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NOVE PRILOŽNOSTI 

Spoštovane občanke in občani, bralci 
našega občinskega glasila! V teh dneh 
obeležujemo 20. obletnico pomembnih 
institucij v naši občini.

Konec maja je 20. obletnico praznovalo Društvo upokojencev Moravske To-
plice. Ob počastitvi jubileja se je v Tešanovcih zbralo veliko število članov 
društva. Zavedam se, da s starostjo pridejo tudi težave, a v soboto, na vaš pra-
znik, spoštovani upokojenci, sem v dvorani zaznala polno optimizma in dobre 
volje. Nekje sem zasledila, da sta najlepši obdobji v človekovem življenju 
otroštvo in starost. Če malo premislim, verjetno to kar drži. V teh življenjskih 
obdobjih se lahko posvetimo samo sebi in tistemu, kar mi želimo početi. Kot 
otroci smo namreč imeli največje „težave” s tem, kako starše prepričati, da je 
tiste pol ure dlje zvečer za nas življenjskega pomena. V zrelem obdobju življe-
nja pa si čas lahko spet razporejamo sami in mogoče uresničimo dolgoletne 
sanje, ki jih v letih, ko smo skrbeli za otroke in hodili v službo, nismo mogli. 

16. junija so 20. obletnico obeležili tudi Vrtci Občine Moravske Toplice. Mali 
nadobudneži so sinonim za nove priložnosti. Za njih je vsak dan izziv, vsak 
dan so stopnico više na poti odraščanja. V tem hitrem času pa je po mojem 
mnenju najpomembneje, da jim odrasli omogočimo, da so kar najdlje otroci. 
Naj raziskujejo, se igrajo, naj bodo čim več zunaj in naj se naužijejo otroštva. 
Prehitro bodo odrasli in če jim bomo dovolili, da sami izkusijo majhne padce, 
se bodo lažje soočili z velikimi v dobi odraslosti. 

Tudi podjetje Čista narava v naši sredini deluje že 20 let. In, kot so sami zapi-
sali, čeprav so ob ustanovitvi mnogi dvomili, da jim bo uspelo, jim je. Verjeli 
so v nove priložnosti ter postali nepogrešljiv del življenja v naši občini. Skrbijo 
za številna področja našega vsakdana, tako da nam je že postalo skorajda 
samoumevno, da so naše javne površine vedno lepo urejene. 

V mesecu maju pa je župan imenoval drugega podžupana – Štefana Kodila. 
Tudi ta odločitev je korak k novim priložnostim. Verjamem in želim si, da bodo 
te dobre za občino in za nas, ki prebivamo tukaj.

Želim vam lepe poletne dni. Vzemite si vsaj tu in tam čas zase ter uži-
vajte na soncu. Vam, dragi šolarji, pa želim razigrano poletje!

Janja Adanič Vratarič
odgovorna urednica

Obnovljena, več kot 300 let stara gajska 
zidanica z vinsko kletjo v filovskem Gaju  
(foto: Jože Žerdin).

Kontejnerji na pokopališčih in ekoloških 
otokih so kljub opozorilom še vedno polni 
smeti, ki tja ne sodijo. 

Domačijo Martina Horvata iz Ivancev krasi 
številno cvetje.

V Bogojini so v začetku junija začeli s prenovo 
vaško-gasilskega doma.
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ŽUPANOVA BESEDA

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!  
izzive in bodo tako v ponos staršem, vzgojiteljem in vsem, ki 
nam je zaupana skrb za njihov razvoj. Ob tej priložnosti izra-
žam iskrene čestitke vodstvu, vsem zaposlenim, malčkom in 
njihovim staršem za vse dosežke ob okrogli obletnici Vrtcev 
Občine Moravske Toplice. 

Prav tako se na dvajset let svojega delovanja pripravlja tudi 
naše javno komunalno podjetje Čista narava. Veliko dela so 
v teh dvajsetih letih opravili, da naša občina izgleda lepa in 
urejena. Pri tem moramo upoštevati tudi ogromno fizičnega 
dela, kar danes mnogokrat radi pozabimo. Samo če vzamemo 
podatek, da podjetje mora vzdrževati in urejati 230 kilometrov 
kategoriziranih javnih cest in poti v občini. Potem je tu še vsaj 
toliko poljskih in gozdnih poti, ki niso kategorizirane, pa mo-
rajo biti vsaj prevozne za kmetijske stroje. Čista narava skrbi 
tudi za vse kanalizacijske sisteme in čistilne naprave v občini. 
Vzdržuje javne zelene površine in vso javno razsvetljavo ter 
večino pokopališč. Vse to spada seveda med obvezne naloge 
občine, ki jih tudi financiramo iz občinskega proračuna. Ob 
tem jubileju čestitam vodstvu Čiste narave in vsem zaposle-
nim in se zahvaljujem v imenu občanov za vse opravljeno 
delo. Tudi za skrbi in slabo voljo, ki se mnogokrat izlije prav na 
mene kot župana in na Čisto naravo. Mislim na nepredvidene 
dogodke, ki jih ustvarjajo vremenski pojavi. Poledica, sneženje, 
poplave, neurja so skoraj stalni vsakoletni pojavi. Mnogokrat 
so ti vremenski dogodki zelo intenzivni in siloviti. Nemogoče 
je tudi z vso tehniko v kratkem času odpraviti vse posledice. 
Skratka, za vse to je potrebna potpežljivost in mnogo energije, 
ki jo tudi vnaprej želim Čisti naravi.

Približujejo se poletne prireditve, opravila in tudi čas do-
pustov. Najbolj množična prireditev v občini so vaške igre. 
Te bodo letos potekale v soboto, 1. julija, v Ivanovcih. Lepo 
vabljeni tudi tja. Tudi ta prireditev je med mnogimi drugimi 
del naše turistične ponudbe, ki je nekateri nočejo in nočejo 
videti. 

Letos mineva 26 let od razglasitve države Republike Slovenije. 
Petindvajseti junij, dan državnosti, nas vedno znova spomi-
nja na takratno enotnost, pogum in zavest, da smo, čeprav 
majhni, sposobni narediti velike stvari. Tudi upreti se z orožjem 
in silo mnogo močnejšemu nasprotniku in braniti svoj jezik, 
kulturo, običaje ter lasten dom in ozemlje. Takrat smo uspeli 
tudi zato, ker smo verjeli vase in zaupali drug drugemu. Ustva-
rili smo državo, katere nastanek bomo v kratkem praznovali. 
Želim, da bi to našo državo gradili tako, da bo tudi domovina 
in topel dom vsem tistim, ki prihajajo za nami. 

Ob dnevu državnosti čestitam vsem državljanom in dr-
žavljankam, občanom in občankam. Prihajajoče poletne 
dni izkoristite tudi za počitek doma ali na tujem.
Vse dobro vam želim.

župan Alojz Glavač

Junij prehaja v drugo 
polovico in poletje je pred 
nami. Končuje se tudi 
šolanje letošnje generacije 
devetošolcev naših 
osnovnih šol. Kar nekaj 
jih je šolanje opravilo z 
odliko, za kar jim tudi v 
tem glasilu čestitam. 

To je največja zasluga njih samih pa tudi njihovih učiteljev in 
njihovih družin. Devetošolci so že izbrali svoje šole, kjer bodo 
nadaljevali usposabljanje za svoje poklicne in življenjske cilje. 
Ti cilji pa morajo biti toliko realni, da upoštevajo tudi realne 
možnosti zaposlitve. Vse strokovne institucije s področja za-
poslovanja opozarjajo na velik razkorak med potrebami trga 
dela na eni strani in na drugi strani kvalifikacijami iskalcev 
zaposlitve. 

Letos praznujemo kar nekaj okroglih obletnic nekaterih orga-
nizacij,ki so povezane z nastankom naše občine. Tako so že 
praznovali športniki ob dvajsetletnici delovanja Športne zveze 
Občine Moravske Toplice. Prav tako je že obeležilo dvajset let 
delovanja Društvo upokojencev Občine Moravske Toplice. Ob 
tem visokem jubileju so pripravili lepo proslavo v Tešanovcih. 
Dvajset let obstoja praznujejo tudi Vrtci Občine Moravske To-
plice. Vrtci so ena od institucij, ki spadajo v obvezne naloge 
občin od vsega nastanka nove lokalne samouprave. Vrtci so 
seveda obstajali že prej in tudi delovali pred nastankom nove 
občine. Res so bili institucionalno v drugih okvirjih, ali kot sa-
mostojni javni zavodi ali v sklopu osnovnih šol. Tudi v naši ob-
čini smo ustanovili novi zavod, kjer smo pod isti „krov” združili 
vse enote vrtcev pri nas. V teh dvajsetih letih vrtcev smo do-
segli veliko. Mnogi malčki izpred dvajsetih let so danes odrasle 
osebe s svojimi karierami, nekateri imajo tudi že svoje otroke, 
ki so danes spet v naših vrtcih kot njihovi malčki. Dober vrtec 
kreirajo zaposleni, starši pa tudi občina kot ustanovitelj. Sam 
sem izjemno ponosen na to prehojeno pot. Največji dosežek v 
zadnjem času je izgradnja novega vrtca v Moravskih Toplicah 
leta 2013. Je eden najlepših, kar jih sam poznam. Vsem, ki so 
nam pri tem pomagali na državni ali lokalni ravni, sem zelo 
hvaležen. Posebej sem hvaležen tudi Evangeličanski cerkveni 
občini v Moravskih Toplicah in gospodu častnemu škofu mag. 
Gezi Erniši. Kar celo desetletje so nudili topel dom malčkom in 
zaposlenim v vrtcu v Moravskih Toplicah v njihovih prostorih. 
Gotovo nas pri prostorskih in materialnih pogojih v posame-
znih enotah vrtcev čaka še mnogo dela. Vendar bo to naša 
skupna naloga še dolga leta. Pomembno je, da bomo skrbeli 
za duhovno in vzgojno rast vsake generacije naših otrok, da 
bodo dobro pripravljeni vstopali v nove življenjske naloge in 
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SVETNIKI SPREJELI ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016

IZ OBČINE  

Služba za lokalno samoupravo je v okviru izvajanja stro-
kovne pomoči občinam izvedla pregled Statuta Občine 
Moravske Toplice ter predlagala, da občina opravi uskla-
ditev statuta z zakoni, in da se iz statuta črtajo določbe, 
ki so urejene z zakonom, in so zakonska in ne statutarna 
materija. Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel 
predlagane Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Moravske Toplice.
Vrtci občine Moravske Toplice so posredovali dopis, v ka-
terem predlagajo, da občinski svet na predlog komisije 
za sprejem otrok v vrtec sprejme spremembo kriterijev 
za sprejem otrok v vrtec. Občinski svet je o predlogu 
razpravljal in sprejel večino predlaganih sprememb kri-
terijev za sprejem otrok v vrtec. Sprejel je tudi dodatni 
sklep, s katerim ravnateljico Vrtcev Občine Moravske To-
plice opozarja, da je gradivo, ki ga naslavlja na občinski 
svet, velikokrat časovno neustrezno in slabo pripravljeno.  
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev je Dom starejših Rakičan na 
predpisanih obrazcih posredoval elemente za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev ter predlog cene sto-
ritve pomoč družini na domu za leto 2017. Občinski svet 
Občine Moravske Toplice je sprejel predlagano Soglasje 
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in 

Svetniki so med drugim razpravljali o spremembi kriterijev za sprejem v 
vrtec.

20. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v torek, 9. maja 
2017, je vodil župan Alojz Glavač, ki je pozdravil 
vse prisotne in predlagal dnevni red, posredovan 
z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice.

2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2016.

3. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata in 
sklepa o odpisu terjatev. 

4. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Občine Moravske Toplice v letu 2016.

5. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja za leto 2017 in 2018.

6. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Občine Moravske Toplice za 
leto 2017 in 2018.

7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Mora-
vske Toplice – skrajšani postopek.

8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pra-
vilnika o sprejemu otrok v vrtec – skrajšani postopek. 

9. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč druži-
ni na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu.

10. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.

11. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet je potrdil zapisnik 19. redne seje občinskega 
sveta. 
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine 
Moravske Toplice za leto 2016, skupaj s prilogami, ki pri-
kazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejem-
ke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Doseženi 
prihodki v bilanci prihodkov proračuna za leto 2016 znašajo 
6.348.777,70 EUR, odhodki pa 6.238.373,78 EUR.
Potrdil je inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, 
drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obvezno-
sti na dan 31. 12. 2016 in sprejel predlagan sklep o odpisu 
neizterljivih terjatev Občine Moravske Toplice.
Župan je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj z zaključnim 
računom proračuna občinskemu svetu predložil poročilo 
o realizaciji ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki 
zajema vse pogodbe sklenjene v letu 2016. Občinski svet je 
navedeno poročilo soglasno sprejel. 
Sprejeta sta bila sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018. 
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določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč dru-
žini na domu. Od 1. 5. 2017 ekonomska cena za pomoč 
na domu od ponedeljka do sobote znaša 16,18 EUR na 
efektivno uro (subvencija občine znaša 9,20 EUR na efek-
tivno uro in cena za uporabnika 6,66 EUR na efektivno 
uro), ekonomska cena za pomoč na domu za nedeljo 
in dela proste dni pa znaša 17,83 EUR na efektivno uro 
(subvencija občine znaša 10,02 EUR na efektivno uro in 
cena za uporabnika 7,49 EUR na efektivno uro). 
Pod točko: Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori je 
Martina Vink Kranjec – tajnik občine podala odgovor Čiste 
narave na vprašanje članov občinskega sveta, postavljena 
na prejšnji seji občinskega sveta, in sicer, da so dela na 
mostu Ulica Na bregu Moravske Toplice že izvedena, ter 
da v kategoriziranem delu ceste Bogojina–Gančani, ki 

Minister za infrastrukturo se je sestal z županom in drugimi predstavniki 
naše občine.

Govora je bilo tudi o edini navezovalni cesti na avtocesto v naši občini.

spada v občino Moravske Toplice, smerniki stojijo že dlje 
časa. Člani občinskega sveta so opozorili na slabo stanje 
vozišča od Martjancev do Dobrovnika ter državne ceste 
v Fokovcih in Prosenjakovcih; podali so pobudo, da se 
prostori bivše pošte v Martjancih namenijo za kaj druge-
ga kot za arhiv. Zanimal jih je postopek sprejema OPN, 
Pomurski vodovod in sanacija ogrevanja osnovnih šol.  
Alojz Glavač – župan je povedal, da je OPN v zaključ-
ni fazi, da se priklopi na Pomurski vodovod izvajajo, ter 
da bo sanacija ogrevanja osnovnih šol uvrščena na sejo 
občinskega sveta, ko bodo pripravljeni vsi potrebni do-
kumenti. Podal je informacijo, da je zato, da bi skupaj 
dosegli več, kot trenutno zmoremo, Štefana Kodilo ime-
noval za drugega podžupana. 

Občinska uprava

OBISK MINISTRA ZA 
INFRASTRUKTURO 
Konec aprila se je minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič udeležil otvoritve gradnje 
murskosoboške obvoznice. Ob tem je obiskal 
tudi našo občino, kjer se je srečal z županom in 
drugimi predstavniki občine. 

Ob obisku nam je župan povedal, da je bilo govora o cestni 
infrastrukturi, ki je v pristojnosti države, pa tudi o lastništvu. 
Ena od stvari, o katerih je tekla beseda, je bil vhod v Mora-
vske Toplice – most, kjer še vedno ni pločnika zaradi poga-
janja za odkup oziroma odmero. Pogovarjali so se tudi o 
navezovalni cesti na avtocesto v smeri Bogojina–Gančani, 
ki je edina vstopna točka na avtocesto v občini. Nadalje je 
beseda tekla o kolesarski stezi na liniji StrehovciFilovci proti 
Bogojini, kjer je nekaj že narejenega. Tema pogovora je bil 
tudi zadrževalnik v Sebeborcih, ki je vezan na poplavno var-
nost in gradnjo vzhodne obvoznice okoli Murske Sobote. 
Pomembna točka je bila gradnja mostu v Selu na državni 
cesti. Tu imamo že leta omejitev nosilnosti na 7 ton osnega 
pritiska. Zaradi tega se predvsem avtobusi, ki vozijo šolarje, 
morajo peljati po daljši poti, kar po besedah župana pomeni 
od 10.000 do 15.000 € več letnih stroškov. To je za občino 
že tako velika obveznost, most pa je tudi drugače dotra-
jan.  V bližnji prihodnosti tako lahko pričakujemo začetek 
gradnje mostu v Selu, za kar so že predvidena sredstva v 
državnem proračunu. Prednostna naloga so tudi postopki, 
povezani s prekategorizacijo ceste Bogojina–Gančani, ki je 
v enem delu medobčinska. Že jeseni ali spomladi nasled-
nje leto, ko bodo dela iz smeri Občine Dobrovnik končana, 
pa lahko pričakujemo nadaljevanje kolesarske steze iz smeri 
Filovcev. V bližnji prihodnosti bo tudi zgrajen zadrževalnik v 
Sebeborcih, minister se je strinjal, da bo stroške projektne 
dokumentacije in izgradnje nasipa prevzela država. Zaenkrat 

bo to suha akumulacija. Župan je še povedal, da smo kot 
občina v tem primeru pristali na faznost. Tako v prihodnosti 
lahko pričakujemo moker zadrževalnik in posledično večna-
menskost le-tega. 

Janja Adanič Vratarič 
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DRUGI PODŽUPAN JE POSTAL ŠTEFAN KODILA
Župan Alojz Glavač je na 20. redni seji za 
drugega podžupana imenoval Štefana Kodila. 
Župan pravi, da bo po tej poti s strani države 
hitreje prišlo do realizacije nekaterih projektov 
v naši občini in poudarja pomembnost 
sodelovanja na vseh ravneh. Z njim se strinja 
tudi novoimenovani podžupan. 

Z županom sta se že nekaj časa dogovarjala 
o prevzemu podžupanske funkcije. Kaj vas je 
prepričalo, da ste se za to odločili?
Štefan Kodila: Po lokalnih volitvah 2014 je župan Alojz 
Glavač izbral enega podžupana z obrazložitvijo, da se bo o 
drugem podžupanu odločal na polovici mandata. Po šte-
vilu svetnikov v občinskem svetu si svetniška skupina SMC 
deli 2. mesto med političnimi strankami. Zato smo bili med 
kandidati v primeru, da bo do imenovanja prišlo. Iz objek-
tivnih okoliščin je formalno imenovanje nastopilo kasneje 
kot na polovici mandata. Vendar sem že v dosedanjem delu 
mandata kot občinski svetnik aktivno deloval na relaciji „Mo-
ravske Toplice–Ljubljana”, da bo s strani države prišlo hitreje 
do nekaterih rešitev in investicij v naši občini. Zaradi tega 
samo imenovanje za podžupana ne bo pomenilo posebnih 
sprememb, razen na eni strani večja odgovornost in na drugi 
strani nekoliko lažje delo z več pooblastili. Zato sem takšno 
odločitev tudi sprejel.

Kakšne bodo vaše prednostne naloge oziroma na 
katerih področjih bosta z županom še posebej sode-
lovala?
Štefan Kodila: Glede na to, da je naša občina relativno 
velika, tako po površini kot po nalogah, ki jih je potrebno 
izvajati, sem prepričan, da mi nalog ne bo zmanjkalo. O 
tekočih nalogah in aktivnostih se bom sproti dogovarjal 
z županom in občinskim vodstvom v interesu iskanja čim 
boljših rešitev za naše občane, strpnega in konstruktivnega 
dialoga ter reševanja bolj in manj perečih zadev. Vsekakor 
so prednostne naloge doseči hitrejši premik k izvedbi na 
področju infrastrukturnih projektov, projektov v naših jav-
nih zavodih, projektov in aktivnosti za hitrejši, prodornejši 
razvoj na področju turizma in z njim povezanih dejavno-
sti.  Turizem je gospodarska panoga, po katerem je naša 
občina znana v širšem prostoru. Na področju turizma in 
promocije delujem že sedaj kot predsednik Sveta zavoda 
TIC Moravske Toplice, kjer smo v lanskem letu osvežili ekipo 
z novim vodstvom. Čaka nas še zahtevna pot, premiki so 
pozitivni, soočamo pa se tudi z izzivi. Med drugim je končni 
cilj oblikovanje in uvedba strategije razvoja turizma občine, 
takšne, ki bo učinkovita in kreativna, ki bo ustvarjala doda-
no vrednost – z zadovoljnimi turisti, ponudniki storitev in 
seveda zadovoljnimi občani.

