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Uvodnik

Župnija Bogojina je v soboto, 24. marca, pred cvetno nedeljo pripravila župnijski 
postni oratorij, ki se ga je udeležilo 35 mladih iz vseh vasi župnije Bogojina (foto: 
Jože Žerdin). 

Spoštovani! 
Tokratna številka ob-
činskega glasila izide 
tik pred praznikom 
dela. In v luči minu-
le splošne stavke v 
vzgoji in izobraževa-
nju je tukaj tudi moje 
razmišljanje. Iz lastne 
izkušnje lahko rečem, 
da so delavci v vzgoji 

in izobraževanju med šolskim letom zelo obre-
menjeni (in delajo tudi med počitnicami), da 
ne omenjamo (velikokrat nesmiselne) številne 
birokracije. Tako se mi njihova stavka letos s 
te plati ni zdela sporna. Je pa verjetno stavka 
med ljudmi, ki delajo v gospodarstvu, dvigni-
la veliko prahu tudi zaradi tega, ker delavci v 
javnem sektorju vsak mesec zagotovo dobijo 
plačo, tudi če ni taka, kot bi morala biti. V pod-
jetjih pa je včasih tako, da si lahko srečen, če 
jo prejmeš še isti mesec. In potem je tukaj še 
problem žensk. Ko greš na porodniški dopust, 
veš, da se lahko zgodi, da po njem ne boš več 
imela službe. Tudi če je ta za nedoločen čas in 
če si dokazala, da svoje delo več kot obvladaš. 

Kot samostojna podjetnica zdaj na stvari gle-
dam z druge perspektive. Velikokrat se namreč 
lahko zgodi, da moraš za denar, ki si ga zaslužil, 
prositi. Prispevke moraš plačati ti. Res je, lahko 
zaslužiš ogromno, delaš po 12 in več ur na dan, 
a so tudi meseci, ko je dela manj. Ima pa takšna 
oblika dela tudi veliko pozitivnega. Delovni čas 
si razporejaš sam, če želiš, se lahko preizkusiš 
v marsičem. In če ti ni tuje delo ponoči, lahko 
večji del dneva preživiš s svojimi otroki …

Kjerkoli delamo, bomo našli prednosti in sla-
bosti. Res je, v času, ko gospodarstvu kaže 
bolje, lahko kot zaposlen v podjetju ali samo-
zaposlen zaslužiš več, medtem ko v javnih za-
vodih pač ni tako. Verjetno je to tista cena, ki jo 
plačaš, če imaš zagotovljeno plačo vsak mesec. 
Pošteno ali ne, tako, vsaj za zdaj, je.

Pa prijetno branje vam želim!

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica
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Županova beseda 

