10.00, zbiranje od 9.00 dalje 

Tradicionalen pohod ob dnevu žena v dolžini 
13 km. Ponudba domačih goričkih medenih, 
mlečnih in mesnih dobrot. 

PGD Ratkovci in Medičarstvo Jožica Celec,  
041 941 175

Praznujemo praznik žena 12. 3. 2017, 14.00, 
Vaško-gasilski dom Sebeborci Proslava ob prazniku žena. KS Sebeborci in društva 

majda.andrejek@gmail.com, 031 555 474 

Proslava ob dnevu žena 12. 3. 2017, 12.00, 
Vaško-gasilski dom Andrejci Pogostitev žensk in kulturni program. KS Andrejci

041 680 908 
Potopisno predavanje Korzika 
in še kaj

17. 03. 2016 ob 19. uri v dvorani  
vaško-gasilskega doma v Sebeborcih

3-tedenski obisk Korzike bo predstavil g. Andrej 
Musulin.

KS Sebeborci in društva 
majda.andrejek@gmail.com, 031 555 474

Memorial Marije Vild 18. 3. 2017, 8.30, Bukovniško jezero  
(pri leseni uti pod nasipom)

Pohod na relaciji Bukovniško jezero–Moravske 
Toplice. Hrana iz nahrbtnika. 

PD Mura Murska Sobota
Franc Donša, 041 854 058

Svečana prireditev ob 
počastitvi madžarskega 
narodnega praznika

18. 3. 2017, 
ob 18.30 polaganje vencev pri spominskem 
obeležju v Prosenjakovcih, 
ob 19.00 kulturni program v vaškem domu v 
Motvarjevcih, 
ob 20.00 (po kulturnem programu) polaganje 
vencev  pri spominskem obeležju pred vaškim 
domom v Motvarjevcih

Kulturni program v prostorih vaškega doma v 
Motvarjevcih, nato sledi polaganje vencev pri 
spominskem obeležju pred vaškim domom.

MNSS Občine Moravske Toplice 
02 544 12 75

Ženski svetek 25. 3. 2017, 
Martjanci, vaški dom  Prireditev ob počastitvi praznika žena in mater.  TD Martin Martjanci, 

irena.nemes@gmail.com, 041 747 484 
Prireditev ob dnevu žena in 
mater 

26. 3. 2017, 15.00, 
Vaško-gasilski dom Bogojina

Prireditev v izvedbi KUD Bogojina z nastopom 
folklorne skupine. 

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič, 041 346 529

APRIL 2017
Občinska očiščevalna akcija v 
Občini Moravske Toplice 

1. 4. 2017, 8.00– 
po naseljih v OMT  

Vsakoletna očiščevalna akcija in skrb za čisto 
okolico. 

JKP Čista narava, 
Občina Moravske Toplice 

Vüzen v naši vasi 8. 4. in 9. 4. 2017, 
9.00–18.00, Sebeborci, gasilski dom Razstava remenk in velikonočnih jedi. KS Sebeborci in društva 

majda.andrejek@gmail.com, 031 555 474
Otroške velikonočne 
rokodelske delavnice 

6. 4. 2017, 17.00, 
Vaški dom Martjanci 

Rokodelske delavnice z različnimi tehnikami 
izdelave izdelkov iz naravnih materialov. 

TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com, 041 747 484 

Pozdrav pomladi 8. 4.–9. 4. 2017, 
10.00-16.00, Vaški dom Martjanci  

Razstava velikonočnih izdelkov in izdelkov s 
pomladnimi motivi. 

TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com, 041 747 484  

Razstava ročnih del 9. 4., 10.00–18.00, Vaško-gasilski dom Tešanovci Razstava ročnih del žensk društva upokojencev. 070 711 827
Velikonočni sejem  
v Moravskih Toplicah 

13. 4.–15. 4. 2017 (med tednom ob 14.00,  
ob vikendih in praznikih med 9. in 12. uro) Sejem s ponudbo izdelkov na temo velike noči. TIC Moravske Toplice

www.moravske-toplice.com 
Dan druženja in gibanja 
treh generacij - Pohod po 
nekdanjih šolskih poteh 

22. 4. 2017, 8.00, 
start pri Osnovni šoli Fokovci 

Udeleženci pohoda se bodo podali v skrivnostne 
kotičke okoli šolskega okoliša med travniki in 
gozdovi. Dolžina poti med 10 in 11 km. 

OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si 

Tekaška delavnica z Urbanom 
Praprotnikom 

22. 4. 2017, 
Moravske Toplice 

Tekaška delavnica je sestavljena iz prepletanja 
teorije in prakse. Cena je 25 EUR (poravna se na 
koncu delavnice v gotovini).

ŠD Urbani tekači in OŠZ Moravske Toplice 
Prijave v TIC MT: info@moravske-toplice.com 

6. Jurjev pohod 23. 4. 2017, ob 9.00 start, zbiranje od 8.30 dalje, 
Vaško-gasilski dom Središče  

Pohod v dolžini 12 km v okolici Središča s 
pogostitvijo. 

KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca, 051 360 863

Odprtje poletne riviere v 
bazenskem kompleksu v 
Termah 3000

24. 4. 2017, termalni kompleks Terme 3000 Vsakoletno odprtje s pestrim programom. Terme 3000
kopalisce@terme3000.si

Prvomajska tržnica 27. 4. 2017–1. 5. 2017 (med tednom ob 14.00,  
ob vikendih in praznikih med 9. in 12. uro) Pestra ponudba izdelkov domače obrti. TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20 

Postavitev mlaja in kresovanje 30. 4. 2017, 19.30, 
Moravske Toplice Vsakoletno kresovanje. 

Terme 3000, Gabriela Feher, 051 677 780
KS Moravske Toplice
Cveta Davidovski, 031 702 540

Kresovanje in postavitev mlaja 30. 4. 2017, 19.00,
Ivanci, pri „prenovljeni stari šoli“  Kulturni program ob kresu in postavitev mlaja. Društvo Selenca Ivanci 

selenca.ivanci@gmail.com, 040 292 585 

Praznujemo praznik dela 30. 4. 2017, Sebeborci, nogometno igrišče Postavitev mlaja in kresovanje. KS Sebeborci in društva 
majda.andrejek@gmail.com, 031 555 474

Postavljanje mlaja 30. 4. 2017, Središče, ob nekdanjem mejnem 
prehodu Vsakoletna postavitev mlaja in kurjenje kresa. KUD Antal Ferenc Središče

Silvija Šanca, 051 360 863

CELOLETNE DELAVNICE
Ustvarjalne rokodelske 
delavnice za odrasle 

Vsak ponedeljek od 18. do 20. ure,  
Vaški dom Martjanci Izdelava različnih izdelkov z različnimi tehnikami. 

TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com,  
danica.berlak@gmail.com

Ustvarjalne šiviljske delavnice  
za odrasle z osnovami šivanja 

Vsako sredo med 17. in 20. uro,
Vaški dom Martjanci Izdelava izdelkov s šivanjem. 

TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com,  
danica.berlak@gmail.com

             