Kaj si kot podžupan želite za našo občino?
Štefan Kodila: Želim si, da je občina čim boljši servis za 
naše občane, da čim bolje izvaja naloge, ki so ji z zakonom 
določene. Če je Ljubljana najboljša in najlepša mestna ob-
čina v Sloveniji, želim, da občina Moravske Toplice postane 
najboljša nemestna občina v Sloveniji, najlepša pa je že 
sedaj.

Mogoče že razmišljate o prihodnjih lokalnih volitvah?
Štefan Kodila: Posebej o prihodnjih lokalnih volitvah še ne 
razmišljam. Vem, da prihajajo, da bo pred tem še kup dru-
gih volitev v državi in da bo zaradi tega še posebej pestro 
politično dogajanje. Razmišljam mogoče toliko, da sprotno 
ugotavljam, kaj so prinesle zadnje lokalne volitve, da sprem-
ljam lokalno, regijsko ter nacionalno politično dogajanje in 
kako v teh zahtevnih razmerah pomagati, usmerjati aktiv-
nosti, da bo naša občina dosegala čim boljše rezultate in 
hitrejši razvoj.  

Katere tri besede najbolje opišejo vaš domači kraj - 
Selo?
Štefan Kodila: Bom uporabil tisto znano besedno zvezo, 
„4 v vrsto”: edinstvena selanska romanska rotunda, vseslo-
venska srečanja vasi Selo-Sela-Sele, prepoznavna & dejavna 
(gasilsko-nogometno-pevsko) društva.

Janja Adanič Vratarič

Podžupan si želi, da je občina čim boljši servis za nas, občane.
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Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08 –ZLV-H in 83/12)

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI FOKOVCI NA PREDČASNIH VOLITVAH DNE 21.05.2017

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na seji dne 21. maja 2017 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o 
ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Fokovci 21. maja 2017, ugotovila naslednje rezultate 
glasovanja za člane sveta krajevne skupnosti:

1. KRAJEVNA SKUPNOST FOKOVCI
Pravico glasovati je imelo 160 volivcev. Glasovalo je 63 volivcev. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. STANISLAV GORČAN  roj, 18.04.1959, FOKOVCI 15,
2. ANDREJA LENGER roj. 10.03.1990, FOKOVCI 72,
3. ALEŠ HANČ   roj. 26.11.1990,  FOKOVCI 59,

Številka:    041-00002/2017-30
Datum:  23.05.2017

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice:
        Jolanka HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

4. NATALIJA LUTERŠMIT  roj. 31.08.1981, FOKOVCI 80,
5. SREČKO ČAHUK roj. 07.12.1985, FOKOVCI 51.

Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št.  35/97) 

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2017

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna dejanja, 
življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, političnim strankam, krajevnih 
skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo za pomembne dosežke na področju gospodarskega razvoja in 
splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, 
športna, izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, pri delu drugih društev, reševanju manjšinske problematike 
ter razvoju posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:
1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice
2. priznanje Občine Moravske Toplice

III.
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki 
pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem področju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna dejanja in dosežke na področju iz I. točke tega razpisa, 
dosežene v zadnjem obdobju.

Velika zahvalna listina  Občine Moravske Toplice se podeljuje za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so 
prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne 
športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na področju 
raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o pre-
dlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka, dne 4. avgusta 2017, na naslov:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom                                         
 » Razpis – komisija za priznanja in nagrado«.

 Komisija za priznanja in nagrade

3. velika zahvalna listina
4. nagrada Občine Moravske Toplice
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE
v sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske Toplice objavlja 

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENA NASELJA IN AKACIJEV TRN
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2017

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA, s katero 
želimo naš bivalni prostor narediti prijaznejši za občane in obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja 
sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 
turizmom.

II.
Občina Moravske Toplice v sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske Toplice organizira tekmovanje za najbolj urejena 
naselja v Občini Moravske Toplice. Namen tekmovanja je spodbujanje urejanja okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in 
privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsa naselja na območju Občine Moravske Toplice. Na razpis se lahko prijavijo posamezne kra-
jevne skupnosti.

IV.
Ocenjevanje zajema urejenost glavnih urbanih elementov (fasad, objektov, …), urejenost in varovanje naravnih in kulturnih 
elementov (dediščine) v naselju, urejenost turistične infrastrukture (gostišč, objektov za rekreacijo, turistično –informativ-
ne opreme…), urejenost objektov komunalne infrastrukture (ločevanje odpadkov, koši za odpadke, ekološki otoki, …) in 
ponudba kraja. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol tekmovanja Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN 
GOSTOLJUBNA. 

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti naselij. 

VI.
Komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljša naselja z najbolj vidnim napredkom pri urejanju naselja 
v obdobju od meseca julija 2016 do meseca julija 2017. Nato bodo občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, 
tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 30 % celotne ocene.
Komisija bo pri izboru imela poudarek na napredku pri urejanju vasi v preteklem obdobju, prostovoljnem delu in sodelo-
vanju društev v posamezni vasi.

VII.
Razpis bo objavljen 26. junija 2017 na spletni strani občine. Prijave bo možno oddati na posebnih prijavnicah najkasneje 
do 10. julija 2017. Prijave lahko oddate na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali 
na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si. Spletno glasovanje bo potekalo od 21. julija 2017 do 31. julija 2017. 

VIII.
Priznanje in nagrade najboljšim bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
nagrada: 500 EUR
nagrada: 250 EUR
nagrada: 175 EUR

IX.
Občina Moravske Toplice razpisuje tudi izbor za AKACIJEV TRN, v katerem lahko vsi občani, društva in pravne osebe na 
posebnih obrazcih najkasneje do 10. julija 2017 s predlogi opozorijo na neurejene lokacije v občini, ki jih je nujno potrebno 
čim prej urediti. Tudi za ta izbor bo potekalo spletno glasovanje od 21. julija 2017 do 31. julija 2017.

X.
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh: http://www.moravske-toplice.si/. 

          Župan občine Moravske Toplice
                                                                                                                                           Alojz GLAVAČ, l.r.

IZ OBČINE 
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08, 87/11), in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

1. PREDMET RAZPISA
Občina Moravske Toplice oddaja v najem eno (1) dvosobno stanovanje številka 6, v velikosti 72,88 m2, v poslovno-stano-
vanjskem objektu v Prosenjakovcih št. 70. Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad RS, Občina Moravske Toplice pa ima na 
stanovanju razpolagalno pravico. 
Stanovanje bo vseljivo po končanem javnem razpisu.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanje, predvideno za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika 

o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik), oproščeni plačila varščine;
- lista B za stanovanje, predvideno za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika 

zavezani za plačilo varščine.

Stanovanje se prednostno oddaja v najem prosilcu, ki je zavezan za plačilo varščine (lista B).  
V kolikor ni prijavljenega prosilca, ki je zavezan za plačilo varščine (lista B), se stanovanje lahko dodeli prosilcu, 
ki je oproščen plačila varščine (lista A). 
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, oziroma na podlagi predpisa, 
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpol-
njevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Pri dodelitvi stanovanja bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja – LISTA A Površina stanovanja - LISTA B

1 – člansko  od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2 – člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3 – člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4 – člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5 – člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6 - člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina povečuje za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI 
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 
na območju občine Moravske Toplice.
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:

- ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih-varnih 
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj v občini Moravske Toplice,

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
bivališča, če imajo v občini Moravske Toplice možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve, 

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnju-
jejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem.

IZ OBČINE
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2.1.2. 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 
01.01. do 31.12.2016 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2016 
znašala 1.030,16 EUR.

LISTA A LISTA B
Velikost  

gospodinjstva
% povprečne neto 

plače v državi 
neto dohodek  

v EUR
% povprečne neto 

plače v državi 
neto dohodek  

v EUR
1 – člansko 90%   do 927,14 200% nad 927,14 do 2.060,32

2 – člansko 135% do 1.390,72 250% nad 1.390,72 do 2.575,40

3 – člansko 165% do 1.699,76 315% nad 1.699,76 do 3.245,00

4 – člansko 195% do 2.008,81 370% nad 2.008,81 do 3.811,59

5 – člansko 225% do 2.317,86 425% nad 2.317,86 do 4.378,18

6 – člansko 255% do 2.626,91 470% nad 2.626,91 do 4.841,75

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk za listo A in 
25 odstotnih točk za listo B.

2.1.3.
Ostali splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja:

-  da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), 
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja, razen 
če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega 
stanovanja.

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih za 
stanovanja s plačilom lastne udeležbe v času objave razpisa. 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa 
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij prosilcev, ki so določene s tem razpisom. 

3.1.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
- mladi in mlade družine,
- družine z večjim številom otrok, 
- družine z manjšim številom zaposlenih,
- žrtve nasilja v družini,
- državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
- invalidi in družine z invalidnim članom, 
- osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 

3.2.
Prednostne kategorije iz točke 3.1. se točkujejo z naslednjim številom točk:

Prednostne kategorije prosilcev Število točk
Mlade družine (starost družine do 35 let) 
mladi (starost prosilca do 30 let)

100
100

Družina z večjim številom otrok:
- najmanj trije otroci
- za vsakega nadaljnjega otroka

100
50

Družina z manjšim številom zaposlenih 50

Žrtve nasilja v družini 50

Državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let) 50



Lipnica 151   |   11

Če več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja mladi in mlade družine.
 
4. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v 
stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki 
se oddaja v najem. Varščino so zavezani plačati upravičenci z liste B, pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji 
v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.  

5. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo, vključno s prilogami, 
na posebnem obrazcu Občine Moravske Toplice, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani občine: http://www.moravske-toplice.si/. 

Prosilci oddajo vloge osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske To-
plice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice, s pripisom: »JAVNI RAZPIS – NEPROFITNO STANOVANJE – NE ODPIRAJ«.
Rok za oddajo vlog je do vključno 31.07.2017.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo 
vlog. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge 
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine:
-  izpolnjen obrazec opis stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,
-  izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih 

zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje 
osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk osebnih podatkov,

-  najemno oziroma podnajemno pogodbo, v kolikor prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih,
-  dokazila o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 (osebni dohodek, pokojnina, 

preživnina, dohodek iz dela preko študentskega servisa, invalidnina, itd.), 
-  v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca oz. družinskega člana, 
-  drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno-zdravstvene razmere,
-  dokazilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife 

Zakona o upravnih taksah. 

Potrdilo o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občinska uprava ne-
posredno od pristojnih državnih organov.

Občinska uprava Občine Moravske Toplice bo preverila pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost. Pristojna komisija, 
ki jo imenuje župan občine, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, dokumentira-
nih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni 
na prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi 
na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa, z možnostjo pritožbe v roku 15 dni po 
prejemu odločitve. O pritožbi odloči župan občine; odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi  pritožb se javno 
objavi upravičenec, s katerim se sklene najemna pogodba za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki 
neupravičeno zavrne stanovanje ali ki se na ponoven poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama 
upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko komisija ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila 
za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. 

Številka: 352-00001/2017-16
Moravske Toplice, dne 23.06.2017
                                                       Župan:
                                             Alojz Glavač, l.r.

IZ OBČINE
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POMETIMO PRED PRAGOM 
V prejšnji številki Lipnice smo obširno predstavili 
možnosti, kam z odpadki. Kljub različnim 
možnostim brezplačnega odlaganja odpadkov še 
vedno odlagamo odpadke tja, kamor ne bi smeli. 

Vedno znova se najdejo kosovni in mešani komunalni od-
padki v kontejnerjih na pokopališčih ali pa so odloženi ob 
kontejnerjih na ekoloških otokih. Tako velikokrat kontejnerji 
na pokopališčih in na nekaterih ekoloških otokih, še posebej 
tistih, ki so ograjeni, spominjajo na najbolj divje odlagališče 
odpadkov. Posebej zaskrbljujoče je, da se vsi zgražamo nad 
takim ravnanjem neznancev, te odpadke vedno odlagajo 
drugi, vedno so od drugod in nikoli jih nihče ne vidi.

Ti „neznanci” bodo prenehali smetiti, ko bo vsak od nas, ki 
bo kogarkoli videl odlagati neprimerne odpadke na nepri-
mernem mestu, to prijavil Medobčinski inšpekciji in redar-
stvu na tel. (02) 538 10 30, (02) 538 10 31, elektronski naslov  
medobcinska.inspekcija@siol.net ali neposredno inšpek-
torju na tel. 051 631 081 (Damir Jošar).
Globe za prekrške so med 300 EUR in 1.500 EUR.

Ponovno vas obveščamo, da lahko vsa gospodinjstva, ki 
so vključena v organiziran odvoz odpadkov, brezplačno 
oddajo kosovne odpadke:
-  v zbirnem centru Fokovci (za stavbo kmetijske zadruge),
-  v zbirnem centru CEROP Puconci,
-  do 2 m3 kosovnih odpadkov vam na osnovi predhodnega 

pisnega naročila 1 x letno odpelje podjetje Saubermacher 
– Komunala. 

Organiziranega odvoza kosovnih odpadkov v letu 2017 ne 
bo.

Delovni čas zbirnega centra Fokovci je:
vsak ponedeljek: 14.30–17.00,
vsak četrtek: 8.30–11.00,
vsako 1. soboto v mesecu: 10.30–12.30.

Delovni čas zbirnega centra v CEROP Puconci je:
ponedeljek–petek: 6.00–18.00,
vsako soboto: 7.00–12.00.

Podrobnosti o načinu naročila odvoza odpadkov in o tem, 
katere odpadke lahko oddate, so objavljene na spletnih 
straneh www.saubermacher-komunala.si in 
www.moravske-toplice.si. Vse informacije so bile objavljene 
tudi v prejšnji številki Lipnice.

Ponovno opozarjamo, da na ekološke otoke ne sodijo ru-
mene vreče z odpadki (embalaža). Le-te oddajte podjetju 
Saubermacher – Komunala, ko jih pobirajo po vnaprej do-
ločenem letnem urniku.

Občinska uprava

IZ OBČINE 

Divje odlagališče ali smeti ob kontejnerju na sebeborskem pokopališču?

Kako dolgo bomo še dopuščali tako ravnanje?

Bodimo odgovorni in prijavimo odlaganje neprimernih odpadkov 
Medobčinski inšpekciji in redarstvu.

Poročilo o kvaliteti pitne vode 
Obveščamo vas, da je na spletni strani 
www.moravske.toplice.si objavljeno Poročilo o kvaliteti 
pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska 
Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine 
Moravske Toplice.

 Občinska uprava
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SMERNICE ZELENIH DEL IN OSKRBE TAL V VINOGRADU V POLETNEM 
OBDOBJU 

V juniju in juliju v vinogradnih izvajamo zelena dela. 

KMETIJSKI NASVETI

V juniju in juliju izvajamo v vinogradih zelena 
dela, ki nam morajo biti poleg umnega 
škropljenja prednostno opravilo. 

Priporočam, da se zaradi „delovne karence fitofarmacevt-
skih sredstev – škropiv” in v skrbi za svoje zdravje izogibate 
opravljanja zelenih del vsaj 3 dni od izvedenega škropljenja, 
čeprav ima večina „škropiv” dovoljenje opravil takoj zatem, 
ko se škropilna brozga na rastlini posuši!
Upoštevanje smernic 12–15  mladik na tekoči meter v vrsti 
pomeni tudi varčevanje z vodo, saj nam iz 1m2 listne površi-
ne dnevno pri visokih temperaturah izhlapi skozi listne reže 
0,7–1,5 litra vode. Na ha imamo v polni vegetaciji 20–40 tisoč 
m2 listne površine. Kot trenutno kaže v začetku prve polovici 
junija, bo letos bolj sušno kot vlažno poletje, zato lahko tudi 
z umno pletvijo zmanjšamo porabo vode. 
Pri pletvi razmišljajte tudi že o šparonu za naslednje leto, po-
sebej na tistih trsih, kjer je že letos na šparonu neodgnanih 
ali slabo odganjajočih več očes. Vzrok za tako stanje je lahko 
prebujna – predebela lanska mladika (letošnji šparon). Če 
pomislimo, da lahko pri eno šparonski vzgoji zaradi izpada 
samo na primer dveh očes na šparonu izgubimo, odvisno 
od sorte, tudi do dve toni grozdja na ha, se nam splača ob 
opravljanju zelenih del  malo razmišljati in potruditi. Če bo 
naš šparon za naslednje leto iz letošnjega reznika, lahko v 
primeru zdajšnjih dveh mladik pustimo lepšo –vendar ne 
predebelo, drugo odstranimo in odrežemo še lesnati del 
reznika. Okoli bodočega šparona opletemo tudi vse nepo-
trebne, včasih tudi kržljave rodne mladice, da mu damo več 
svetlobe za boljši razvoj in zmanjšamo pojav prenosa bolezni 
črne pegavosti na bodoči šparon.  
Pri bujni rasti mladik ne izvajajmo odstranjevanja zalistni-
kov prezgodaj, boljše je kasnejše pinciranje na en ali dva 
lista.  Zelena dela morajo biti v kakovostni pridelavi grozdja 
vinogradnikova stalnica, saj velja rek, da ima vinska trta v 
poletnem času najraje senco  svojega gospodarja. Zelena 
dela lahko ločeno izvajamo  s sončne in senčne strani. V 
primeru visokih temperatur se konec junija in v juliju izo-
gibamo odstranjevanja listja z območja grozdja s sončne 
strani zaradi nevarnosti sončnih opeklin na grozdju (najbolj 
občutljive sorte: b. pinot, m. pinot, r. rizling, r. muškat). Roč-
no prikrajševanje – vršičkanje izvajamo, ko se nam mladika 
povesi v medvrstni prostor in ob zadnji žici zasenči zgornje 
tri liste. Prezgodnje prikrajševanje ima za posledico močno 
rast zalistnikov, ki so najbolj občutljivi za okužbo s pero-
nosporo. V primeru, da imamo rast mladik le pol metra nad 
zadnjo žico, vršičkanje ni potrebno. Zelena dela pomenijo 
tudi posredno boljše zdravstveno stanje grozdja zaradi večje 
zračnosti v območju grozdja, ker izboljšajo učinkovitost in 
dostop sredstev za varstvo rastlin. Direktna sončna osvetli-
tev in temperature nad 32 °C pa lahko zmanjšajo okužbo 

s peronosporo na listih in na grozdnih jagodah ob pojavu 
„pepelkaste prevleke – oidija”. 
 Z zelenimi deli ustvarjamo boljšo kakovost grozdja, višje 
sladkorne stopnje, nižje kisline, boljšo obarvanost rdečih sort 
in usmerjamo izgradnjo zaželenih aromatičnih sestavin v 
grozdju. 
Kar se tiče oskrbe tal, mulčenje izvajamo z namenom, da 
reguliramo vlago in se sprošča dušik, katerega trta največ 
potrebuje takoj po cvetenju. Tudi v sušnih obdobjih so mu-
lčenja bolj pogosta, posebej v primeru slabše rasti trte in 
pomanjkanja vlage ter nižje vsebnosti organske snovi v tleh. 
Pri bujni rasti trte in prekomerni vlagi v tleh presledke lahko 
povečujemo ali mulčimo izmenično vsako drugo vrsto. S 
tem ukrepom, ko „zeleni pokrov” v vrstnem in medvrstnem 
prostoru  pustimo tako dolgo, da nam trave in zeli ter tudi 
pleveli zacvetijo, ohranimo in  privabimo v vinograd več 
koristnih žuželk, ki nam po naravni poti zmanjšajo škodljive 
pršice, zelene cikade in tudi grozdnega sukača.  
V letošnjem poletju želim vsem vse dobro, čeprav nas kme-
tovalce spomin pelje v leto 1987,  ko je bila 25. julija od 14. 
ure naprej  ena največjih toč v novejši zgodovini na območju 
Prekmurja. 
Osmo ocenjevanje PREKMURSKIH ŠPRICERJEV, ki smo ga iz-
vedli v prostorih Vinogradniškega centra Goričko v Ivanovcih 
je za nami. „Špricer”  je pijača, za katero imena ne najdete 
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je pa edina pijača, 
ki nam vrača minerale v telo in dobro voljo v glavo, le po 
pameti ga pijmo!