Pomlad
Spoštovani bralke in bralci Lipnice. 
Narava teče svoj večni krog. Zima z obilnimi padavinami se 
je poslovila in tudi pri nas se je z vsemi svojimi čari začela po-
mlad. Zaloge vode so letos obilne in ljudje ne pomnijo tako 
visokega stanja podtalnice. Mnogi so imeli vodo v kleteh in 
po nižje ležečih travnikih in njivskih površinah je kar dolgo 
vztrajala voda. Tudi ta je že odtekla in začenja se bujna rast in 
cvetenje. Dnevi so daljši in na vrtovih, njivah, v sadovnjakih, 
v vinogradih in gozdovih pridno delamo sezonska opravila. 
Tako kot vsako leto smo tudi letos povsod po naši občini 
izvedli spomladansko čistilno akcijo. Ta je potekala v sobo-
to sedmega aprila. Skupaj nas je pobiralo odpadke preko 
tisoč udeležencev po celi naši čudoviti občini. Predvsem so 
bili pridni osnovnošolci in mladi. Sodelovala so tudi mnoga 
društva. Občina je prispevala za malico za vsakega udele-
ženca, plastične vreče in rokavice. Naše komunalno podjetje 
Čista narava je pridno odvažalo zbrane odpadke. Moram 
pohvaliti to izjemno skrb za naše okolje. Res opažamo, da 
je v naravo odvrženih vsako leto manj odpadkov. Pa vendar 
se po celi občini nabere veliko plastike in drugega odpada 
predvsem v obcestnih jarkih. Tukaj ponovno vabim vse naše 
občane, da izkoristijo vse možnosti organiziranega odvoza 
tako mešanega komunalnega odpada kot tudi kosovnega 
in drugega odpada. V Fokovcih imamo lepo urejen center za 
vse vrste odpadkov, kjer lahko brezplačno oddamo vse, kar 
se med letom nabere v naših domovih. Začenja se gradbena 
sezona, kjer popravljamo različno komunalno infrastrukturo, 
predvsem ceste. Razpisali smo tudi natečaje za nekatere no-
vogradnje in te se bodo v kratkem začele. Krajevne skupnosti 
imajo na voljo tudi gramoz za popravilo poljskih cest, ki ga 
morajo čim bolj izkoristiti.
Predsednik republike je za tretji junij razpisal volitve poslan-
cev v državni zbor. Vlada je odstopila samo nekaj tednov 
pred volitvami in tako imamo zaradi tega predčasne volitve. 
Res je to samo politična kozmetika, saj bi bile redne voli-
tve tako v juniju. Volivci  bomo imeli ponudbo uveljavljenih 
strank in tudi nekaj novih strank z »novimi obrazi«. Vse to 
je del strategij, ki naj bi prinesle boljši rezultat. Kot župan si 
želim, da bi dobili vlado, ki bo imela boljši odnos do občin 
in do skladnejšega regionalnega razvoja. V tem mandatu 
so se razlike med razvitim centrom in ostalo Slovenijo še 
povečale. Podatek o povprečni plači v osrednji Ljubljan-
ski regiji, ki znaša 130 % evropskega povprečja, in vzhodni 
kohezijski regiji, ki je 70 % evropskega povprečja, pove vse 
o razlikah v razvoju. Podobna razmerja sledijo potem tudi 
pri pokojninah. O stanju v zdravstvenem sistemu, vojski in 
drugih podsistemih države ni treba izgubljati besed. Vse te 
dileme čakajo tudi novo vlado in parlament. Torej moramo 
izbirati med kandidati in programi, ki bodo nam samim dali 
najboljše odgovore, kaj se bo spremenilo na boljše. V tem 
smislu vas pozivam tudi preko našega glasila, da odločate 
na volitvah.

Dogodki v mednarodnem okolju niso spodbudni. Vojni v 
Siriji in na Bližnjem vzhodu ni videti konca. Stopnjujejo se 
tudi napetosti med velikimi silami Rusijo, ZDA in Kitajsko. 
Pri nas lahko ob takih razmerah pričakujemo tudi ponovno 
pritok migrantov. Vse to bo imelo neposreden vpliv tudi na 
razmere  v Evropi in pri nas. Pojav sodobnih komunikacijskih 
sredstev in socialnih omrežij s svojo neposrednostjo in tudi 
hitrostjo bo na človeka imel nepredvidljive posledice, ki se 
kažejo že danes. Google, Facebook, Twitter in drugi sistemi 
preraščajo nacionalne državne okvire in možnosti nadzora. 
Ni nobenega uredniškega in sistemskega nadzora. Možnos-
ti zlorab so neverjetne. Temu sledijo potem še elektronsko 
poslovanje in plačilni promet. Pojav kriptovalut in virtual-
nega navideznega denarja, ki se vse bolj pojavlja tudi pri 
nas, postavlja klasične načine življenja vse bolj v podrejen 
položaj. Na ves ta razvoj moramo najti odgovore tako posa-
mezniki kot družba skupaj. Pomembno je, da so vse to lahko 
koristna orodja za naše boljše življenje in blaginjo. Človek ne 
sme postati suženj in odvisnik teh modernih orodij temveč 
njihov uporabnik in gospodar.

Spoštovane bralke in bralci Lipnice. Naj vam pomlad 
prinese obilo užitkov v naravi. Skrbimo za naše okolje 
še naprej tako zavzeto in z ljubeznijo. Skrbimo tudi za 
naše medsebojne odnose tako med bližnjimi kot tudi v 
kraju, kjer živimo ali delamo. Spodbujajmo tudi druge 
k sodelovanju in razumevanju. Vsak dan naredimo vsaj 
en droben korak na tej poti. Želim vam,  da vas pri tem 
spremljata sreča in zdravje.

Alojz Glavač, župan
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Iz občine

Občinski svet sprejel letni program kulture in športa 
25. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v ponedeljek, 26. februarja 2018, je vodil 
podžupan Dušan Grof, ki je pozdravil vse prisotne.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega sveta soglas-
no sprejeli zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, in predlagan dnevni red:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Poročilo nadzornega odbora Občine Moravske Toplice 

za leto 2016 .
3. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 

poslovanja OŠ Fokovci za leto 2016.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlo-

ka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske 
Toplice - skrajšani postopek.

5. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč druži-
ni na domu in določitvi subvencioniranje cene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2018.

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč družbena 
lastnina.

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljud-
sko premoženje.

8. Predlog  letnega programa kulture Občine Moravske 
Toplice za leto 2018.

9. Predlog  letnega programa športa Občine Moravske 
Toplice za leto 2018.

10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.              

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s Poro-
čilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, sprejetih na 24. redni seji; s poročilom nadzornega 
odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa prora-
čuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 ter s poročilom 
nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja 
Osnovne šole Fokovci za leto 2016.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Moravske Toplice, ki je potreben zaradi uskladitve 
odloka z veljavno zakonodajo.

Dom starejših Rakičan je kot izvajalec storitve pomoči na 
domu občini posredoval predlog cene storitve pomoči 
na domu za leto 2018, v katerem predlaga, da ekonomska 
cena za pomoč na domu od ponedeljka do sobote na-
mesto dosedanje 17,01 EUR, znaša 17,29 EUR/ efektivno 
uro, ekonomska cena za pomoč na domu za nedeljo in 
dela proste dni pa namesto dosedanje 18,77 EUR znaša 
19,03 EUR/efektivno uro. Cena za uporabnika za pomoč 
na domu od ponedeljka do sobote znaša 7,52 EUR na-
mesto dosedanje 7,06 EUR/efektivno uro; za nedeljo in 
dela proste dni pa 8,39 EUR namesto dosedanje 7,94 EUR/ 
efektivno uro.

Občinski svet Občine Moravske Toplice zaradi predlagane-
ga povišanja cen soglasja k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu ni sprejel. 

Sprejel pa je sklepe o ukinitvi statusa zemljišča družbena 
lastnina v k. o. Ratkovci, k. o. Čikečka vas, k. o. Motvarjevci 
in k. o. Središče ter sklepe o ukinitvi statusa zemljišča sploš-
no ljudsko premoženje v k. o. Martjanci, k. o. Krnci, in k. o. 
Mlajtinci.

Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture Občine 
Moravske Toplice in Letni program športa Občine Moravske 
Toplice za leto 2018, ki sta podlaga za objavo javnih razpi-
sov za sofinanciranje letnega programa kulture in letnega 
programa športa za leto 2018.

Občinska uprava

25. redno sejo je vodil podžupan Dušan Grof (foto: Eva Bukovec).  
 

Svetniki zaradi predlaganega povišanja cen soglasja k določitvi cene 
storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu niso sprejeli (foto: Eva Bukovec). 
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Iz občine

Madžarski narodni praznik
17. marca smo tudi v naši občini počastili madžarski 
narodni praznik.
Še pred prireditvijo so v Motvarjevcih pri spominskem 
obeležju bili položeni venci. Kulturni program, ki je potekal 
v vaškem domu v Prosenjakovcih, je povezoval Mitja Gorza, 
ki je zbrane po nastopu solo pevke Lee Sapač tudi pozdravil. 
Posebno dobrodošlico je zaželel generalnemu konzulu 
Madžarske v Lendavi dr. Gyuli Földesu z ženo, predsedniku 
PMSNS Ferencu Horváthu, podpredsednici PMSNS Edit Var-
ga, županu Občine Moravske Toplice Alojzu Glavaču, pred-
sednikom občinskih madžarskih samoupravnih narodnih 
skupnosti, županom sosednjih madžarskih naselij, županu 
občine Zalaszántó in številnim drugim gostom.
Zbrane je nato nagovorila predsednica Madžarske narodne 
samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice Zsuzsi Vu-
grinec, ki je v svojem govoru izpostavila, da je za vse udele-
žence, ki so sodelovali v revoluciji in boju za svobodo, bila 
značilna ljubezen do rojstne zemlje, ki jo moramo ohranjati 
tudi v današnjem času. Ob koncu govora pa je zbrane poz-
vala, da se naj ozrejo v prihodnost: »Spominjajmo se torej 
danes Petőfija, Kossutha in drugih herojev boja za svobodo, 
vendar je še pomembneje ozreti se v prihodnost, na heroje 

prihodnjih časov, ki bodo s svojo marljivostjo, delom in željo 
po dejanjih zgradili močno, složno prekmursko madžarsko 
skupnost.«
V nadaljevanju so zbranim s petjem, recitacijami in lutkov-
no predstavo večer polepšali učenci DOŠ Prosenjakovci ter 
Folklorna skupina KD József Attila Motvarjevci. 
Po končani prireditvi so se gostje zbrali pred spominskim 
obeležjem, kjer so položili vence.