Ernest Novak, univ. dipl. inž. agr.,  
specialist za vinogradništvo in vinarstvo

KGZ M. Sobota
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20 LET PODJETJA ČISTA NARAVA
Regijski časopis je ob ideji takratnega župana 
Franca Cipota, da ustanovi komunalno podjetje 
v Občini Moravske Toplice, posmehljivo zapisal 
„jim bo uspelo kaj drugega, kot saditi rožice po 
sprehajalni moravskih poteh”.

Danes po dvajsetih letih dela lahko zapišemo „uspelo nam 
je veliko več”. Podjetje je bilo kljub velikemu nasprotovanju 
takratnega sveta Občine Moravske Toplice predvsem  zara-
di  pripadnosti veliki občini in Komunali ustanovljeno junija 
1997. Sledilo je iskanje primernih prostorov. Prve prostore 
smo imeli po zaslugi takratnega predsednika KS Tešanovci 
Geze Rituperja v vaško-gasilskem domu in skladiščih v okolici 
doma ter po praznih gospodarskih objektih. 
Socialna stiska krajanke nas je pripeljala na sedanjo lokacijo 
in s tem se je lokacijsko odprla  možnost nadaljnjega razvoja 
podjetja. Po petih letih vodenja podjetja se je takratna vo-
dilna struktura (direktor mag. Milan Šadl in tehnični vodja 
Ignac Jakopina) umaknila. Ostal je delovodja Drago Ivanič, 
vodenje podjetja pa je prevzel Branko Šrok. 
Dejavnost podjetja je bila registracijsko široko zastavljena, 
danes pa v okviru komunalne dejavnosti izvajamo letno 
in zimsko vzdrževanje kategoriziranega cestnega omrežja, 
vzdrževanje vodovodnega omrežja, odvajanje in čiščenje ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje javne 
razsvetljave v naseljih, urejanje javnih poti, površin za pešce, 
zelenih in drugih javnih površin, plakatiranje, vzdrževanje 
pokopališč in drugo. V okviru dela na trgu pa se ukvarja-
mo predvsem z izgradnjo vodovodov, kanalizacij, ureditvijo 
okolic, gradnjo cest ter v manjši meri z visokogradenjsko 
dejavnostjo.  
Po prevzemu vodenja podjetja, v času, ko je podjetje glede 
na financiranje komunalne dejavnosti iz proračuna doseglo 
maksimum, je bila širitev podjetja možna le s pridobivanjem 
dela na trgu. Takratna zahteva ustanovitelja je bila, da Čista 
narava postane prepoznavno podjetje, da se financira tudi iz 
del na trgu in ne samo iz proračuna, da se zaposlujejo ljudje 
iz naše občine, kakor tudi da ob zahtevani konkurenčnosti 

nudi delo domačim izvajalcem. Ta usmeritev je še danes 
prisotna pri planiranju in poslovanju podjetja, le da so za-
konske zahteve danes drugačne, manjša dela pridobivamo 
direktno od naročnika, večja pa večinoma skladno s predpisi 
o javnem naročanju.
Tudi zaposlovanje se je glede na potrebe in razvoj podjetja 
povečevalo. Prek raznih oblik zaposlovanja danes zaposlu-
jemo 37 delavcev. Kot v vsakem razvijajočem se podjetju je 
tudi pri nas problem kvalitetna in strokovna delovna sila. Z 
ukinitvijo gradbenih šol in nezainteresiranostjo mladih lju-
di za gradbene in obrtniške poklice težko nadomeščamo 
starejši odhajajoči kader. Na področju javnih del pa je kljub 
brezposelnosti težko pridobiti kader, saj se primerni kandi-
dati izogibajo takšni obliki dela ali dela nasploh, istočasno 
pa od družbe pričakujejo, da jim nudi eksistenco. 
Zakon nas tudi obvezuje, da pri nas opravljajo služenje kaz-
ni z družbeno koristnim delom občani, ki jim je bila zaradi 
prekrška kazen naložena. To je po eni strani dobrodošlo, žal 
pa se vmes najdejo takšne osebe, ki negativno vplivajo na 
ime podjetja. Kadrovska struktura je v podjetju glede na 
stopnjo izobrazbe dobra, strokovno pa je kot v vseh drugih 
podjetjih nesorazmerna, saj na trgu primanjkuje strokovno 
izobraženih gradbenih delavcev, kar pa rešujemo s prekvali-
fikacijami in priučitvami znotraj podjetja. V podjetju smo vsi, 
razen dveh delavcev, zaposleni iz Občine Moravske Toplice, 
kar je pozitivno z več vidikov, saj smo neposredno soočeni 
s problemi in dogajanji v našem okolju, prav tako pa tudi 
sredstva, ki jih dobimo iz proračuna, ponovno vračamo vanj. 
Na področju vzdrževanja javne infrastrukture vzdržujemo 
kompletno kategorizirano in po naročilu tudi nekategorizi-
rano cestno omrežje. V Občini Moravske Toplice je katego-
riziranih 221 km cest. Za vzdrževanje je na razpolago plani-

KOMUNALNI KOTIČEK

Čista narava letos praznuje 20 let delovanja. Čistilna naprava v Lukačevcih - ena izmed petih v občini.
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rani znesek, ki ga potrošimo za zimsko in letno vzdrževanje 
cestnega omrežja. V praksi to pomeni, da pri večjem izdatku 
za zimsko vzdrževanje kategoriziranega cestnega omrežja  
ostane manj za letno vzdrževanje in obratno. Pri zimskem 
vzdrževanju je problem istočasnost, saj kljub pomoči koope-
rantov, ki nam pomagajo plužiti in posipavati ceste, časov-
no ni mogoče izpolniti vseh želja krajanov po prevoznosti 
cest, posebej ne tistim, katerih vozila niso ustrezno zimsko 
opremljena. Je pa potrebno pri tem omeniti, da vzdrževanje 
cestnega omrežja služi varnemu prometu v okviru prome-
tnih omejitev, lepši izgled turističnih krajev pa se financira 
iz drugega vira. 
Na področju vodooskrbe smo prevzeli vzdrževanje vodo-
vodnega omrežja (razen transportnih vodov) v naši občini, 
samo vodo pa dobavlja Vodovod sistema B d.o.o., Murska 
Sobota.  
Čiščenje odpadnih voda izvajamo z vzdrževanjem in 
upravljanjem 5 čistilnih naprav, 23 prečrpališč in kanaliza-
cijskih cevovodov v dolžini 306 km, kar bistveno prispeva 
k zmanjšanju onesnaževanja našega okolja. Kontrola delo-
vanja čistilnih naprav in izpustov v vodotoke se izvaja po 
programu odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter jo redno kontrolira izvajalec, pooblaščen 
s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Vodstvo občine in od njih postavljeni nadzorni sveti se glede 
na trajanje mandata zamenjujejo. Njihovo pozitivno gleda-
nje na razvoj in obstoj podjetja nam daje dodatno vzpod-
budo pri vodenju podjetja in potrjevanju pravilnih smernic. 
Naša naloga v prihodnje bo, da v okviru razpoložljivih 
sredstev proračuna nudimo občanom kvalitetne storitve, 
povečujemo naš tržni delež na področju gradenj, da več 
naredimo na področju gradbenih odpadkov ter da skupaj s 

KOMUNALNI KOTIČEK

pomočjo ustanovitelja in nadzornega sveta, ki nam poma-
gata ter istočasno nadzirata naše delo, zadostimo potrebam 
večine občanov naše občine na področju komunale ter s 
tem ekološke dejavnosti. Čista narava

V podjetju so razen dveh delavcev vsi zaposleni iz naše občine. 

Zaposleni podjetja Čista narava urejajo tudi pokopališča. 

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD 
Javno vodovodno omrežje na področju občine Moravske 
Toplice upravlja Sistem vodovod B d.o.o. Murska Sobota, 
Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, vzdrževanje ome-

njenega sistema pa izvaja podjetje Čista narava d.o.o., Teša-
novci 20, 9226 Moravske Toplice. 

Na podjetje VODOVOD SISTEM B d.o.o., 
Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota 
lahko:
- sporočate stanja vodomerov:  preko 

telefona 02-521-3758, vsak delovni dan 
od 8.00 do 14.00 ali preko spletnega  
obrazca “Sporočanje stanja vodomera”. 
Za identifikacijo uporabnika potrebujete: 
ime, priimek ter naslov plačnika, identifi-
kacijsko številko vodomera (8 številk, glej 
račun) in trenutno stanje na vodomeru (5 
številk, npr. 00467) in 

- plačate položnice.

Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske 
Toplice  lahko uredite:
 - Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale 

informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni 
vodovodni sistem. Občan mora za priklop na vodovodni sistem 
predložiti  kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda 
med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih 
pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.  

- Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vo-
dovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali  GSM 041-803-793 
(Števančec Andrej).

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni 
na spletni strani http://vodovod-b.si.



|   Lipnica 15116

Letos je za njih še prav posebno leto, saj 12. avgusta pra-
znujejo 90 let gasilskega društva. Ob tej priložnosti bodo 
imeli prevzem avtomobila in že zdaj vse občane vabijo na 
njihovo praznovanje. 
Obisk v Bukovnici sem zaključila pri Marjeti Horvat, ki tukaj 
živi od leta 1953, ko se je sem poročila. Marjeta je lastnica 
kovačnice, ki si jo ogledajo številni turisti. Ko sem nasmejano 
gospo vprašala, kako je zadovoljna z življenjem v Bukovnici, 
mi je odgovorila čisto na kratko: „Preveč zadovoljna.˝ 

Janja Adanič Vratarič

BUKOVNICA – MIRNA VASICA 
S PRIJAZNIMI LJUDMI
Za Bukovnico, strnjeno vasico, v kateri je 
naseljenih 19 hiš, bi lahko rekli, da je tisti košček 
raja na Zemlji, ki ga mnogi iščemo, saj v njej 
najdemo mir in spokoj.  

In takšni so tudi ljudje, ki živijo tu. Mirni, dobre volje, 
pripravljeni na pogovor in kljub nekaterim pomanjklji-
vostim v kraju več kot zadovoljni z življenjem v njem. 
Doktor Jožef Smej v knjigi Bukovnica in njena kapela 1905–
2005 piše, da je „bilo območje Bukovnice poseljeno (čeprav 
redko) v antičnem času, ko je peljala skozi ozemlje današnje-
ga Prekmurja rimska cesta v Sabario (današnji Sombotel).˝ 
Tomaž Nemec, predsednik Krajevne skupnosti Bukov-
nica, nam je povedal, da je kraj s 46 prebivalci verje-
tno dobil ime po bukovem gozdu, ki to malo strnje-
no naselje obdaja. V vasici izvira Bukovniški potok, po 
katerem je dobilo ime bližnje Bukovniško jezero, ki ga 
veliko ljudi pogovorno imenuje kar Bukovnica in tako 
se velikokrat zgodi, da ljudje, ki Bukovnice ne poznajo 
dovolj dobro, zamenjujejo ime kraja z imenom jezera.  
Vas se deli na tri dele. Osrednji, strnjen del naseljujejo stalni 
prebivalci. Skoraj vsak izmed njih pa ima vinsko klet na enem 
izmed hribov, ki sta zasajena z vinogradi in se imenujeta 
Ousišče ter Brejg.
Sicer pa so se v vasi, kjer je danes od skupno 350 hektarjev 
približno 130 hektarjev obdelovalnih površin, v preteklosti 
ljudje ukvarjali s kmetijstvom, vsaka hiša je imela krave in v 
vasi je bila tudi zbiralnica mleka. Danes sta v vasi dva večja 
kmeta, krave najdemo le še pri eni hiši, ostali prebivalci pa 
se vozijo delat in je kmetijstvo le njihova dodatna dejavnost.
V sedemdesetih in osemdesetih letih se je dosti lju-
di iz Bukovnice odselilo zaradi dela v tovarnah, kot je 
bila Mura, saj so bile iz Bukovnice slabe prometne po-
vezave. Se pa zato v sedanjem času nekateri nekda-
nji prebivalci vračajo, tako da za Bukovnico lahko reče-
mo, da je sicer majhna vas, vendar vas s prihodnostjo. 
Prebivalci najbolj pogrešajo vodovod. Nemec je povedal, da 
so izpadli iz pomurskega sistema, „državnih sredstev ni in ča-
kamo na vrsto. Imamo sicer svoj vodovod, vendar je omrežje 
staro že skoraj 50 let. V vinskih kleteh na primer ni vode, 
vendar pa je zato toliko boljše vino (Smeh.). Ker je omrežje 
staro, se rado pokvari tudi kaj v vasi. Sicer je v vrtini dobra 
voda, vendar ni sredstev, da bi obnovili celotno omrežje.˝ 
Sicer pa je življenje v vasi lepo, mirno. Med seboj se dob-
ro poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Kot pravi Nemec: 
„Ko delamo, delamo vsi skupaj.˝ Znajo se tudi povese-
liti. Njihov vaški praznik je proščenje v začetku maja, ko 
imajo svoj šank in kuhajo bograč. Vsako leto pride na 
proščenje več ljudi. Ob tem se lahko tudi pohvalijo z lan-
skoletnim prvim mestom na bogračijadi v Pordašincih. 

Vaščani se med seboj dobro poznajo in skupaj poprimejo za delo, kot so 
na letošnji čistilni akciji. 

Panoramski pogled na Bukovnico.

Predsednik Krajevne skupnosti Bukovnica Tomaž Nemec z Marjeto 
Horvat pred kovačnico.

TUKAJ SMO DOMA
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Bojan obolelim za rakom nudi brezplačno pomoč.  
Kontaktirate ga lahko na jozelj.bojan@gmail.com. 

 „RAK JE LE SPOROČILO,  
DA NISMO NA PRAVI POTI”
Tako pravi Bojan Jozelj iz Sebeborcev,  
ki se s to zahrbtno boleznijo uspešno  
spopada in ob tem pomaga drugim.  
Je tiste vrste človek, ki ob prvem srečanju  
nate naredi velik vtis, pa če to hočeš ali ne.

Bojanu so leta 2009 postavili diagnozo, ki človeku po-
polnoma spremeni življenje: „Pred diagnozo raka sem 
doživel veliko simptomov: utrujenost brez nekega vzro-
ka, previsok krvni tlak, nočno znojenje, krči, neurejena 
prebava, bule, gnojne rane … Zame je rak bolezen ce-
lega telesa. Je posledica nakopičenih čustvenih in fizič-
nih strupov. Sem mnenja, da je rak bolezen duše, ki se 
na telesu izraža s čustveno in fizično bolečino. Aktivira se 
zaradi kroničnega stadija prehranjevanja z mrtvo hrano, 
čustvene in fizične zastrupitve, pomanjkanja sonca, kisika, 
čiste vode, počitka, spanca, pravilnega gibanja, razmišlja-
nja in čutenja. Je le sporočilo, ki pravi, da nismo na pra-
vi poti, in sedaj je čas, da se vrnemo nazaj na svojo pot.” 
Mamina izkušnja z rakom je Bojanu odprla oči:  „Zaradi 
izkušnje moje mame, ki se je borila z rakom, sem se odločil, 
da se bom zdravil sam z vsem znanjem, ki sem ga takrat 
premogel. Avgusta 2012 sem se fizično zrušil in to je pri-
pomoglo k temu, da sem bolezen sprejel, začel odpuščati 
sebi, drugim in se odločil za življenje. V petih tednih sem 
menjal več kot 80 navad in razvad. Pot me je vodila do dr. 
Žagarjeve na bioresonančni pregled v Mursko Soboto, od 
tu sem bil napoten v bioresonanco Izvir v Novo mesto, kjer 
so mi nudili podporo in pomoč pri zdravljenju. Odpovedal 
sem se vsem alergenom in poskušal odpraviti motilce ce-
lic. Kasneje sem dobil tudi podporo s strani ajurvedskega 
terapevta. Z delom na sebi in s pomočjo bioresonance so 
se v roku dobrih treh mesecev pokazale številne izboljšave: 
padli so tumorski markerji, začela se je stabilizirati krvna 
slika, sladkor je padel na normalno vrednost, vračati se mi 
je začela fizična moč …”

Upokojeni policist, ki je že ob rednem delu kot policijski 
zaupnik nudil psihološko podporo delavcem policije in 
njihovim družinam, je ob svoji izkušnji z rakom začel leta 
2012 nuditi podporo tudi drugim obolelim za rakom. Na 
več kot osem let dolgi poti je doživel številne izkušnje: 
„Ljudje razumemo največkrat to, kar želimo razumeti. Ni-
kakor ne zagovarjam alternativne medicine, ker poznam 
preveč šarlatanov, prav tako ne kritiziram uradne medi-
cine, ker poznam odlične zdravnike, nikakor nikogar ne 
usmerjam v nek način prehranjevanja ali življenja. Stvari 
le predstavim in na vas je, da se odločite, kaj boste spre-
jeli in kaj ne. Želim, da se zavarujete pred medicinskimi 
normami, saj vsak zdravnik mnogokrat vidi stvari druga-

če in imate pravico do drugega mnenja, do vprašanj … 
Še močneje si želim, da ste zavarovani pred raznimi šarla-
tani, ki bi vam vzeli zadnji cent, da vam prodajo nekaj, za 
kar ne veste, čemu koristi. Tako sem sam imel štiri pregle-
de z različnimi aparaturami, vendar nobena aparatura, 
razen bioresonančne, ni pokazala mojih težav s prostato, 
kljub temu da je trikrat večja od normalne in rakasta.” 
Bojan tistim, ki se obrnejo nanj, predstavi celostno zdravlje-
nje: „Vzpostavim most zaupanja, predstavim bioresonančni 
in ajurvedski pregled, Gersonovo, Budwigovo in Breussovo 
terapijo ter makrobiotiko – njihove prednosti in slabosti, 
dihalne vaje, preproste meditacije, kandido, ki je lahko 
kriva za več kot 80 simptomov, … Z vsakim delam malo 
drugače, saj je vsak edinstven.”

Ob tem Bojan vsakemu, ki mu postavijo diagnozo „rak” pri-
poroča, da preden se odloči za način zdravljenja, prebere 
knjigi Kemoterapija zdravi raka in zemlja je ravna plošča 
ter Vzemite zdravje v svoje roke. 

Bojan tudi poudarja, da ni nastopajoč človek, ampak želi 
ozavestiti ljudi: „Ne glede na to, če se zdravite medicinsko, 
alternativno ali kombinirano – morate delati na sebi! Veči-
na nas zboli zaradi izčrpanosti, podhranjenosti, zastruplje-
nosti … Predvsem pa zaradi pomanjkanja ljubezni in po-
zornosti. Mnogi smo bili tekom življenja psihično in fizično 
poškodovani, to nosimo v sebi in zaradi tega zbolimo. 
Sedaj imamo priložnost, da naredimo svoj prvi preventivni 
korak – objamemo starše, dokler jih še imamo, otroke, par-
tnerja, prijatelje in seveda ne pozabimo nase. Če nimamo 
radi sebe, potem ljubezni ne moremo deliti z drugimi. 
Bližnjim dajte vedeti, da jih imate radi. Včasih je to težko, 
ampak nekdo mora narediti prvi korak, zato ne čakajmo, 
bodimo to mi. Vzemimo si čas zase, za svoje najdražje in 
prijatelje. Svet okoli nas bo boljši in lepši.”

Janja Adanič Vratarič

UTRIP OBČANK IN OBČANOV
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PRAZNOVANJE PRVEGA MAJA
Večer pred prvim majem je bil v znamenju 
postavljanja mlajev in prižiga kresnih ognjev.

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Vaščani Ivancev smo se zbrali na tradicionalnem kresovanju s 
postavljanjem mlaja. V kulturnem programu so osnovnošolci recitirali 
prvomajske pesmi, harmonikarja sta poskrbela za prijetno glasbo, 
predsednik KS Alojz Trplan pa je zbrane nagovoril o pomenu praznika 
dela nekoč in danes (Jožica Klar).