Uredništvo

Dvorana je bila napolnjena do zadnjega kotička./ A terem zsúfolásig 
megtelt a résztvevőkkel. 
 

Predsednica MNSS OMT se je v govoru zahvalila tudi Madžarski./ 
Moravske Toplice Község MNÖK elnöke Magyarországnak is köszönetet 
mondott. 
 

Magyar nemzeti ünnep 
Március 17-én községünkben is tisztelegtünk a ma-
gyar nemzeti ünnep előtt.
Még a rendezvény előtt koszorúkat helyeztek el a szentlász-
lói kopjafánál. A pártosfalvi faluotthonban szervezett alkal-
mi kulturális programot Gorza Mitja vezette, aki Lea Sapač 
szólóénekes fellépése után köszöntötte az egybegyűlteket. 
Külön köszöntötte dr. Földes Gyula Magyarország lendvai 
főkonzulját és nejét, Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökét, és 
Varga Edit alelnököt, Alojz Glavačot, Moravske Toplice Köz-
ség polgármesterét, a községi magyar nemzeti önkormány-
zati közösségek elnökeit, a szomszédos magyarországi te-
lepülések polgármestereit, Zalaszántó polgármesterét és a 
többi jeles vendéget. 
Ezt követően Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice Község Ma-
gyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének elnöke szólt az 
egybegyűltekhez, kiemelve, hogy a márciusi forradalom és 
szabadságharc résztvevőit a szülőföld szeretete jellemezte, 
ami számunkra, napjainkban is megszívlelendő magatartás. 
Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, tekintsenek a jö-
vőbe: „Emlékezzünk hát ma Petőfire, Kossuthra és a szabad-
ságharc bátor hőseire, de még inkább gondoljunk a jövőre, 
az eljövendő idők hőseire, akik szorgalmukkal, munkájukkal 
és tenni akarásukkal egy összefogó, egy erős, Muravidéki 
magyarságot építenek.”
A folytatásban a pártosfalvi KÁI tanulói énekkel, versekkel és 
bábjátékkal, a szentlászlói József Attila Művelődési Egyesü-

let néptánccsoportja pedig tánccal emelték a rendezvény 
fényét.  
A rendezvényt követően a vendégek a kopjafánál gyűltek 
össze, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020«, 
št. priglasitve: K-BE138-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 07.04.2016 
in Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS št. 11/2017), objavlja Občina Moravske Toplice

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

v Občini Moravske Toplice v letu 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske 
Toplice v letu 2018.
Sredstva v skupni višini 9.000,00 EUR so zagotovljena v 
proračunu občine za leto 2018 in se dodeljujejo po shemi 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 702/2014.

II. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v 

težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

2. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi 
Uredbe komisije (EU) št. 702/2014, niso upravičeni subjek-
ti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom ter podjetja v težavah.

3. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ni upravičen.

4. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset 
let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:

– upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodelje-
ne pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki 
ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredelje-
no v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št 702/2014 in so 
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, s sedežem na območju občine in skle-
nejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo nas-
lednje pogoje: 

– podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli 
sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali med-
narodnih virov, če pa so, dokažejo višino sredstev z ustre-
zno dokumentacijo;

– podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– niso podjetje v težavah.

IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Sofinancira se del zavarovalne premije za zavarovanje kme-

tijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih 
dejavnikov: 

– naravnih nesreč; 
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z na-

ravnimi nesrečami, 
– drugih slabih vremenskih razmer; 
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.

Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripa-
dajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

V. POGOJI ZA PRIDOBITEV
Veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacional-
nega sofinanciranja.

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Intenzivnost pomoči:

– 10 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospo-
darstvih,

– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacional-
ni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 
65% stroškov zavarovalne premije. 

Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 3.000 EUR.

VII. VSEBINA VLOGE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

–  na spletni strani Občine Moravske Toplice:  
 http://www.moravske-toplice.si/ 

–  vsak delovnik na sedežu Občine Moravske Toplice, Kra 
njčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak 
delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na občinski upravi Obči-
ne Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. 
Kontaktna oseba je Majda LIPIČ PROSIČ (tel. 02/538-15-12, 
majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si).