30. aprila so vaščani Središča skupaj s prijatelji iz sosednje madžarske 
vasi, Magyarszombatfa, postavili mlaj. Nato je sledilo skupno druženje 
ob domačih dobrotah (Leonida Šanca)./Április 30-án a szerdahelyiek 
a szomszédos magyarországi Magyarszombatfa településről érkezett 
barátaikkal együtt állították fel a falu májusfáját, majd a társalgás 
ünnepi hangulatban, házi finomságok, kalácsok és sütemények mellett 
folytatódott.

KS Filovci je v sodelovanju z društvi pripravila kresovanje in kulturni 
program z domačimi ljudskimi pevkami ter recitacijami filovskih 
šolarjev. Nato je sledila pogostitev v obliki prave delavske malice. Po 
okrepčilu je bil prižig kresa, zbrane pa sta zabavala domača glasbenika 
duo Jošt (Mojca Ivanič).

Tudi letos je v Krncih potekalo že tradicionalno kresovanje s postavitvijo 
mlaja. Zbralo se je veliko število vaščanov in drugih obiskovalcev, ki so 
uživali ob jedači in pijači, predvsem pa med samim druženjem (Lea Hul, 
foto: Sara Temlin).

V Ratkovcih so najmlajši najprej okrasili krošnjo kar 20 metrskega mlaja, 
ki so ga potem starejši fantje s pomočjo mehanizacije postavili. Večer 
se je nadaljeval z druženjem ob dobrotah. Ko se je stemnilo, pa smo 
prižgali še kres in se ob njem veselili do jutranjih ur (Leon Deutsch).

Tudi v Pordašincih smo proslavili 1. maj. Ob tem dogodku smo uredili 
vaško jedro. Postavljene lutke za veliko noč smo zamenjali z lutko sonca, 
ki obiskovalce pozdravi, tudi razveseli (Bojan Šušlek)./Kisfaluban is 
megünnepeltük május elsejét. Az esemény kapcsán rendbetettük a 
faluközpontot is. A húsvéti bábuk helyébe, napocska bábu került, aki 
vidáman köszönti a falu látogatóit.

V foto utrinkih si oglejte praznovanje prvega 
maja v nekaterih krajih naše občine.
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UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Pri postavitvi kresa in mlaja v Moravskih Toplicah so sodelovali vaščani, 
člani ŠD Moravske toplice, Prostovoljno gasilsko društvo Moravske 
toplice,  člani KS Moravske  toplice in ostali. Mlaj je bil pripeljan v 
sodelovanju z mladino vasi Tešanovci. Pozdravni govor je opravil župan 
Alojz Glavač. Zaigral je Pihalni orkester Murska Sobota in ansambel 
Horizont. Za jedačo in pijačo je bilo poskrbljeno ob šanku, ki so ga 
pripravile Terme 3000 (Vesna Šemen).  

Letošnji mlaj v Sebeborcih je bil visok kar 24 metrov.  Zbrani so prisluhnili 
besedam župana Alojza Glavača, zapele so tudi članice ženskega 
pevskega zbora Žlaki. Na igrišču pa je ob nastanku prve teme zagorel 
kres. Vsem zbranim je v imenu društev ob prazniku čestitala tudi 
predsednica KS (Majda Andrejek).

Mlaj kot simbol delavskih pravic smo postavili tudi v Prosenjakovcih. 
Postavili smo kar dva mlaja, enega pri starem gasilskem domu 
in drugega skupaj s sosednjimi Madžari ob meji z Madžarsko 
(Jožefa Vöröš)./A dolgozói jogok jelképeként, május elseje előestjén, 
Pártosfalván is májusfát állítottunk, nem is egyet, hanem egyből kettőt: 
az egyiket a régi tűzoltóotthonnál, a másikat pedig a szomszédos 
magyar barátainkkal együtt, a magyar határ mellett.

V Kančevcih smo 30. aprila pripravili prvomajski piknik. Vaščanke 
in vaščani so se piknika udeležili v lepem številu, saj se je zbralo 43 
prebivalcev. Za pecivo so poskrbele vaščanke, za ostalo pa sokrajani in 
KS Kančevci. Piknik je ob druženju, glasbi in namiznem tenisu potekal do 
poznih večernih ur (Uroš Podlesek).

 Ženske so na srečanju na prvo mesto postavile sebe.

ODMIK ZA ŽENSKE »SR(E)ČNA« V KANČEVCIH 
V maju se je v Domu duhovnosti v Kančevcih 
odvijal sproščujoč vikend za ženske. 

Skozi program je udeleženke popeljala dr. Anica Koprivc 
Prepeluh, zakonska in družinska terapevtka. Namen druže-
nja je bil, da ženska začuti sebe in si odgovori na vprašanje: 
»Kdo sem jaz? Je moja pot prava?« Šlo je za nekajdnevno 
polnjenje baterij za ženske, za odmik od vsakdanjika in 
posledično srečnejšo in bolj zadovoljno žensko ob vrnitvi 
v dom, družino, na delovno mesto. Na odmiku je sode-
lovalo 25 žensk vseh starosti iz različnih krajev. Srčna in 
topla voditeljica obožuje našo pokrajino in se rada vrača 
na Goričko. 

Cvetka Šavel Kerman
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6. JURJEV POHOD V SREDIŠČU 
V nedeljo, 23. aprila se je pred gasilskim domom 
v Središču na že tradicionalnem pohodu zbralo 
okrog petinpetdeset pohodnikov – to je več 
oseb kot samih prebivalcev vasi. 

Ljubitelji narave so prišli iz bližnje in širše okolice pa tudi 
iz sosednje Madžarske. Letos smo izbrali relacijo Središče–
Berkovci–Prosenjakovci–Središče. Pot je bila dolga slabih 
deset kilometrov in je vodila po gozdni poti in državni cesti. 
Prvi postanek smo imeli v Berkovcih, kjer smo si ogledali 
Časarjev mlin. Lastnik nam je na kratko povedal o zgodo-
vini mlina. Po krajšem počitku smo pot nadaljevali proti 
prosenjakovski šoli in se spet po gozdni cesti vračali na-
zaj v Središče, kjer nas je čakalo kosilo. Med pohodom ni 
manjkalo dobre volje pa tudi vreme je bilo tisto ta pravo 
– pohodniško.  

KD Antal Ferenc Središče 

6. SZENT GYÖRGY- NAPI  
GYALOGTÚRA SZERDAHELYEN
Április 23-án, vasárnap, a szerdahelyi 
tűzoltóotthonnál a falu lakóinak létszámát 
meghaladó, mintegy 55 túrázó gyűlt össze, hogy 
elinduljanak az immár hagyományos túrán.

A természet szerelmesei a szűkebb és távolabbi környékről, 
sőt Magyarországról is érkeztek. Az idén a közel tíz kilométe-
res, Szerdahely–Berkovci–Pártosfalva–Szerdahely túravona-
lat választottuk, amely az erdőn keresztül és az országúton 
vezetett. Az első állomásunk Berkovciban volt, ahol meg-
tekintettük a Časar malmot, amelynek történelmét maga 
a tulajdonos ismertette. A rövid pihenőt követően utunkat 
a pártosfalvi iskola felé vettük, majd az erdei úton tértünk 
vissza Szerdahelyre, ahol már ebéddel vártak minket. A túra 
rendkívül jó hangulatban zajlott, és még az időjárás is a tú-
rázásnak megfelelő, kellemes volt. 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

 V RADENCIH ZMAGAL 
DIVJAČINSKI GOLAŽ TERM 3000
Zdravilišče Radenci je 30. aprila  
organiziralo 6. tekmovanje v kuhanju 
divjačinskega golaža. 

Strokovno komisijo za ocenitev divjačinskih golažev so ses-
tavljali: Danilo Kozar (vodja kuhinje Hotela Termal Moravske 
Toplice), Boštjan Rožanc (vodja kuhinje Hotela Radin Raden-
ci) in Zdenka Mesarič (strokovna učiteljica na SŠGT Radenci). 
Ocenili so, da je naslov zmagovalca pripadel ekipi Terme 
3000 Moravske Toplice (Renato Rac iz Filovcev in Evgen 
Mlinarič iz Odrancev), 2. mesto je osvojila ekipa Team Slavi-
nec Boreci, 3. mesto pa ekipa Petanjski butalci.

Filip Matko Ficko

Slabih deset kilometrov dolga pot je pohodnikom hitro minila./ 
A túrázók hamar bejárták a közel tíz kilométeres utat. 

Zbralo se je več pohodnikov, kot je prebivalcev Središča./ 
A túrán résztvevők száma meghaladta Szerdahely lakóinak létszámát. 

Zmagovalni golaž sta pripravila Renato Rac in Evgen Mlinarič.
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so se gasilci zbrali v prostorih gasilskega doma Bogojina na 
jutranjem gasilskem zajtrku in si izmenjali nekaj spodbudnih 
besed za prihodnje sodelovanje. 

Jože Žerdin 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

GASILCI SO POČASTILI  
SVETEGA FLORIJANA
V gasilskem sektorju Bogojina so pred 25. leti 
začeli s Florijanovo sveto mašo kot spomin na 
svetega Florijana, ki je zavetnik gasilcev, hkrati 
pa se spomnijo na žive in pokojne gasilce. 

Gre za edini gasilski sektor v Občini Moravske Toplice, kjer se 
gasilci spomnijo na zavetnika sv. Florijana, pri čemer to tradi-
cijo vsako leto negujejo in ohranjajo ter vse skupaj prenašajo 
na mlajše gasilske rodove. Tudi letos je gasilski sektor Bogo-
jina skupaj z župnijo Bogojina v nedeljo, 30. aprila, pripravil 
Florijanovo mašo v župnijski cerkvi. Florijanove gasilske maše 
so se s prapori udeležili gasilci iz PGD Bogojina, PGD Filovci, 
PGD Ivanci, PGD Kobilje in PGD Bukovnica. Za župnijo Bogo-
jina je bil Florjanov shod in druženje gasilcev nekaj lepega, 
saj so občani spoznali dobrosrčno plat gasilcev, ki ljudem v 
nesreči vedno priskočijo na pomoč. Po končani sveti maši V Bogojini so gasilci počastili in se spomnili svetega Florijana.

Prva je nastopila domača folklorna skupina. Dvorana se je napolnila do zadnjega kotička.

V BOGOJINI SAN SE ŠETAO 
V Bogojini je potekalo območno srečanje 
odraslih in mladinskih folklornih skupin.

Murskosoboška območna izpostava Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti je v nedeljo, 7. maja, 
v kulturni dvorani Bogojina pripravila srečanje odraslih in 
mladinskih folklornih skupin pod naslovom San se šetao. 
Srečanje je združilo osem folklornih skupin, ki so se ob 
spremljavi glasbenikov predstavile vsaka s svojo plesno 
zgodbo. 
Odrsko postavitev z naslovom Od Kerke do Rabe je predsta-
vilo osem plesnih parov. Kot prvi so nastopili domačini, 
folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Jožef Kosič 

Bogojina pod vodstvom Matjaža Cerovška. Predstavili so se 
še folklorna skupina Kulturno turističnega društva Moščan-
ci z odrsko postavitvijo Bili smo na topli proški in folklorna 
skupina KTD Goska Satahovci z Naše goske. S prleško pe-
smijo in plesom so se predstavili KTD Babinci, z madžarsko 
pa folklorna skupina KUD Jozsef Attila Motvarjevci. Z naj-
močnejšo zasedbo, ki so jo imeli beltinski folkloristi, kjer so 
nastopile tri generacijsko različne zasedbe, pa so zaplesali in 
zapeli Mladinska FS KD Marko Beltinci,  FS Marko KD Marko 
Beltinci, ki jo sestavljajo pretežno študentje, ter Veteranska 
FS KUD Beltinci.

Mojca Ivanič
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UTRIP OBČANK IN OBČANOV

TD MARTIN MARTJANCI –  
KJER ŽIVIMO Z NARAVO! 
TD Martin Martjanci je v skladu s svojim 
programom dela za leto 2017, v katerem 
praznuje svojo petnajsto obletnico delovanja, 
v soboto, 6. maja, pripravil POHOD PO 
MARTJANSKI POTI za odrasle in otroke s startom 
na Športno rekreacijskem centru v Martjancih.

V lepem, ravno prijetnem vremenu za pohod se je zbrala si-
cer le peščica pohodnikov. Krenili so na pot, ki je bila urejena 
z evropskimi finančnimi sredstvi ter namenjena vsem nam za 
zdravo življenje z gibanjem v naši lepi domači naravi, česar 
pa na  žalost očitno ne zmoremo izkoristiti dovolj.
Kljub vsemu je bilo prijetno tako na poti kot tudi na zaključ-
ku, ko smo se prijetno utrujeni še okrepčali z langašem in 

Zbrani na že 6. nočnem pohodu (Foto: Sara Temlin).

Na poti se prileže tudi okrepčilo (Foto: Sara Temlin). 

slastnimi palačinkami. Vse ostale, ki jim je pohod, primeren 
tudi za hojo z nordijskimi palicami, namenjen, pričakujemo, 
upamo v večjem številu, v naslednjem letu.

TD Martin Martjanci  

6. NOČNI POHOD
Krajevna skupnost Krnci je 6. maja organizirala 
že 6. tradicionalni nočni pohod. Pohod je bil dolg 
9 km in se odvijal v okolici Krncev. 

Na začetku sta pohodnike pozdravila predsednik Krajev-
ne skupnosti Krnci Štefan Hul in župan Občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač. Pohodniki so se iz Krncev najprej 
odpravili proti Kukeču, kjer so si ogledali novo poslopje 
kmetije (Kmetija: nov začetek). Tam so tudi naredili kratko 
postojanko, kjer so se okrepčali. Nato pa so nadaljevali pot 
preko Kukeča nazaj proti gasilskemu domu Krnci, kjer jih je 
pričakal topel obrok.
Krajevna skupnost Krnci se zahvaljuje Občini Moravske To-
plice, Turistično-informativnemu centru (TIC) iz Moravskih 
Toplic, PGD Sebeborci in gospodinjam iz Krncev in okolice 
za dobrote, ki so jih pripravile. Naslednji, že 7. nočni pohod 
v Krncih bo predvidoma v soboto, 5. maja 2018. Že sedaj 
ste vabljeni vsi ljudje dobre volje. 

Lea Hul

Pridne roke vaščank so poskrbele, da pohodniki niso bili lačni.

OBVESTILO LOVSKE DRUŽINE MORAVCI
SIMON BRUNER, stanujoč  Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske 
Toplice, GSM: 031 525 362,
DOMINIK HARI, stanujoč  Dolga ulica 92,  SI 9226 Moravske 
Toplice, GSM: 041 865 514.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona  PISNO z vsemi 
relevantnimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih 
kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil na naslov:    
LD Moravci, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice.

Starešina LD Moravci: Franc BRUNER

Lovska družina MORAVCI v skladu s 56. členom Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20. 04. 2004) 
obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na obmo-
čju revirja LD MORAVCI (upravljane površine k. o. Martjanci, 
Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh, Selo), 
da so imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenje-
vanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah.

ŠTEFAN MAKOTER, stanujoč Dolga ulica 46, SI 9226 Mo-
ravske Toplice, GSM: 031 559 871
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UTRIP OBČANK IN OBČANOV

MEDNARODNO OCENJEVANJE 
VIN V PROSENJAKOVCIH
11. maja so v zadružnem domu v Prosenjakovcih 
ocenjevali 55 vzorcev vin iz vasi naše občine, 
sosednjih madžarskih vasi ter iz Kobilja in 
Gaberja.

Dva slovenska in en madžarski sodnik so podelili 15 zlatih 
priznanj, 22 srebrnih, 11 bronastih, 7 vzorcev pa je dobi-
lo priznanja za sodelovanje. Prvo mesto in zlato priznanje 
je osvojila družina Vogrinčič iz Filovcev s sorto Beli pinot, 
ki so ji sodniki namenili 18,53 točk. Drugo mesto in zlato 
priznanje je osvojila Nada Grabar iz Sela s sorto Traminec 
(18,47 točk). Tretje mesto in 
prav tako zlato priznanje pa 
je osvojila Olga Gabor iz Fi-
lovcev s sorto Muškat otonel 
(18,43 točk). Organizatorji, 
Sekcija vinogradnikov KTD 
Ady Endre Prosenjakovci so 
za sorto Zvrst prejeli 17,87 
točk in osvojili srebrno pri-
znanje. Nagrajenci bodo pri-
znanja prejeli ob postavitvi 
klopotca.

Janja Adanič Vratarič

NEMZETKÖZI BORMINŐSÍTÉS 
PÁRTOSFALVÁN
Május 11-én a pártosfalvi szövetkezeti 
otthonban a település és a község, valamint a 
szomszédos magyarországi települések, továbbá 
Kobilje és Gyertyános bortermelőinek 55 
bormintáját minősítették. 
A két szlovén és az egy magyar borbíráló 15 arany, 22 ezüst 
és 11 bronzminősítést osztott ki, 7 minta pedig a részvételért 
részesült elismerésben. Az első helyet és a vele járó aranyel-
ismerést, 18,53 ponttal, a filovci Vogrinčič család Fehér pinot 
bora szerezte meg. A második hely és arany elismerés a seloi 

Grabar Nada termelő tramini 
borának járt (18,47 pont). A 
harmadik helyezett és arany 
elismerésben részesülő bor 
a filovci Gabor Olga Muskát 
otonel bora lett (18,43 pont). 
A szervező, a pártosfalvi Ady 
Endre Művelődési és Turiszti-
kai Egyesület Zvrst nevű bora 
17,87 pontot és ezüst elisme-
rést kapott. A díjazottak az el-
ismeréseket a kelepelő állítás 
alkalmával vehetik át. 

Zbrani na ocenjevanju vin v Prosenjakovcih./ A pártosfalvi borminősítés 
résztvevői.

Najljubše vino 11. Prekmurske vinske kraljice je rumeni muškat.

11. PREKMURSKA VINSKA KRALJICA
13. maja so v filovskem Gaju imenovali  
11. Prekmursko vinsko kraljico. Ob tem so otvorili tudi 
obnovljeno vinsko klet ter odkrili spominsko ploščo na 
njej, ki jo je blagoslovil župnik Stanislav Zver. 

11. Prekmurska vinska kraljica je postala Špela Casar iz Filovcev, 
ki trenutno piše diplomo iz wellnessa in pravi, da »vinska kraljica 
mora pokazati znanje iz vinogradništva in vinarstva, vinske kulture 
in z njo povezano kulinariko, informativno mora poznati turizem 
ter mora biti splošno razgledana. Dolžnosti vinske kraljice so, da 
zastopa in promovira  vinogradništvo in vinarstvo Prekmurja kot 
tudi  kulturno-zgodovinsko dediščino.« Z vinogradi je povezana 
že od otroštva, saj je dedek bil znan vinogradnik, tradicijo pa 
nadaljujejo tudi njeni starši, brat in sestra. »Včasih sem kot majhna 
deklica tekala v vinogradu, ko sem bila že dovolj velika, sem z ve-
seljem pomagala, danes pa se, ko pridem iz službe, rada zatečem 
med trse, kjer me delo v naravi pomiri, sprosti ter napolni z ener-
gijo.« Zase pravi, da velja za bolj tiho osebo, vendar upa, »da bom 
svoje naloge opravljala korektno, ter vem, da bom Prekmurje in 
naša vina predstavljala in zastopala po svojih najboljših močeh.« 

Janja Adanič Vratarič
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PORDAŠINSKI POHOD
KTD Zvon Pordašinci – MTE Harang Kisfalu je v 
nedeljo, 14. maja, organiziralo 2. pordašinski 
pohod v dolžini 13 km. 

Ob 8:30 smo se zbrali pred vaškim domom Pordašinci, kjer 
smo se na hitro okrepčali. Čez 70 parov nog se nas je podalo 
proti Magyarszombatfi (HU). Tam smo si ogledali lončarsko 
hišo in lončarsko delavnico s prikazom izdelovanja gline-
ne posode. Vzeli smo si čas za odmor z malico. Pot nazaj 
nas je vodila skozi gozd 
do izhodiščnega kraja. Za-
ključek pohoda je bil v va-
škem domu, kjer smo vse 
udeležence pogostili. Tako 
smo tudi našli priložnost, 
da se malo pogovorimo in 
poveselimo. Po odzivih po-
hodnikov je bil pohod od-
lično organiziran, potrudili 
smo se in s tem pritegnili 
pohodnike iz ožje in širše 
okolice.

Bojan Šušlek

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

KISFALUSI GYALOGTÚRA
A MTE Harang Kisfalu – KTD Zvon Pordašinci 
vasárnap, 2017. május 14-én megszervezte a 2. 
Kisfalusi gyalogtúrát 13 km-es hosszúságban. 

8.30-kor volt a gyülekező a kisfalusi faluotthon előtt, ahol reg-
geli frissítővel vártak minket. Több mint 70 pár túrázni vágyó láb 
vette az irányt Magyarszombatfa (HU) felé, ahol megtekintettük 
a fazekasházat és egy fazekasműhelyt. Ilyen módon próbáljuk 
visszaállítani és ápolni, valamint szorosabb kapcsolatokat kiala-

kítani Magyarország lakosaival. 
A visszavezető út az erdőn ke-
resztül vitt minket a kiinduló-
pontunkig. A túra befejezése 
a faluotthonban volt, ahol 
minden résztvevőt megven-
dégeltünk, és köszönőlevelet 
adtunk át nekik.  Ez pedig egy 
kiváló alkalom volt a beszélge-
tésre és a társalgásra. A gyalog-
túrán résztvevők visszajelzései 
szerint a túra nagyon jól volt 
megszervezve, mi szervezők 
mindent bele adtunk.

V SELU ŽE TRINAJSTIČ KOSILI Z ROČNO KOSO

V Pordašincih so se zbrali pohodniki od blizu in daleč./ 
Kisfaluba a közelből és távolabbról is érkeztek túrázók.

Tudi ženske so se pomerile v košnji trave.

Že tradicionalno je Pevsko društvo Selo na 
začetku maja pripravilo srednjeevropsko 
tekmovanje v košnji trave z ročno koso. 

Kosci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Romunije so se 
pomerili v šestih kategorijah, in sicer člani, članice, veterani, 
strižne kosilnice ter ekipno – kosa 90 centimetrov in ekipno 
– kosa neomejeno.  Kljub temu da gre za tekmovanje, pa je 
cilj prireditve tudi obujati stare običaje. Ob prireditvenem 
prostoru so se obiskovalci lahko ustavili na stojnicah, kjer so 
našli ponudbo lokalnih izdelkov in dobrot. Poskrbljeno pa 
je bilo tudi za dobro voljo, obiskovalce je namreč zabavala 
skupina Plamen.  Anja Vučkič

EKIPA ČLANI:
1. mesto: MIRKO KECMAN (BIH -RS), čas 7,9 min
2. mesto: VINCENC ERNIŠA (SLO), čas 8,3 min
3. mesto: VINKO ČIČAK (BIH-KUPRES), čas 8,2 min
 
EKIPA ŽENSKE:
1. mesto: MARIA MORAR (ROM), čas 1,19 min
2. mesto: CVIJETA KNEŽEVIĆ (SRB-VRBAS), čas 1,68 min
3. mesto: MARIJA MAKARI (SLO), čas 1,79 min

EKIPA VETERANI:
1. mesto: KOLOMAN MALAČIČ (SLO), čas 1,59 min
2. mesto: ZDENKO HARI (SLO), čas 1,7 min

EKIPA STRIŽNE KOSILNICE:
1. mesto: PRIMOŽ SUKIČ (SLO - DOLNJI SLAVEČI), čas 8 min
2. mesto: BOJAN NEMET (SLO-SELO), čas 8,2 min
3. mesto: ROBERT MAKARI (SLO-ANDREJCI), čas 10,8 min

EKIPNO - KOSA 90 CM
1. mesto: BIH - KUPRES1 (Čičak, Kuštr, Čičak), čas 7,6 min
2. mesto: BIH - KUPRES2 (Kuštro, Ramčić, Kuštro), čas 8,1 min
3. mesto: SLO1 (Erniša, Mlakar, Makari), čas 8,6 min

EKIPNO - KOSA NEOMEJENO 
1. mesto: SLO1 (Erniša, Mlakar, Makari), čas 14,7 min
2. mesto: BIH-RS (Trkulja, Kecman, Kecman), čas 14,8 min
3. mesto: BIH-KUPR.1 (Čičak, Kuštro, Čičak), čas 16,1 min
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20 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
MORAVSKE TOPLICE
20. maja so se v tešanovskem vaško-gasilskem 
domu zbrali upokojenci naše občine. Obeležili 
so 20 let delovanja ter ob tem članom in 
drugim zaslužnim za delovanje društva podelili 
priznanja.

Pred vstopom v dvorano smo si lahko ogledali razstavi iz-
delkov članic Sekcije ročnih del, ki jo vodi Majda Prša, in 
porcelanskih figuric iz zasebne zbirke Irene Janža. Prireditev 
se je začela s slovensko himno, ki jo je zapel pevski zbor 
Marjetice. Navzoče je nato pozdravil Ludvik Kranjec, pred-
sednik pripravljalnega odbora. Ludvik Sočič, predsednik DU 
MT, je v svojem govoru med drugim postregel z zavidanja 
vrednim podatkom – društvo šteje namreč že skoraj 600 
članov! Sledila je podelitev priznanj. Častna člana sta posta-
la nekdanji župan Feri Cipot – občina je v času njegovega 
delovanja omogočila delovanje društva in Štefan Zelko, ki 
je vodil Marjetice 11 let ter so mu naziv podelili zaradi dela 
na glasbenem področju. Priznanja so prejeli Nada Veren - 
bivša predsednica DU, ki vodi socialno komisijo, Jože Recek 
– dolgoletni član, deluje v sekciji za izlete, občina, Madžarska 
narodna samoupravna skupnost ter KS Tešanovci. Pohvale 
so prejeli  Pavel Horvat, Angela Berden, Ernest Geci ter Ma-

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Zbrani so počastili 20. obletnico delovanja društva.

 Leon bodočim študentom svetuje, naj vpišejo smer, ki jih zanima.

rija Vegi. Angela Novak, članica Pomurske pokrajinske zveze 
društev upokojencev, je po govoru nagrajencev predsedni-
ku DU MT podelila priznanje. Sledil je še nastop predšolske 
skupine vrtca Martjanci, zbrane je pozdravi tudi tešanovski 
mali rijtar, nastopil je pesnik Martin Horvat, ki ga je predstavil 
prof. Jože Vugrinec, zapele so Filovske pevke ter Marjetice, 
prireditev pa je sklenil ansambel Zvonček. Po prireditvi so 
se navzoči sproščeno družili ob pogostitvi.

Janja Adanič Vratarič

LEON DEUTSCH – NAJBOLJŠI 
ŠTUDENT 1. LETNIKA 
MIKROBIOLOGIJE (MSC) 
Leon Deutsch iz Ratkovcev je bil izbran za 
najboljšega študenta 1. letnika Mikrobiologije 
Msc  2015/2016 na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. 

Glavni kriterij za laskav naziv najboljšega študenta so bile 
ocene, saj mora biti povprečje vseh ocen izpitov večje od 
9,1. Leon pravi, da to »ni enostaven dosežek in na nek način 
kaže odraz vloženega dela. Bistveno je predvsem to, da si 
na izzive, ki ti jih nudijo asistenti in profesorji pripravljen in 
jih skušaš reševati na najboljši možen način.« Leon se je za 
šudij mikrobiologije odločil šele po vpisu na farmacijo. »Tam 
smo imeli med drugim tudi predmet mikrobiologija, ki me 
je takoj začela zanimati. Najprej so me zanimali patogeni 
mikroorganizmi, torej tisti, ki povzročajo razne bolezni. Zato 
sem se odločil za prepis na študij Mikrobiologije na Bioteh-
niški fakulteti.« Leon, ki se v prostem času najraje ukvarja s 
kolesarjenjem, si sanjsko zaposlitev predstavlja v analitskem 
laboratoriju, saj ima rad dinamiko in izzive. Izjemen študent 
vsem, ki premišljujete, kam bi šli študirat, svetuje, da vpišete 

smer, ki vas zanima. »Mislim, da če nekaj delaš rad, se potem 
tudi lažje podaš v iskanje službe nekam drugam, če je v do-
mačem kraju ne najdeš.«

Janja Adanič Vratarič
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV  MORAVSKE  TOPLICE – 20 LET  

UTRINKI IZ NAŠE 
DEDIŠČINE 
V tokratni številki objavljamo 
fotografijo trnáca Ane Gomboc 
iz Tešanovcev.

Tudi vas vabimo, da nam na elektronski 
naslov uredništva (lipnica.casopis@gmail.
com) ali na naslov občine pošljete foto-
grafijo starejše stavbe, domačih opravil, 
starejšo prekmursko besedo in razlago 
zanjo ... Tako bomo skupaj ohranili dedi-
ščino naših prednikov. 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Spoštovane kolegice upokojenke, spoštovani 
upokojenci!
Odslej boste na tem mestu v Lipnici lahko zasledili 
kratka poročilca o našem delu in napovedi prihod-
njih dogodkov. Na ta način bomo skušali izbolj-
šati medsebojno komunikacijo in obveščenost. 
Žal zaradi tempa izhajanja podatke pripravljamo 
tudi za več kot dva meseca vnaprej, zato – bojim 
se – kdaj kaj tudi izostane. Obveščanje v Lipnici 
je le dodatni način sporočanja, vsi utečeni, zlasti 
prek poverjenikov, seveda ostanejo v veljavi tudi 
v prihodnje.

Ludvik Sočič, 
predsednik DU Moravske Toplice

POROČAMO
20 let. V maju smo proslavili 20-letnico delovanja. 
Izlet. Na Koroško se je v začetku maja odpravilo 37 naših članov. Za 
jesen načrtujemo izlet po ožji domovini, Prekmurju, in skok v Porabje.
Piknik. 10. junija smo se zbrali na pikniku v Noršincih.

priPOROČAMO
Člani. Števec, ki šteje članstvo, se je zaustavil pri številki 59.. Šeststoti  
član bo nagrajen z 2 kopalnima kartama za Vivat. Članom so vsto-
pnice na voljo po ugodni ceni. 

Nordijska hoja. Poleti in jeseni načrtujemo več srečanj pohodnikov, 
prvo, 29. junija bomo uvedli s predavanjem trenerja. Vabljeni tudi 
drugi ljubitelji hoje (približno 6 km).

 „KÜJAJMO PO DOMAČE“ 
V tokratni številki objavljamo recept Gizele 
Kološa iz Andrejcev, ki bo prejela nagrado 
Turistične kmetije Puhan.

RŽENI KRUH
SESTAVINE
• 5 kg ržene moke 950
• 5 kg namenske krušne moke
• 10 dag soli
• 7 dag kvasa
• 4-5 dag kvasovega narastka
• 6 l mlačne vode 
  (vodo dodajajte po potrebi)

S temi sestavinami omesite 
srednje mehko maso. Takoj 
povaljajte, dajte v košarice 
in pustite vzhajati do ene 
ure. Pečico oziroma krušno 
peč segrejte na 250 C in pe-
cite 1 uro (za 1 kg kruha je 
potrebnega 1,20 kg testa).
Dober tek!

Vaše recepte za naslednjo številko Lipnice pošljite do 10. 8. 
2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom „Küjajmo po domače“ 
ali na elektronski naslov lipnica.casopis@gmail.com.

Trnác Ane Gomboc.
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SV. MARTIN,  AKVILA, PLEČNIK IN 
MARTJANSKA CERKEV
Martjance so vsak po svoje zaznamovali trije 
véliki možje: sv. Martin, Johannes Aquila 
(poslovenjeno Janez Akvila) in Jože Plečnik. 

Svetnik je dal kraju ime (prvič zapisano kot Zenthmartun 
leta 1365), pa tudi župniji oz. cerkvi, Akvila je le-to sezidal 
in poslikal, Plečnik je v njen prezbiterij postavil kip v vsej 
Evropi zelo čaščenega svetnika, na martjansko pokopališče 
pa 1932 še nagrobnik župniku Jožefu Horvatu, ki je arhitektu 
naročil izdelavo načrta za novi oltar z župnijskim patronom. 
Minulo leto smo praznovali 1700-letnico rojstva sv. Martina 
(r. je bil ok. l. 316, u. pa ok. l. 397, kar v  letošnjem letu znese 
1620 let od njegove smrti). Letos se spominjamo tudi 640 
let, odkar je izpričan Janez Akvila (prvič v letu 1377), dveh 
Plečnikovih obletnic (r. 1872, u. 1957), o čemer smo v Lipnici 
že pisali (Plečnikovo leto in bogojinska Bela golobica), in 625 
let martjanske cerkve. Šest  obletnic, sedem, če upoštevamo 
še starost Horvatovega spomenika.
Boljšega zavetnika, kot je sv. Martin, Martjanci in martjanska 
župnija ne bi mogli dobiti. S svojim imenom  jih uradno 
zaznamuje že več kot šest stoletij in pol. Rojen je bil v Sobo-
tici (Savaria, danes Szombathely na Madžarskem, po prekm. 
Sombotel, nem. Steinamanger), bil  vojak v Galiji in škof v 
Toursu. Počasi, a vztrajno, nastaja tudi njegova, t. i. Evropska 
pot sv. Martina, ki naj bi vodila od madžarskega Sombotela 
do francoskega Toursa in to tudi skozi naše kraje (Martjanci, 
Kobilje). Svetnik, ki ga je bila ena sama dobrota in usmiljenje 
do revnih (npr. legenda s plaščem in prezeblim revežem), naj 
bi bil eden od prvih svetnikov, ki ni umrl mučeniške smrti, 
pa mu je Cerkev vseeno podelila to avreolo. 
Župnijska cerkev sv. Martina 
v Martjancih je zgrajena v 
gotskem slogu v letu 1392. 
Letos je torej stara  625 let.  
Pomembna obletnica, zato 
tudi naš sestavek s štirimi 
znamenitimi navedki v naslovu. 
Je gotska katedrala v malem in 
nasploh eden najčudovitejših 
sakralnih stavbarsko-slikarskih 
spomenikov ne le v naši občini, 
temveč v vsem Pomurju in 
širše v Sloveniji. Lepa je že od 
zunaj, znotraj pa nas prevzame s 
prekrasno poslikanimi zgodbami  
iz življenja sv. Martina in drugimi 
(Med njimi je tudi freska s 
podpisom in avtoportretom 
avtorja Akvile. Deloval je iz Rad-
gone, danes Bad Radkersburg v 
Avstriji, kjer se je najbrž tudi rodil). Martjanska cerkev (foto: Karlo Vratarič)

KULTURNE DROBTINICE

Cerkev krasijo vitka in šilasto zaključena okna v prezbiteriju, 
ki pomenijo čudovit začetek enoladijske stavbe. V ladji sicer 
ni elegantnih visokih stebrov, ki bi jo dvigali v nebo ter se 
na stropu družili v rozetah, se pa v dveh okroglih poslikanih 
delih v izstopajočih rebrih spoji strop kot dvoje svodov nad 
svetlim svetiščem in Plečnikovim svetnikom s podstavkom 
in tabernakljem pred njim. Vse troje v belem marmorju. Med 
obojimi oboki pa jo krasijo že omenjene freske, ki so dobro 
ohranjene tudi na stenah okrog svetišča in deloma še v ladji 
cerkve.
V njeni zunanjščini ni bogate figuralike, ki jo lahko občudu-
jemo na kölnski, milanski ali kaki francoski katedrali, je pa 
martjanska s svojimi podpornimi stebri, visokim  zvonikom 
in z že omenjenimi okni, ki jih zaključuje več manjših rozet, 
dovolj razgibana, da nas prepriča v svoj gotski izvor.  
Ob 600-letnici njene izgradnje je bila 1992 postavljena raz-
stava  z naslovom 600 let cerkve v Martjancih. Pobudnik zanjo 
je bil p. Štefan Balažic (1941–2001), tudi graditelj Doma du-
hovnosti  v Kančevcih, avtor pa prof. Jože Vugrinec. Prazno-
vanje je obogatil simpozij in publikacije po njem. Bogate pri-
reditve, ki bi morda čez pet let – če bi se ponovile – prinesle 
kakšna nova dognanja o njej. Predvsem pripovedi fresk so 
morda še skrivnostne. Zato stavbe ne smemo občudovati 
le kot arhitekturni in slikarski biser, temveč tudi kot sakralni 
objekt usmiljenja in dobrote. Dobrotniki,  kaj dobrotniki, sveti 
ljudje so bili sv. Martin, Akvila in Plečnik. 
Tudi zato naj še dolgo stoji v čast Bogu in v veselje ljudem to 
naše svetišče, naj sveti v duše svojih župljanov, obiskovalcev 
in vseh občanov, da bomo v življenju bogati z ljubeznijo, 
dobroto in vero, s čimer so bili obdarovani sv. Martin, slikar 
Janez Akvila in arhitekt Jože Plečnik. 

Jože Vugrinec 
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KUD ANTAL FERENC SREDIŠČE 
KUD Antal Ferenc Središče dobro sodeluje s 
kulturnimi društvi okoliških vasi in z vasmi 
sosednje Madžarske. Predsednica društva, 
Silvija Šanca, pravi, da to dobro sodelovanje 
želijo ohranjati tudi v bodoče.

Kdaj je nastalo KUD Antal Ferenc Središče, kdo je dal 
pobudo in koliko je danes članov?
Kulturno društvo Antal Ferenc Središče je bilo ustanovljeno 
leta 1999 in sicer na pobudo oziroma željo vaščanov. Ime 
je dobilo po zadnjem delujočem lončarju v vasi, gospodu 
Antalu Ferencu. Društvo danes šteje 32 članov, od starosti 
7 let do 72 let.

Po kakšnem načelu delujete? Kakšno je vaše vodilo?
Društvo je samostojno in prostovoljno združenje članov. Z 
ljubiteljskim delovanjem uresničujemo svoje interese na po-
dročju kulture, s posebnim poudarkom na kulturi madžarske 
narodnosti, s katerim prispevamo k bogatenju kulturnega 
življenja v svojem ožjem in širšem okolju. Osnovno vodilo 
društva je poudarek na ohranjanju starih ljudskih običajev, 
tradicije in kulture naših prednikov.

Na kaj ste člani društva še posebej ponosni in ob ka-
kšnih priložnostih se zbirate?
Kljub temu da smo majhno društvo in starostno zelo raz-
noliki, delujemo enotno in v razumevanju. Mislim, da je to 
najbolj pomembno v neki skupnosti, saj le tako lahko dose-
žemo svoje cilje in začrtane programe oziroma dejavnosti. V 
našem KUD-u smo kot ena večja družina, kjer vsak izmed nas 
poprime za delo in s skupnimi močmi to delo tudi opravimo. 
Ko pa je zabava, se vsi skupaj veselimo in zabavamo. Najbolj 
ponosni smo prav na našo povezanost in organiziranost in 
zato so tudi naše prireditve, ki jih imamo v Središču, tako 
uspešne in obiskane. Zbiramo se pred prireditvami, da se 
pogovorimo in razdelimo dela, in ob samih prireditvah, ki 
jih organiziramo.

Vaše dejavnosti so raznovrstne. Kje dobite ideje zanje 
in kakšna je pot od ideje do same izvedbe?
Ja, res imamo pester program. Nekatere so že tradicionalne, 
kot so lüjpanje tikvinoga semena in česanje perja, Jurjev 
pohod, postavitev in podiranje mlaja. Po možnosti pa posku-
šamo uvajati tudi kakšne nove. Pred leti smo imeli lončarski 
dan, razstavo slik, gledališko predstavo, srečanje izseljencev 
Središča, kar načrtujemo tudi v bodoče. Ideje dobivamo na 
občnih zborih, ob skupnih srečanjih in pogovorih s člani 
društva, te ideje nato poskušamo, če se le da, uresničiti.

Kaj še načrtujete v letošnjem letu?
28. januarja smo uspešno izvedli 8. tradicionalno prireditev, 
to je lüjpanje tikvinoga semena in česanje perja. Naslednja 
večja prireditev, ki jo organiziramo že več let zapored, je 6. 
Jurjev pohod, ki je bil 23. aprila. Teden dni pozneje, 30. aprila 

smo skupaj z vaščani Magyarszombatfe postavili mlaj pri 
meji, mlaj smo 3. junija tudi podrli. Meseca decembra ima-
mo še v načrtu adventni popoldan z okraševanjem božične 
jelke pred gasilskim domom. Naše društvo poleg svojih pro-
gramov sodeluje na različnih tekmovanjih, kot je na primer 
kuhanje bograča.

Janja Adanič Vratarič

NAŠA DRUŠTVA

Tradicionalno postavljanje mlaja./ Hagyományos májusfaállítás.  

Zbrani na razstavi slik./ Közösen néztük meg a kiállítást. 
 

Leta 2013 so pripravili srečanje izseljencev./2013-ban megszerveztük az 
elszármazottak találkozóját. 



Lipnica 151   |   29

ANTAL FERENC MŰVELŐDÉSI 
EGYESÜLET SZERDAHELY
A szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület 
jó kapcsolatokat ápol a szomszédos falvak, 
és a magyarországi települések művelődési 
egyesületeivel. Šanca Silvija, az egyesület elnöke 
pedig elmondja, szeretnék, ha ez a jövőben is így 
maradna.

Mikor, és kinek a kezdeményezésére alakult meg a szer-
dahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület? Hány tagot 
számlál ma?
A szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület megalapí-
tását 1999-ben a falu lakossága kezdeményezte. Névadója a 
település utolsó fazekas mestere, Antal Ferenc. Az egyesület-
nek jelenleg 32 tagja van, hét évestől 72 éves korig vannak 
tagjaink.

Milyen működési elvet követnek?
Az egyesület a tagok önálló és önkéntes társulata. Műked-
velő tevékenységünkkel kulturális érdekeket valósítunk 
meg, külön hangsúlyt fektetve a magyar nemzeti közösség 
kultúrájára, amivel hozzájárulunk szűkebb és szélesebb kör-
nyezetünk kulturális életének gazdagításához. Egyesületünk 
vezérelve a régi népi szokások, hagyományok és őseink kul-
túrájának ápolása, átörökítése. 

Mi az, amire különösen büszkék az egyesületi tagok, és 
milyen alkalmakkor szoktak találkozni?
Noha kis létszámú egyesület vagyunk, és tagságunk kor-
szerinti megoszlása is igencsak széleskörű, egységesen és 
megértésben tevékenykedünk. Véleményem szerint ez 
minden közösségben nagyon fontos, mivel csak így tud-
juk elérni kitűzött céljainkat, megvalósítani programjainkat, 
tevékenységünket. Olyanok vagyunk, mint egy igazi, nagy 
család, amelyben mindenki megragadja a munkát és össze-
fogással el is végezi azt. Amikor pedig buli van, akkor együtt 
örülünk és szórakozunk. Büszkék vagyunk közösségünkre és 
szervezettségünkre, talán ezért is olyan sikeresek és látoga-
tottak az általunk, Szerdahelyen szervezett rendezvények. 
A rendezvények előtt szoktunk találkozni, megbeszéljük és 
elosztjuk a feladatokat, és persze az általunk szervezett ren-
dezvényeken is együtt vagyunk.

Nagyon sokszínű a tevékenységük. Honnan az ötletek, 
illetve hogyan jutnak el a megvalósításig?
Tény, hogy sokszínű programokat szervezünk. Egyesekkel, 
mint például a tökmagköpesztés és a tollfosztás, a Szent 
György-napi gyalogtúra és a májusfaállítás, már hagyományt 
teremtettünk, de lehetőségeinkhez mérten új tartalmakat is 
próbálunk bevezetni. Néhány éve fazekas napot, képkiállítást 
és színelőadást szerveztünk, a Szerdahelyről elszármazottak 
találkozóját pedig a jövőben is szeretnénk megtartani. Az 
ötletek pedig a közgyűlésen, a találkozókon és az egyesületi 

NAŠA DRUŠTVA

tagok közötti beszélgetések során születnek meg, aztán ha 
van rá lehetőség, ezeket megpróbáljuk megvalósítani. 

Mit terveznek még az idén?
Január 28-án megszerveztük a hagyományos tökmagköpesz-
tést és tollfosztást. Legnagyobb, immár hagyományos ren-
dezvényünk a 6. Szent György-napi gyalogtúra április 23-án 
volt kivitelezve, egy héttel később, április 30-án pedig a határ 
mellett, a magyarszombatfaiakkal együtt állítottunk májusfát, 
amelynek kitáncolása június 3-án volt. Az év vége felé, decem-
berben adventi délutánt szervezünk, amelynek keretén belül a 
tűzoltóotthon mellett feldíszítjük a karácsonyfát. Egyesületünk 
saját programjai mellett különböző vetélkedőkön, például a 
bográcsgulyás főző versenyen is részt vesz. 

Udeležili so se tudi tekmovanja v kuhanju bograča./ Részt vettünk a 
bográcsgulyás főző versenyen. 

Zbrani na lanskem Jurjevem pohodu./ Együtt a tavalyi Szent György-
napi gyalogtúrán. 

Letos je potekalo že 8. tradicionalno lüjpanje tikvinoga semena in 
česanje perja./ Az idén 8. alkalommal szerveztük meg a hagyományos 
tökmagköpesztést és tollfosztást. 
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OBISKALA NAS JE TETA MARIŠKA
V četrtek, 23. marca, smo v vrtcu v 
Prosenjakovcih gostili prav posebno gostjo. 
Obiskala nas je Marija Geci, naša nekdanja 
sodelavka in kuharica. 
Še vedno se dobro spomnimo njenih odličnih jedi, ki nam jih 
je pripravljala z veliko ljubezni in veselja. 
Da bi malce poklepetali o tistih časih, mimogrede pa tudi kaj 
spekli, smo jo povabili na obisk in povabilu se je odzvala z 
velikim veseljem. Ker je nekateri otroci ne poznajo, se jim je 
najprej predstavila, nato pa jih je prosila za pomoč pri pripravi 
višnjevega peciva. Na vozičku smo pripeljali vse sestavine, ki 
smo jih za peko potrebovali. S pomočjo tete Mariške smo 
merili, dodajali, mešali, potrosili višnje na testo in kaj kmalu je 
bilo vse skupaj v pečici. Ker je iz kuhinje kmalu omamno zadi-
šalo, smo nestrpno čakali 
trenutek, ko bomo pecivo 
lahko poskusili.
Pri pokušnji se nam je 
pridružila teta Mariška in 
priznati moramo, da je bilo 
pecivo odlično. Ob tej pri-
ložnosti se teti Mariški iskre-
no zahvaljujemo za njen 
obisk in upamo, da nas bo 
kmalu zopet obiskala.

 Bernarda Koroša  
Pantović

IZ ŠOL IN VRTCEV

KAJ VEŠ O PROMETU – TIM LOVRENČEC IZ OŠ BOGOJINA DRUGI NA 
DRŽAVNEM TEKMOVANJU

MARISKA NÉNI LÁTOGATÓBAN 
NÁLUNK
Március 23-án, csütörtökön, a pártosfalvi 
óvodában kedves vendéget köszöntöttünk.  
Geci Marija, egykori munkatársunk és 
szakácsnőnk látogatott el hozzánk. 

Még ma is emlékszünk a kitűnő ételekre, amelyeket szere-
tettel és örömmel készített nekünk. 
Meghívtuk magunkhoz, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a 
régi szép időkről, közben pedig valami finomságot süssünk, 
és ő örömmel fogadta a meghívást. Mivel nem minden gye-
rek ismerte, nekik is bemutatkozott, majd arra kérte őket, 
segédkezzenek a meggyes süti sütésében. A zsúrkocsin be-
hoztuk mindazt, ami a sütéshez kellett. Mariska néni szorgos 

keze alatt méricskéltünk, hozzáadtunk, 
kevertünk, a tésztát megszórtuk megy-
gyel, és hamarosan minden a sütőbe 
került. És mivel a konyhából hamarosan 
finom illatok terjedtek, türelmetlenül 
vártuk a pillanatot, hogy végre meg-
kóstolhassuk a sütit. 
A kóstolásnál Mariska néni is csatla-
kozott hozzánk, és be kell vallanunk, 
a süti kitűnő volt. Őszinte köszönetet 
mondunk Mariska néninek, hogy ellá-
togatott hozzánk, és reméljük, hogy a 
látogatást hamarosan megismétli. Otroci so se razveselili obiska. / A gyerekek nagyon megörültek a 

látogatónak. 

Tim Lovrenčec drugi na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu  
(Foto arhiv OŠ Bogojina). 

17. maja je bilo na OŠ Fokovci XXI. tradicionalno 
(med)občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, ki 
so se ga udeležili učenci iz vseh treh osnovnih šol 
v Občini Moravske Toplice.

Učenci iz OŠ Bogojina so bili zelo uspešni, saj so že 21. leto 
zapovrstjo osvojili ekipno prvo mesto. Med posamezniki je 
zmagal Tim Lovrenčec, drugi je bil Kristjan Vogrinčič, tretje 
mesto pa sta si razdelila Nino Kuzma in Tilen Mesarič – vsi iz 
OŠ Bogojina. Timu Lovrenčecu je v 21-letni zgodovini (med)
občinskih tekmovanj prvemu uspelo zmagati dvakrat in to 
je bila dobra popotnica za XXVI. državno tekmovanje, ki je 
potekalo 27. maja na OŠ Ljudski vrt na Ptuju.
Vsi tekmovalci so morali dokazati svoje znanje na teoretič-
nem delu tekmovanja, se preizkusiti na zahtevnem spret-
nostnem poligonu ter nazadnje tudi pri praktični vožnji v 
prometu z vključenimi različnimi prometnimi situacijami. 
Tim Lovrenčec je vse naloge zelo uspešno opravil in osvojil 
drugo mesto. Tekmovanja Kaj veš o prometu predstavlja-

jo pomembno nadgradnjo usposabljanja za vožnjo kolesa 
v osnovnih šolah. Osnovni namen tekmovanj je dodatna 
spodbuda za učenje prometnih pravil in varnega ravnanja na 
kolesu pri otrocih in mladostnikih ter razvijanje zdrave tek-
movalnosti z vključenim velikim številom sodelujočih otrok. 
Dušan Nemec, mentor prometnega krožka na OŠ Bogojina
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IZ ŠOL IN VRTCEV

SPREJEM UČENCEV MED MLADE 
ČLANE RDEČEGA KRIŽA
V ponedeljek, 5. junija, so učenci 1. in 2. razreda 
Osnovne šole Fokovci pričakali člana OO RK 
Murska Sobota Filipa Matka. 

Ob pravljici Križem Kapica so spoznali pojma solidarnost in 
humanost ter bili sprejeti med mlade člane Rdečega križa. 
Na koncu so mladi člani prejeli spominska darila.

Sonja Kosednar Devet novih podmladkarjev RKS Osnovne šole Fokovci.. 

Dramatizacija Na travniku.

V Vrtcu Martjanci so sodelovali v vseslovenskem okoljsko-
humanitarnem projektu.

POSEBEN DOPOLDAN
V sredo, 7. junija, smo z otroki pripravili poseben 
dopoldan. Poseben zato, ker smo ga skupaj z 
babicami in dedki preživeli v Gasilskem domu 
Fokovci, kjer smo za njih pripravili posebno 
presenečenje. 

Pričakali smo jih na odru, za zagrnjeno zaveso v popolni tiši-
ni. Ob prihodu gostov so otroci ob glasbeni spremljavi vzgo-
jiteljic odigrali »Dramatizacijo NA TRAVNIKU«. Med nastopom 
so uživali in dajali vse od sebe, da bi se le najbolje izkazali 
pred babicami in dedki. Za trud in delo, ki smo ga vložili v 
nastajanje dramatizacije, smo poželi velik aplavz. Sledil je 
še en velik aplavz in nasmeh ob petju ljudske prekmurske 
pesmi o Dedku in babici.  Ob izročitvi darila so otroci še de-
klamirali pesem Dobiti in dati, avtorja S. Niedorferja. Sledilo 

VRTEC MARTJANCI IN 
SODELOVANJE V PROJEKTU
V letošnjem šolskem letu smo se v Vrtcu 
Martjanci odločili za sodelovanje v projektu 
Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo 
življenje ter s tem pomagali  Splošni bolnišnici 
Izola pri nakupu ogrevalne posteljice za 
novorojenčke. 

Cel mesec smo pridno zbirali odpadne plastenke. V vrtcu 
smo z otroki pridno sortirali in preverjali, če je plastenka res 
ustrezna. Ob tem smo se naučili, kaj pomeni oznaka PET 
na plastenki in zdaj vemo, da se plastenka s takšno oznako 
lahko ponovno uporabi. Ponosni smo, da smo s pravilnim 
sortiranjem omogočili, da odpadno embalažo predelajo in 
obdelajo tako, da bo ponovno primerna za uporabo. Oza-
vestili smo naše zavedanje, da s tem pomagamo ohranja-
ti naravne vire. Za naš izjemen doprinos k skupni količini 
zbranih odpadnih plastenk smo si prislužili priznanje, ki nam 

ga je odredilo Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti 
in celosten razvoj, skupaj s partnerji. Hvala staršem, starim 
staršem in vsem, ki ste nam pomagali pri zbiranju plastenk. 

Klaudija Goldinskij

je druženje in veselo kramljanje. »Hvala vsem, ki ste se nam 
pridružili in s ponosom spremljali svojega vnuka/injo na njihovi 
poti pridobivanja znanj in izkušenj.«

Gordana Počič
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VRTEC PEDENJPED NA OBISKU V VRTCU MORAVSKE TOPLICE

Učenci OŠ Fokovci so sodelovali v projektu Skupaj smo večji.

in čas je bil, da se poslovimo. Objeli smo se in ko so bili naši 
mali in veliki prijatelji na avtobusu smo jim v slovo pomahali 
in zaželeli varno vožnjo domov. Nam so ostali prelepi spomini, 
ki jih bomo podoživljali skozi pogovore in risbe. 
Prijateljstvo nas nič ne stane, nas pa bogati in odpira vrata v 
lepši in boljši svet. Tega se zavedamo tudi v našem vrtcu, še 
posebej otroci in vzgojiteljici Suzana in Mihaela  igralnice 5.

Suzana Benčec

Bilo je decembra 2016, ko nam je ravnateljica 
Simona v igralnico 5 prinesla pismo v veliki 
kuverti. Bili smo zelo radovedni, kaj je napisano 
v njem in kdo nam je sploh pisal.  

Odprla sem kuverto in začela otrokom brati pismo. Pisali so 
nam otroci iz Ljubljane iz vrtca Pedenjped, skupina »Bodič-
kovi«. Po prebranem pismu smo bili takoj za to, da jim tudi 
mi odpišemo in se jim predstavimo. Napisali smo pismo in 
ga poslali. Vsak dan smo čakali na naslednje pismo in ga tudi 
dobili. Tako se je začelo dopisovanje in preko pisem smo se 
dodobra spoznali. S pomočjo računalnika smo si ogledali 
fotografije njihovega vrtca, okolice in otroke iz skupine, kakor 
tudi strokovni delavki oddelka. 
Maja so izrazili željo, da bi prišli v naš vrtec. Presenečenje je 
bilo popolno, saj so želeli pri nas v vrtcu tudi prespati. Priča-
kali smo jih z odprtimi rokami in čakali dan, to je bil torek, 30. 
maj, ko so se z avtobusom pripeljali na obisk. Objeli smo se 
in jim pokazali naš lep vrtec. Nad vrtcem so bili navdušeni. 
Prvi dan smo jim pokazali Moravske Toplice. Naslednji dan so 
nam otroci iz Ljubljane z vzgojiteljicami pripravili in zaigrali 
predstavo »Škratkove dogodivščine«. Po predstavi smo jih že-
leli tudi mi presenetiti, zato smo se z avtobusom odpravili na 
izlet v Ižakovce, na »Otok ljubezni«. Tam smo se najprej peljali s 
splavom preko reke Mure in nazaj. Po vožnji smo ob odprtem 
ognju »pajali« kruh. Hitro so minile ure in morali smo nazaj v 
vrtec na kosilo. Po kosilu je bil čas, ko so se morali naši prijatelji 
posloviti od nas in se vrniti nazaj v Ljubljano, kjer so jih čakali 
starši. Obljubili smo si, da si bomo še naprej dopisovali in mo-
goče v prihodnosti tudi obiskali. Avtobus je prispel pred vrtec 

Rajanje v vrtcu. 

»Pajanje kruja«.

USTVARJAMO NAJVEČJO SLIKO 
ZA GUINNESSOVO KNJIGO 
REKORDOV
Učenci 3. in 4. razreda osnovne šole Fokovci smo 
se priključili vseslovenskemu projektu SKUPAJ 
SMO VEČJI v ustvarjanju največje sestavljene 
risbe na svetu. Cilj projekta je ustvariti največji 
sestavljen likovni izdelek na svetu in ga vpisati v 
Guinnessovo knjigo rekordov.

Poslanstvo projekta je spodbujanje izkušnje, da zmoremo 
skupaj doseči več kot sami, da zmoremo uresničiti velike 
in zahtevne cilje, da spodbujamo iniciativnost, podjetnost, 
samozavest, optimizem in medgeneracijsko sodelovanje. Na 
delavnice risanja smo tako povabili starše, stare starše, brate, 
sestre, tete … Z namenom doseči cilj smo se v četrtek, 11. 
maja, ob 16.00 zbrali na šoli in ustvarjali skupaj z domačimi. 

Delavnice so potekale v prijetnem vzdušju. Vsi ustvarjalci 
risb so izrazili svoja občutja, spomine na mladost ter dali 
domišljiji prosto pot. Upamo, da nam bo uspelo.

Sonja Kosednar, Karin Cigler Maček
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PRVAKI ZNANJA – TEKMOVANJE POD OKRILJEM OŠ BOGOJINA 

IZ ŠOL IN VRTCEV

Gre za popolnoma drugačen, skupinski pristop k reševanju 
nalog, ki temelji na sodelovanju in medsebojnem zaupanju. 
V prihodnjem letu se tekmovanje širi tudi na nižje razrede 
kot tekmovanje Raziskovalci znanja. 

Boštjan Majerič

Tekmovanje ima vsako leto več privržencev.

Na OŠ Bogojina so se skupaj zabavali učenci, starši in zaposleni na šoli.

Osnovna šola Bogojina je letos že petič organizira-
la tekmovanje v splošni razgledanosti učencev – 
Prvaki znanja. 
Tekmovanja, ki ima vsako leto več privržencev, se je letos 
udeležilo že 112 ekip. Meseca novembra  so se štiričlanske 
ekipe pomerile na 6 območnih tekmovanjih. Najboljše ekipe 
so se uvrstile na državno tekmovanje. 36 najboljših ekip iz 
cele Slovenije je tekmovalo v Ljubljani, na Osnovni šoli Nove 
Jarše in v CITYPARKU. Letos je bilo državno tekmovanje prvič 
izven Pomurja. 
15. februarja sta se tekmovanja udeležili tudi dve ekipi iz 
naše občine. Ekipa OŠ Fokovci je dosegla 7., ekipa OŠ Bo-
gojina pa 10. mesto v državi. Zanimivo je, da sta prvi mesti 
dosegli ekipi OŠ Križevci pri Ljutomeru.  Tudi ostale pomur-
ske ekipe so dosegle zelo lepe rezultate. Zmagovalne ekipe 
so prejele medalje, najboljši pa so na šolo odnesli prehodni 
pokal in naziv Prvaki znanja 2017. 
Organizatorji si želimo, da bi tekmovanje postalo stalnica 
in še uglednejše na zemljevidu osnovnošolskih tekmovanj. 

so se zaključile z dvigom treh belih jader v naši učilnici na 
prostem, ki simbolizirajo učence, starše in zaposlene na šoli.  
Medsebojna povezanost, usklajenost in sodelovanje  vseh 
treh so pogoj za optimalen celosten razvoj naših učencev, 
okolja in družbe nasploh. 
Težnja k  vsakodnevnemu ustvarjanju situacij (ne samo v  
šoli, ampak tudi doma, v svojem okolju in širše), ki vključu-
jejo pozitivno naravnanost, sodelovanje, ustvarjanje, spo-
štovanje, dajanje vrednosti vsakemu posamezniku, strpnost,  
smeh in zadovoljstvo, so osnovni elementi za  razvoj dušev-
no zdravega posameznika in s tem tudi skupnosti, k čemur 
stremimo  tudi na OŠ Bogojina.

ravnateljica Sabina Juhart 

DRUŽABNO POPOLDNE UČENCEV IN STARŠEV  OŠ BOGOJINA 
V torek, 16. maja, je  v popoldanskem času 
na  športnih igriščih in zelenih površinah OŠ 
Bogojina potekalo  sproščeno družabno srečanje 
učencev, staršev, dedkov, babic in zaposlenih  
na OŠ Bogojina. 

Srečanje je bilo obarvano z vsebinami športa, razstavo otro-
ških izdelkov, peko palačink, postavitev jader v učilnici na 
prostem in  pripravami za izdelavo bivaka na prostem. Starši 
in učenci 1. triade so se pomerili v kotaljenju žog med ovi-
rami, vodenju žoge z nogo in metu obroča v cilj.  Učenci 2. 
triade in njihovi  starši so tekmovali v spretnosti s floorball 
palico in kotaljenju žog med ovirami. Učenci 3. triade pa so 
igrali odbojko na mivki in nogomet.  Učenci so razstavili svo-
je izdelke (risbice, glinene predmete), česar so bili še posebej 
veseli starši, ki so jih lahko s prostovoljnimi prispevki kupili 
in tako obogatili zbir izdelkov v spomin na osnovno šolanje 
otrok. Učenke in učenci  9. razredov so s spretno peko pala-
čink in pripravo osvežilnih sokov iz domačih zelišč pokazali, 
da znajo in zmorejo pogostiti veliko število  »palačink želj-
nih ust« in želodčkov. S  prostovoljnimi prispevki »palačinko 
jedcev« so zaslužili kar lepo vsoto denarja za zaključno eks-
kurzijo na Primorsko, česar so bili veseli tudi njihovi starši. Za 
osvežilno okrepitev  so  poskrbele mamice naših učenk in 
učencev - članice Upravnega odbora šolskega sklada, ki  so 
prisotne pogostile s sladkimi domačimi specialitetami, kavo 
in sokovi ter tako z zbranimi  prostovoljnimi prispevki pripo-
mogle k polnjenju šolskega sklada. Urice skupnega druženja 
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20. SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN
V četrtek, 9. marca, je ob 8.30 v Grajski dvorani 
Murska Sobota in v Gledališču Park ponovno 
zaživel oder, na katerem se je predstavilo 8 
gledaliških skupin iz pomurskih osnovnih šol in 
vrtcev. 

Tudi »Majstri za vse«, člani gledališke skupine iz Osnovne šole 
Fokovci, smo se pod mentorstvom profesorice Suzane Pan-
ker predstavili z gledališko igro »Do tiste stezice«. Predstava 
govori o dveh razbojnikih, ki se naselita v gozd in razmeta-
vata po njem pločevinke in hočeta posekati gozd. Prebivalci 
gozda ju poskušajo pregnati, kar jim na koncu s pomočjo 
zaljubljenega škratka Copatka tudi uspe.

Sabrina Mojzer in Lara Kuhar

UČENCI OŠ FOKOVCI NA TEKMOVANJU TURIZMU POMAGA LASTNA
GLAVA OSVOJILI DVE ZLATI PRIZNANJI 

»Majstri za vse« na gledališkem odru.

Turistična zveza Slovenije vsako leto organizira 
vseslovenski festival Turizmu pomaga lastna 
glava, na katerem osnovnošolci predstavijo 
svoje predloge, kako obogatiti turistično 
ponudbo svojih krajev. 

Letošnjega festivala, ki je potekal 6. aprila v Mariboru, so se 
udeležili tudi učenci Osnovne šole Fokovci. Na festivalu so 
predstavili svojo idejo kolesarskega izleta, na katerem turisti 
obiščejo zanimive kotičke v okolici in jih doživijo preko najra-
zličnejših okusov, ki smo jih povezali z naravo Goričkega, na 
koncu pa svoje spomine na izlet prelijejo v zanimive okuse 
čokoladic. V sodelovanju s čokoladnico Passero so se učenci 
preizkusili tudi v izdelovanju čokoladic z bolj in manj obi-
čajnimi okusi šipka, korenčka, regrata, jabolk, koprive, žitne 

kave in seveda bučnega olja. Ekipa OŠ Fokovci v zasedbi 
Mojca Kučan, Nina Kočiš, Taša Ozvatič, Alen Prelič, Ajša Dobri-
jevič, Lennon Samuel, Lara Kuhar, Sabrina Mojzer in Amadeja 
Ilić je komisijo prepričala z idejo o enodnevnem kolesarskem 
izletu, ki so ga poimenovali GORIČKOLADA ali čokolada je 
boukša z akcijof, za kar so prejeli kar dve zlati priznanji, in 
sicer zlato priznanje v tekmovanju med ekipami in posebno 
zlato priznanje za najboljšo projektno-turistično nalogo. 

Silvija Sambt

Ekipa OŠ Fokovci je komisijo prepričala z idejo o kolesarskem izletu.  Za svojo idejo so prejeli kar dve zlati priznanji.



Lipnica 151   |   35

PODROČNO ATLETSKO 
POSAMIČNO TEKMOVANJE
V torek, 9. 5. 2017, je bilo na atletskem šolskem 
stadionu pri Osnovni šoli I v Murski Soboti 
izpeljano področno atletsko posamično 
tekmovanje. 

Na tega so se preko medobčinskega prvenstva z dobrimi 
uvrstitvami uvrstili trije učenci OŠ Fokovci: Nejc Kočar (tek na 
300 metrov - starejši dečki), Amadeja Ilić (tek na 600 m - mlaj-
še deklice) in Milena Görek (met vorteksa - mlajše deklice).
Tudi na področnem prvenstvu so se izkazali in z zelo dobrimi 
nastopi posegli po najvišjih mestih. Z najžlahtnejšo kovino se 
je okitila najmlajša predstavnica naše šole, Milena Györek, v 
metu vorteksa. Nejc Kočar je v teku na 300 metrov pri starej-
ših dečkih osvojil bronasto medaljo. Žal pa je imela Amadeja 

IZ ŠOL IN VRTCEV

Ilić smolo v teku na 600 metrov, kjer ji je ena od sotekmovalk 
stopila na nogo in sta padli. Kljub temu je osvojila 8. mesto. 
Čestitke vsem učencem!

Miha Horvat

Milena Györek je prejela zlato medaljo.

Tudi kosilo smo opravili v naravi./Az ebédet is a természetben bonyolítottuk le. 

EKO DAN NA DOŠ 
PROSENJAKOVCI 
V ponedeljek, 29. maja, smo imeli na Dvojezični 
osnovni šoli Prosenjakovci eko dan. 

Ob tem posebnem dnevu, ki ga izvedemo vsako leto, smo se 
učili v „odprtih” učilnicah, ki jih razvijamo v okolici naše šole 
in  s katerimi brišemo meje. Letos smo k učenju povabili še 
starše, bratce, sestrice, sorodnike in tudi prijatelje iz Osnovne 
šole Oladi Szombathely iz Madžarske. 
Zjutraj smo se zbrali pri ribniku, kjer sta nas obiskali Mojca 
ter teta Pehta, ki je vodjem odprtih učilnic podarila zelišče za 
ozdravitev. Pevski zbor je zapel eko himno, gospa ravnatelji-
ca pa je pozdravila vse prisotne. Pozdravom so se pridružili še 
učenci iz Szombathelya, ki so našim devetošolcem podarili 
knjigo. Z upoštevanjem interesov vseh pri-
sotnih smo se razdelili v skupine, v katerih 
smo delali ter se učili preko raziskovanja z 
vsemi čutili.  
Učenci raziskovalci so spoznavali zelišča, 
raziskovali so ter analizirali, katera zelišča 
poznamo in uporabljamo v vsakdanjem 
življenju. Sestavili so tudi knjižico o zeliščih. 
V drugi odprti učilnici so pripravili zelišča 
za sušenje in solno kopel. Zelišča so pope-
strila prav tako naše kosilo. Najštevilčnejša 
skupina je izdelovala mazila za ustnice, de-
odorant in mila, katera je vsak udeleženec 
dobil tudi kot spominček na letošnji eko 
dan. Ukvarjali smo se tudi z jogo in tako 
poskrbeli za sprostitev telesa in duha. Naš 
šolski vrt, ki s ptičje perspektive razkriva 

obliko učenca, je postal še bogatejši z zasaditvijo novih sadik 
zelenjave. Družbo mu delajo nove zeliščne gredice. V eni 
izmed odprtih učilnic smo spoznali tudi aquaponiko, zaprt 
ekološki sistem hkratnega gojenja rib in zelenjave. Učenci 
novinarji so spremljali delo v odprtih učilnicah, pisali sestav-
ke, pripravljali in načrtovali predstavitve dela. Zaključni pro-
gram so še popestrili učenci in starši, ki so pripravili skupno 
dramatizacijo na temo vrtnarjenja.  
Tako kot skozi celo šolsko leto so bile na ta dan v ospredju 
učenčeve želje, interesi,  posebnosti, multisenzorni pristop 
in odprto učenje v spodbudnem učnem okolju. Z učenjem 
v naravi smo se z užitkom dotaknili tudi zaključka šolskega 
leta. Če smo bližje k razmišljanju, da je vsak izmed nas po-
memben in v čem poseben, smo veliko dosegli. 

 Učenci in delavci DOŠ Prosenjakovci
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ÖKONAP
Hétfőn, 2017. május 29-én, a Kétnyelvű Általános 
Iskola Pártosfalva öko napot szervezett. 
E különös nap keretében, amelyet minden évben megtar-
tunk, ún. „nyílt” tantermekben tanultunk. A tantermeket az 
iskola környékére helyeztük és ezzel „eltöröltük” a határokat. 
E napon meghívtuk  a szülőket, a testvéreket, a rokonokat, 
valamint barátainkat Szombathelyről, az Oladi Általános 
Iskolából. 
Reggel a halastónál gyülekeztünk. Oda látogattak Mojca 
és Pehta néni, akik a „nyílt” tanterem csoportvezetőjének 
gyógynövényt ajándékoztak. Az énekkar az öko himnusszal 
indított, az igazgatónő pedig köszöntötte a jelenlévőket. 

Csatlakoztak a szombathelyi tanulók, akik a kilencedike-
seknek könyvet ajándékoztak. A jelenlévők igényei szerint 
csoportokat alkottunk, amelyekben tevékenykedtünk, 
valamint megbizsergettük az összes érzékszerveinket a 
gyógynövények kutatása során. 
A kutató tanulók a gyógynövényekkel ismerkedtek, kutattak 
és elemezték, hogy melyik gyógynövényeket ismerjük és 
használjuk a mindennapi életünkben. Könyvecskét is készí-
tettek róluk. A másik nyílt tanteremben a gyógynövényeket 
szárításra és sófürdőre készítették elő. Gyógynövényekkel 
ízesítettük az ebédünket is. A legnagyobb csoport száj-
rúzst, dezodort és szappant készített, amelyből mindegyik 

résztvevő ajándékot kapott 
az idei öko nap emlékére. Jó-
gával is foglalkoztunk, hogy 
így felszabadítsuk a testet 
és a lelket. Az iskolai kert 
új palántákkal gazdagodott 
és madártávlatból a tanuló 
alakját mutatja. Az iskolai 
kert új társai lettek a gyógy-
növény ágyak. Az egyik nyílt 
tanteremben megismerked-
tünk az aquapóniával. Az 
újságíró tanulók követték a 
munkát a nyílt tantermek-
ben, riportokat készítettek, 
tervezték a munka bemuta-
tását. A befejező programot 
a tanulók és a szülők színez-
ték, akik közös drámajátékot 
készítettek a kertészkedésről. 
Úgy, mint az egész iskolai 
évben, e napon is a tanulók 
kívánságai voltak előtérben, 
az ők érdekük, kívánságaik, 
multi-szenzoros megközelí-
tésük egy nyílt és ösztönző 
tanulási környezetben. A ter-
mészetben való tanulással 
már élvezettel gondoltunk 
a közeledő iskolai év végére. 
Ha tudatában vagyunk és 
leszünk annak, hogy minden 
egyes ember individuum, 
és hogy mindenki a maga 
módján valamiben különle-
ges, már mondhatjuk, hogy 
sokat elértünk.
  

Spoznavanje joge./Ismerkedés a jógával. 

Urejanje šolskega vrta./Az iskolai kert munkálása.  

IZ ŠOL IN VRTCEV
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SPREJEM ŠAMPIONA PETRA 
PODLUNŠKA
V soboto 22. aprila smo skupaj z množico ljudi 
sprejeli našega šampiona Petra Podlunška, ki je 
v nedeljo, 16. aprila, na svetovnem prvenstvu v 
akrobatskem letenju “Red Bull Air Race’’ v San 
Diegu osvojil 2. mesto. 

To je bil njegov najboljši uspeh v tekmovalnem razredu 
“Master Class” in na splošno v akrobatskem letenju. Ta re-
zultat ga je tudi postavil na 5. mesto v skupnem seštevku 

prvenstva. V njegovo čast so na soboškem letališču pripravili 
veličasten sprejem.
Peter Podlunšek je množici skozi svoje oči poskusil pred-
staviti akrobatsko letenje na najvišjem nivoju ter se med 
drugim zahvalil za množičen sprejem in podporo. Vse na-
vdušence letenja in njegove navijače je povabil na dirko 
v Budimpešto, ki bo 1. in 2. julija. Ob tej priložnosti mu je 
čestital in izročil simbolično darilo tudi njegov športni pri-
jatelj Peter Kauzer. Za dobro vzdušje so poskrbeli DJ Josh 
Somen, 6Pack Čukur in Show Aerokluba Murska Sobota. 
Na sprejemu pa ni manjkala niti okusna hrana in penina.

Jan Vitez

ŠPORT

Ekipa Petra Podlunška od leve proti desni: Kristjan Ravnič, Marko Filipič, 
Boštjan Dečman, Peter Podlunšek, Katja Papič, Jože Glažar.

Podlunšku so na soboškem letališču pripravili veličasten sprejem.

Ekipa članov pred tekmo dobiva navodila trenerja Puhana. 

ODLIČNA SEZONA ZA 
HOKEJISTI 
Čeprav se hokejska sezona za razliko od ostalih 
kolektivnih športov praviloma zavleče močno 
v sredino junija, v HK Moravske Toplice že sedaj 
ocenjujejo sezono 2016/17 kot zelo uspešno. 

K temu je pripomogla novo ustanovljena hrvaško-sloven-
ska liga za člane, ki je bila organizirana podobno kot tista 
v konkurenci članic. Dekleta Moravskih Toplic se namreč v 
regionalno ligo vključujejo že vrsto let in imajo prav tako s 
tem tekmovanjem dobre izkušnje. Člani so v svoji premierni 
izvedbi hrvaško-slovenske lige  dosegli drugo mesto. Dobra 
sezona je tudi za mladimi selekcijami, katere trenirajo Petra 
Dervarič, Emil Hari in Simon Kardoš. 13-letniki so podob-
no kot v dvorani spet postali prvaki in jih kot nagrada čaka 
dvodnevni izlet v Zagreb.
Že vrsto let je tudi praksa, da Zveza za hokej na travi 
Slovenije ob koncu tekmovalne sezone razglasi najboljše 
igralce, strelce in vratarje v posameznih kategorijah. Letos 
se klubu Moravske Toplice precej smeje, saj je za najboljšega 
igralca v članski kategoriji bil izbran Peter Fras  iz Mlajtincev, 

v konkurenci članic pa je vso smetano pobrala družina 
Dervarič. Ponovno je bila najboljša igralka in strelka Petra 
Dervarič, za vratarko pa je bila izbrana njena starejša sestra 
Sandra. Popoln izplen je bil tudi med 13-letniki, saj je bil 
najboljši igralec Nikola Prelič, najboljši strelec Luka Rantaša 
in najboljši vratar Matic Zrim, vsi iz HK Moravske Toplice. 

 Jože Črnko
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STAŠA MATIS NAMIZNI TENIS 
TRENIRA ŽE 15 LET
Najboljša športnica lanskega leta v naši občini 
pravi, da je za športnika pomembno, da ne 
obupa ob prvih slabih rezultatih.

Kdo vas je navdušil za namizni tenis in kako dolgo se 
že ukvarjate z njim?
Za namizni tenis me je navdušila družina pa tudi sošolci v 
prvem razredu osnovne šole, ko smo se skupaj odločili, da 
se pridružimo krožku namiznega tenisa. Namizni tenis me je 
tako navdušil, da sem se odločila za resno treniranje in tako 
ga treniram že približno 15 let. 

Koliko časa porabite za treninge in kaj je potrebno za 
vrhunski rezultat?
Trenutno treniram nekje štirikrat na teden, razen v počitni-
cah, ko včasih naredimo tudi dva treninga na dan. Malo manj 
sem trenirala prva tri leta študija zaradi zahtevnih študijskih 
obveznosti. Za vrhunski rezultat je potrebnih več dejavnikov.  
Najprej seveda veselje do igre pa seveda tudi dobri treningi 
z dobrim trenerjem, katerega pa sem jaz imela. 

Kako usklajujete študijske obveznosti s treningi?
Ker v tem letu končujem magisterij na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo v Mariboru, imam nekoliko več časa, 
da sem doma in se udeležujem treningov, medtem ko je 
to v prejšnjih letih bila večja težava, ker sem bila več časa v 
Mariboru zaradi študijskih obveznosti. 

Na katere dosežke ste še posebej ponosni?
Trenutno sem zelo ponosna na našo žensko ekipo, s katero 
smo lani uspešno nastopale v 2. ženski namiznoteniški ligi in 
se zaradi dobrih rezultatov uvrstile v 1. žensko namiznoteniško 
ligo, kjer smo letos dosegle nekaj zmag, prav tako smo osvojile 
tudi četrto mesto v Pokalu Slovenije. Ker pa smo zelo mlada 
ekipa, lahko pričakujemo še več zmag v naslednjih letih. 

Kakšni izzivi na športnem področju so pred vami?
Kot sem že omenila, me največji izzivi čakajo z mojo ekipo 
v 1. ženski ligi, kjer upamo, da bomo v naslednjih letih še 
napredovale, sploh mlajše igralke v ekipi, in se bomo borile 
za čim višja mesta.

Trenutno ste članica NTK Kema. Pa vas mogoče v priho-
dnosti vleče kam v tujino? 
Ne, nikoli nisem razmišljala o igranju v tujini. Sem zelo zado-
voljna v NTK Kemi, sploh ker se v ekipi zelo dobro razume-
mo in smo zelo povezane. Prav tako pa mi je bila vedno na 
prvem mestu izobrazba.

Kje se vidite čez 10 let? Kakšni so vaši cilji?
Kar se tiče namiznega tenisa bi rada igrala še nekaj let, ker 
me to veseli in uživam v igranju. Če pa bom igrala še za 10 
let, pa ne morem  napovedati. Takrat mi bo  na prvem mestu 
družina in delo oz. zaposlitev, ki jo bom opravljala. 

Kaj svetujete vsem, ki se želijo resno ukvarjati s špor-
tom?
Predvsem je pomembna želja in strast do ukvarjanja s špor-
tom, da z veseljem hodiš na trening, in da ne obupaš ob 
prvih porazih in slabih rezultatih. Če te nekaj veseli in to 
delaš s srcem, bodo slej ko prej tudi prišli dobri rezultati.

Janja Adanič Vratarič

ŠPORT

Za namizni tenis so jo navdušili družina in sošolci.

Nikoli ni razmišljala o igranju v tujini (foto: Jure Banfi).

Staša se je z žensko ekipo uvrstila v 1. žensko namiznoteniško ligo.
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11.  HOKEJSKI  KAMP
Za koga? Dekleta in fante stare od 8 do 16 let (vadba ločena 
po starosti).

Kje? V športnem parku Terme 3000 in kopališču Terme 3000.

Kdaj?  1. termin: od 3. julija do 8. julija 2017
             2. termin: od 21. avgusta do 26. avgusta 2017

Kaj se v kampu dogaja? Igra se hokej, kopanje v baze-
nih, obiski znanih športnikov in medijskih oseb, družabne 
namizne igre …

NOVOST:  ŠOTORJENJE (eno noč) in opazovanje noč-
nega neba

Kdo vodi kamp? Izkušeni člani HK Moravske Toplice.

Hrana?  Kosilo okrog 12.30, razni prigrizki in napitki.

Cena? 12 .- EUR za nečlane in 11.- EUR za člane za posa-
mezni dan.

Prijave? www.hkmtoplice.si ali marketing@hkmtoplice.si 
ali telefon: 041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka)

Še kaj?   Nekaj za spomin na kul dneve 

Letošnji gosti:  zaenkrat še presenečenje
Celoten program je na spletni strani kluba www.hkmtoplice.si.

In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven.

POLETNA ŠOLA NOGOMETA
NK Čarda Martjanci v sodelovanju z MNZ Murska So-
bota in Športno zvezo Moravske Toplice letos že de-
setič organizira Poletno šolo nogometa. 
V prvih devetih letih se je našega tabora udeležilo čez 900 
otrok starih od 5 do 14 let (leta 2016 čez 110 otrok), ki 
so v okviru enotedenskih aktivnosti skozi igro spoznavali no-
gomet. Letos smo za otroke pripravili atraktiven enotedenski 
program (od 17. 7. do 21. 7.2017 od 16.00 do 20.00) poln 
zabave, športnih in družabnih iger ter seveda nogometa. No-
gometni tabor je tudi letos za vse udeležence brezplačen.
V prejšnjih letih smo naleteli na zelo dober odziv in na koncu 
poželi tudi zelo pozitivne kritike tako udeležencev in njihovih 
staršev kot tudi širše javnosti in medijev. Pozitivna podoba, 
ki jo z odprtostjo in načinom izvajanja dejavnosti ustvarjamo 
pri sodelujočih, starših in širši okolici je lahko tudi za bodoče 
podpornike odlična priložnost za ustvarjanje ugleda in pro-
mocijo njihove dejavnosti. 

ZGODILO SE BO 
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FESTIVAL PREKMURSKIH 
DOBROT 
Festival, ki ga vsako leto prirejajo Terme 3000 v 
sodelovanju s TIC Moravske Toplice in Občino  
Moravske Toplice, je namenjen predstavitvi  
prekmurske ljudske kulture in kulinarike. 

UTRINEK: TEKAŠKA 
DELAVNICA Z URBANOM 
PRAPROTNIKOM V 
MORAVSKIH TOPLICAH
Tekači ste na svoj račun prišli s tekaško delavnico, ki jo je pri-
redila Občinska športna zveza Moravske Toplice v sodelova-
nju s Športnim društvom Urbani tekači. Okrog 25 tekačev je 
osvojilo pravilno tehniko. Teoretičnemu delu o zakonitostih 
pravilne tehnike teka je sledil praktični del, ko je izvajalec 
delavnice vsakega tekača posnel in analiziral tehniko teka. 

TIC-OVA STRAN

Dobrote so privabile polno obiskovalcev. 

Udeleženci so se seznanili z izzivi sodobne digitalne promocije. 

Bogojinska folklora.

Za predstavitev etno dediščine so poskrbele folklorna skupi-
na KUD Jožef Košič Bogojina, folklorna skupina Goska Sata-
hovci in folklorna skupina KUD Beltinci, medtem ko so pre-
kmursko ljudsko peto pesem predstavili Gorički lajkoši. Etno 
izdelke iz regije so v okviru Prekmurskega senja predstavljali 
lokalni rokodelci, vinarji in ponudniki kulinarike. Organizator 
je poskrbel za pripravo bograča v loncu in prikaz izdelave 
prekmurske gibanice. Za nameček je za pravo vzdušje pos-
krbel tudi prekmurski pozvačin, s starodobnimi kolesi pa so 
tudi tokrat bili prisotni Društvo Dimek Beltinci. 

UTRINKI: DELAVNICA ZA 
TURISTIČNE PONUDNIKE IZ 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE  
Na delavnici Družbena omrežja in turizem, ki jo je na željo 
ponudnikov, ki prihajajo iz Občine Moravske Toplice, prire-
dil TIC Moravske Toplice, so se udeleženci lahko spopadli z 
izzivi sodobne digitalne promocije s poudarkom na druž-
benih omrežjih Facebook in Booking.com  ter izvedeli, kako 
se lotiti učinkovite predstavitve na navedenih družbenih 
omrežjih. 
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PROMOCIJA DOMA  
IN NA TUJEM
Predstavitev destinacije Moravske Toplice z 
okolico v promocijskih tiskovinah.

ZEMLJEVID POI – 
POMURJE &
SPODNJE PODRAVJE 
Ponudniki namestitev in 
kulinarične ponudbe iz de-
stinacije Moravske Toplice z 
okolico so se  predstavili v 
angleški in nemški različici 
brezplačnega zemljevida 
POI - Points of Interes (Po-
murje & Spodnje Podravje). 
Natisnjen brezplačni ze-
mljevid dobite v posloval-
nici TIC Moravske Toplice 
oziroma pri ponudnikih. 
Navedeni ponudniki so 
predstavljeni še na portalu 
poi.si in aplikaciji. 

REVIJA 
ALPEN ADRIA 
PR članek za destina-
cijo Moravske Toplice 
z okolico je bil objav-
ljen v nemškem jeziku 
v reviji Alpen Adria, ki 
izhaja na avstrijskem 
Koroškem. Bralce revi-
je, torej Avstrijce, Itali-
jane in Nemce, tokrat 
TIC Moravske Toplice 
nagovarja za obisk 
destinacije Moravske 
Toplice. 

KATALOG IN YOUR POCKET LJUBLJANA 
Destinacijo Moravske Toplice z oko-
lico je v angleškem jeziku TIC Mo-
ravske Toplice predstavil v aktualni 
izdaji brezplačne brošure In Your Poc-
ket Ljubljana (July-August), ki izhaja v 
Ljubljani in je namenjena turistom, ki 
jih zanima tudi obrobni del Slovenije. 

TIC-OVA STRAN

Zabavna vodna 
doživetja za 
najmlajše in 
odrasle kopalce

50 % popust ob nakupu 
celodnevne odrasle ali 
otroške kopalne karte  
za bazenski kompleks 
Terme 3000. 

Ugodnost velja za občane Občine Moravske 
Toplice ob predložitvi osebnega dokumenta 
na kopališki blagajni. 
Akcija traja od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.

Vodni park Terme 3000, Moravske Toplice, 
 +386 2 512 24 53
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„KONKURENCA JE DOBRA 
STVAR”
Pravi Aleš Šrok, ki se je po koncu študija 
odločil, da bo z delom poskusil doma. V njihovi 
ponudbi je zagotovo posebnost kremni med, ki 
ga na našem tržišču skorajda ni, pri njih pa ga 
boste našli tudi v kombinaciji s čokolado. 

Pri vas doma, pod blagovno znamko Hiša Tara, ponu-
jate različne izdelke in storitve. Kateri so to?
Aleš Šrok: Naša osnovna in dolgoletna dejavnost je odda-
janje sob turistom. Ker pa je čebelarjenje v družini že tradi-
cija, ki sega daleč nazaj, so si lahko tudi gostje že od nekdaj 
postregli z našim domačim medom. Kasneje sem se tudi 
sam navdušil za delo s čebelami, poskušal to nadgraditi, po-
vezati s čokolado in tako so nastali „Medeni okusi Pomurja” 
Hiše Tara.
Letos ste ponudbo razširili  tudi z izdelki iz medu in 
čokolade. Kako to, da ste se odločili za ta korak?
Aleš Šrok: Kot sem že omenil, čebelarstvo in delo v nara-
vi me je že od nekdaj navduševalo, in ker se je moj študij 
bližal koncu, sem se moral odločiti, kje in kako nadaljevati. 
Delo iskati doma ali v tujini? Odločil sem se poskusiti doma. 
Opravil sem tečaj za čebelarja začetnika, kjer zraven vseh 
obveznih znanj s področja predelave hrane pridobiš tudi 
znanja in širino o uporabnosti medu. Manj je znano, da je 
medeno vino najstarejše vino, da smo slovenski čebelar-
ji prvi na svetu, ki smo proizvedli medeni šampanjec, da 
je prav slovenski čebelar Anton Janša znan kot začetnik 
modernega čebelarjenja. Sam sem se odločil, da začnem 
s predelavo medu v kremni med, ker ga na našem tržišču 
skorajda ni, je pa zelo priročen. To je pravzaprav čisti med, 
vendar v obliki namaza, se ne strjuje in ni tako tekoč. Kasneje 
smo kremnemu medu dodali aronijo, ki jo vzgajamo doma 
in je nekoliko trpka, v kombinaciji z medom pa da odličen 
okus. Za sladokusce smo kremni med kombinirali s čokola-
do. Proizvodnjo smo hitro razširili še z izdelki iz kakava, tako 

se danes lahko pohvalimo z več različnimi okusi čokolad 
in pralin. Vedno poskušamo kombinirati domače okuse, za 
popestritev pa dodamo tudi ščepec domačih začimb.  Da bi 
naše izdelke lahko ponudili vsem, ne le turistom, smo doma 
uredili manjši prostor, kje lahko izdelke poskusi in kupi vsak. 
Za manjše, vnaprej najavljene skupine pa pripravimo tudi 
predstavitev proizvodnje naših izdelkov.
Je konkurenca med domačini velika?
Aleš Šrok: Je, precej pestro je. Posebej glede namestitvenih 
kapacitet. V Sloveniji  imamo tudi veliko ljubiteljskih čebelar-
jev, v občini imamo že eno proizvodnjo čokolade, tako da je  
ponudba  kar pestra. Vendar, če verjameš v to, kar delaš, je 
še nekaj prostora. Pa tudi osebno menim, da je konkurenca 
dobra stvar, nenehno te sili v izboljšavo, iščeš nekaj novega 
in boljšega. Sam vidim večji problem v naši nepovezanosti in 
medsebojnem nesodelovanju. Sami sebi znižujemo cene in 
s tem degradiramo lokacijo, premeščamo jo v nizkocenovni 
razred.
Kaj moraš storiti, da se v morju ponudb razlikuješ od 
drugih? Da pritegneš tako turiste  kot domačine?
Aleš Šrok: Predvsem je pomembna kvaliteta izdelka. Potem 
inovativnost, nenehno izpopolnjevanje  in seveda dobra 
promocija.  V našem primeru, ko večino izdelkov prodamo 
doma, je zelo pomembna komunikacija s strankami, dobro 
znanje tujih jezikov, prijaznost pa tudi urejenost prodajnega 
prostora.
Kaj bi po vašem mnenju lahko mlade prepričalo, da bi 
se jih po končanem šolanju več vrnilo domov?
Aleš Šrok: Mislim, da univerzalnega recepta ni.  Za to pa 
je predvsem pomembna ustrezna, prijazna „ustvarjalna at-
mosfera”. Prvi problem so seveda finance oz. začetni kapital. 
Drugo, še bolj pomembno pa je, da   moramo Slovenci spre-
meniti naš odnos do nas samih in našega okolja. Moramo 
začeti ceniti in spoštovati to, kar je domače. Ni vedno boljše 
tisto, kar prihaja iz tujine. Ta rubrika „Po  poteh odličnosti” 
in tej podobne so po mojem mnenju zelo dober primer in 
možnost promocije mladih ter začetnikov samih.  

Janja Adanič Vratarič

 PO POTEH ODLIČNOSTI

Aleš Šrok je sledil družinski tradiciji ter opravil tečaj za čebelarja in se 
odločil, da bo začel s predelavo medu v kremni med. Ljubitelje čokolade razvajajo z „Medenimi okusi Pomurja”.
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PESNIK 
PAVČEK

VBADANJE 
IGEL V 
TELO
IGOR 

TORKAR

BISTVO, 
JEDRO, 
SRČIKA

POŽIVILNA 
PIJAČA

ITALIJAN. 
PISATELJ 

(UMBERTO)

NADJA 
TILLER
REZEK 
VRANJI 
GLAS

NEMŠKI 
PISATELJ 
(THOMAS)
SL.PESNIK 
(ANDREJ)

DRUGI DAN V TEDNU

KOS POHIŠTVA ZA 
SEDENJE

OZEK 
ZALIV ALI 

DOLINA

VUKOVAR

NEMŠKA 
PLESALKA 

IN 
VOHUNKA 

HARI

IGRALNA 
KARTA

IGRALKA 
SHERIDAN

RADIO-
AKTIVNA 
PRVINA 

(At)

SREDO-
ZEMSKA 

POPKASTA 
ZAČIMBA

ČLOVEK, 
KI TRDO 

DELA

ŠVEDSKO 
SMUČAR-

SKO 
SREDIŠČE

NATRIJ

ZELO 
PEKOČA 
ZAČIMBA

TOŽILEC

RIBIČ, KI 
LOVI S 

HARPUNO
POLJSKA 

LUKA

OTILIJA 
(KRAJŠE)

FRANC. 
BALETNIK 
(MAURICE)
IZREDNA 
LEPOTA

NEMŠKA 
TEKAČICA 

DIETE 
ZVRST 
JAZZA

POZEJDO- 
NOV SIN 
RUSKI 

POTNIŠKI 
VOZ

NADUHA

NAŠ 
BANKIR 

(FRANCE)

OŠTETJE

INDIJANSKI 
POVRŠNIK
FILMSKI 
IGRALEC 
MADISON

KAJNOV 
BRAT

RUDARSKO 
MESTO NA 
KOSOVU

IGRALEC 
NOVARRO
PALICA ZA 
ČIŠČENJE 

PLUGA

TORINO

MOČEN 
UDAREC

PRIČAKO-
VANJE, 
NADA

GUSAT

OBJEKT 
ČEZ REKO

KDOR SI 
PRILASTI 

KAJ 
TUJEGA

POKRIT 
PROSTOR 

ZA VOZOVE

POSTOJNA

ANALO-
GEN, 

PODOBEN 
POJAV ALI 
PREDMET

OKROGLA 
KUHINJ-

SKA 
POSODICA

OBROČAST PLANET 
NAŠEGA OSONČJA S 

17 SATELITI
BERGLA

ZRNAT 
ZGORNJI 

DEL 
BILKE

ENRICO 
LETTA

FILM 
FRANCETA 
ŠTIGLICA

ŠPORTNI 
NOVINAR 
TOMINEC

OBUTEV 
ZA DOMA

SOSEDA 
BOLGARKE

RAZSTAVNI 
PREDMET

AVTOR: 
JANEZ 
DONŠA

LJUBLJANA 
V ČASU 
RIMLJA-

NOV

POPOLN 
POLOM, 

HUD 
NEUSPEH

SMUČI
PRIMOŽ 
EKART

ODTEGLJAJ

FILMSKI 
REŽISER 
LITWAK

NERESEN 
ČLOVEK

GLAD
OHIŠJE ZA 
FILMSKI 

TRAK

VOJAŠKI 
ČASTNIK

MALO- 
VREDEN 
ČLOVEK, 

UMAZANEC

ANALOGON - analogen pojav
BEJART - francoski koreograf (Maurice)
RAGTIME - klavirska zvrst jazza
TRITON - Pozejdonov sin

NAGRADNA KRIŽANKA

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 150. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ČOKOLADA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Podeželske čokoladnice Passero:  
1. NAGRADA – MAJA CUG, SEBEBORCI 99, 9221 MARTJANCI, 2. NAGRADA - VESNA ŠEMEN, KRANJČEVA ULICA 2A,  
9226 MORAVSKE TOPLICE, 3. NAGRADA - BRIGITA KOCET, PROSENJAKOVCI 60A, 9207 PROSENJAKOVCI.   
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade prevzamejo na sedežu občine.

NAGRADNA KRIŽANKA: HIŠA TARA
Hiša Tara tri bralce, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje s sladkimi 
dobrotami.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 10. avgusta 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 151. 
Prijetno reševanje vam želimo!
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 KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

JULIJ 2017
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Poletna turistična tržnica 
Moravske Toplice, med četrtki 
in nedeljami, od 15. 6. do 
konca avgusta 

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki domačih in umetnostnih obrti 
ter domačih živilskih proizvodov. Ob četrtkih zvečer popestritev 
tržnice z etno programom, ob sobotah z delavnicami domače obrti. 

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

22. Vaške igre  
Občine Moravske Toplice 

1.7. 2017, 
12.00 – zbiranje ekip,  
13.00 – pričetek. 
Ivanovci, pri Vaško-gasilskem 
domu 

Igre med krajevnimi skupnostmi s tekmovalnim in zabavnim 
značajem. 

KS Ivanovci in Občina Moravske Toplice
Ludvik Novak, 041 328 238
Aleš Šiftar, 031 612 900

Hokejski kamp – julij 2017 3. 7.–8. 7. 2017, M. Toplice Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok in družabno 
poučne aktivnosti. 

Hokejski klub Moravske Toplice
www.hkm-toplice.si

Moravska noč 6. 7. 2017, 20.00,
Moravske Toplice Zabava z ansambloma Horizont in Energy. 

Terme 3000 Moravske Toplice
Gabriela Feher
gabriela.feher@terme3000.si 

Nogometni tabor 2017 17. 7.–21. 7. 2017,
ŠRC Martjanci 

Enotedenske nogometne aktivnosti za otroke od 5. do 13. leta 
starosti. Tabor je brezplačen. 

NK Čarda Martjanci
031 602 526
www.nk-carda.com
trenerji.nkcarda@gmail.com

Postavitev klopotca
29. 7. 2017, popoldan, vinog-
rad pri počivališču VS KTD Ady 
Endre Prosenjakovci 

Vsakoletno ohranjanje etnološke dediščine in podelitev priznanj 
vinogradnikom. KTD Ady Endre Prosenjakovci

Srečanje gasilskih društev 
dvojezičnih vasi (SI-HU)

29. 7. 2017,
13.00 Družabno srečanje s suho vajo. PGD Motvarjevci 

Robert Janko, 041 340 599

AVGUST 2017

Poletna turistična tržnica med četrtki in nedeljami, od 
15. 6. do konca avgusta 

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki domačih in umetnostnih obrti 
ter domačih živilskih proizvodov. Ob četrtkih zvečer popestritev tržni-
ce z etno programom, ob sobotah z delavnicami domače obrti.

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Praznovanje 90. obletnice 
PGD Bukovnica 

12. 8. 2017, 
16.00, Bukovnica Praznovanje okrogle obletnice delovanja društva. PGD Bukovnica 

Sebastijan Cör, 051 245 314 

Celodnevno druženje 
za vse generacije 

12. 8. 2017, 9.00-20.00, 
Martjanci, ŠRC 

Vaško druženje, igre, medulične in meddruštvene športne in zabavne 
igre, postavitev klopotca, nogomet … 

TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com 

Praznovanje 90. obletnice  
PGD Moravci 

19. 8. 2017, 15.00, 
pri gasilskem domu v 
Zgornjih Moravcih 

Praznovanje okroglega jubileja delovanja društva z živo glasbo. 
PGD Moravci 
Matej Vučko
040 464 229 

Šov Petra Podlunška 
19. 8. 2017, 15.00, Moravske 
Toplice, bazenski kompleks 
Terme 3000

Šov vrhunskega akrobatskega pilota. 
Terme 3000 Moravske Toplice 
Gabriela Feher
gabriela.feher@terme3000.si 

Postavitev klopotca v  
»Tešanovskem trikotniku«

19. 8. 2017, Tešanovci, v 
začetku vasi – pri Čigi  

Kulturni program in turistična kulinarična ponudba: domače pecivo, 
pajani krüj, lalofka, pečeni krumpči.

KTD Tešanovci Male Rijtar
Franc Vitez
041 423 321

Hokejski kamp – avgust 2017 21. 8. – 26. 8. 2017, M. Toplice Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok in družabno  
poučne aktivnosti. 

Hokejski klub Moravske Toplice
www.hkm-toplice.si

Mednarodni nogometni 
turnir NK Čarda

26. 8.–28. 8., 
8.00
ŠRC Martjanci 

Nogometni turnir za mlajše selekcije U7, U9, U11 in U13.

NK Čarda Martjanci
041 478 683
www.nk-carda.com
trenerji.nkcarda@gmail.com

11. Ivanocyjev pohod 26. 8. 2017, 10.00, 
Ivanovci  Tradicionalen pohod s spoznavanjem kulturnih znamenitosti. 

TKŠD Ivanovci
ales.siftar@gmail.com
031 612 900

Proščenje v Gaju 27. 8. 2017, 10.00, 
Filovci – Gaj 

Sejem domače obrti, proščenje in dan odprtih vrat zidanic z razstavo 
umetniških del. 

Društvo Gaj VTD Filovci
darinka.trantnjek@siol.net
031 238 989