VIII. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega de-
lovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo 
izvajalo do 10. dne v mesecu.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma 
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se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. Predlože-
na vloga mora biti v zapečateni kuverti, ovitek pa mora biti 
označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Držav-
ne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«. Na 
kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

IX. OBRAVNAVA VLOGE
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan. Obravnava vlog bo potekala do porabe razpoložljivih 
sredstev.  
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi stro-
kovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog 
prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve 
sredstev odloči tajnik občine s sklepom. O odločitvi bo vla-
gatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja 
nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog 
pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od 
dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo 
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno 
dopolnjeno pa zavrne. 
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev 
utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Obči-

Iz občine

ne Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. 
O pritožbi odloča župan. Odločitev župana o pritožbi  je 
dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

X. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamen-
sko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev 
navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, upravičenec v skladu s pravilnikom, izgubi pravico 
do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

Številka: 331-00001/2018-1          Občina Moravske Toplice  
Datum: 25. 04. 2018              Župan, Alojz GLAVAČ, l.r. 
       
         

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »De minimis 
pomoč za ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020«, št. 
priglasitve: K-M004-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 08.04.2016 in 
Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS št. 11/17), objavlja Občina Moravske Toplice

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal 

v Občini Moravske Toplice v letu 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti 
tal v Občini Moravske Toplice v letu 2018.
Sredstva v skupni višini 6.000,00 EUR so zagotovljena v pro-
računu občine za leto 2018 in se dodeljujejo po shemi dr-
žavnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17), 
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013.

II. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 

nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Mo-
ravske Toplice.

2. Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla po-

lovico osnovnega kapitala družbe.
3. Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena 

kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne 
sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih jav-
nih virov so sredstva dodeljena.

4. Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena 
pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbit-
kom davka ali drugih dajatev.

5. Poleg pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 
1408/2013 se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti 
še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo inten-
zivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za 
posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.

6. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
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podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji 
po prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v 
kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev s sedežem na območju občine Moravske 
Toplice in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine Moravske Toplice.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo nas-
lednje pogoje: 
1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 

sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 
2. Prejemnik mora k vlogi predložiti: 
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je 

upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi 
te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v 
tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh 
za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z 
dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da 
se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči 
za vsa, z njim povezana podjetja.

IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje 
kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna ipd).

V. POGOJI ZA PRIDOBITEV 
–  predložena vloga za dodelitev sredstev za ta ukrep,
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup 

sredstev za zmanjšanje kislosti tal, analiza zemlje,
– načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem 

kmetijskem zemljišču (ne pogosteje kot na vsaka tri leta 
na istem zemljišču) in predvideno količino sredstev za 
zmanjšanje kislosti tal na ha, 

– predložena kopija subvencijske vloge (za tekoče leto),
– posameznemu upravičencu se lahko subvencionira na-

kup sredstev za zmanjšanje kislosti tal do količine, katera 
ne sme presegati v gnojilnem načrtu predvidene količine 
sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha za tekoče leto.

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov,
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de 

minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis po-
moči iz tretjega odstavka splošnih določil javnega razpisa.

Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo 
lahko znaša do 250 EUR na leto.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.mo-
ravske-toplice.si/ 

Iz občine

vsak delovnik na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak 
delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na občinski upravi Obči-
ne Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. 
Kontaktna oseba je Majda LIPIČ PROSIČ (tel. 02/538-15-12, 
majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si).

VIII. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega de-
lovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se 
bo izvajalo do 10. dne v mesecu.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži 
neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti označen z oznako 
»Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Državne pomoči – podpora 
ohranjanju  oziroma povečevanju rodovitnosti tal«.  Na kuverti 
mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

IX. OBRAVNAVA VLOGE
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan. Obravnava vlog bo potekala do porabe razpoložljivih 
sredstev. 
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokov-
ni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog delitve 
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči 
tajnik občine s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v 
roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge ko-
misija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem 
roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. 
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev 
utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine 
Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. O pri-
tožbi odloča župan. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. 
Prepozno vložena pritožba se zavrže.

X. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamen-

sko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 

pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Številka: 331-00002/2018-1          Občina Moravske Toplice  
Datum: 25. 04. 2018                       Župan, Alojz GLAVAČ, l.r.
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Dela v okviru agromelioracije 
Prosenjakovci bo izvajal Nograd d.o.o.
 

Iz občine

V ponedeljek, 16. aprila, je prišlo do podpisa 
Pogodbe za izvedbo agromelioracije na 
komasacijskem območju Prosenjakovci med 
naročnikom Občino Moravske Toplice in 
izvajalcem del NOGRAD d.o.o.
Javno naročilo zajema vsa zemeljska in gradbena dela, s kate-
rimi se izboljšuje kvaliteta in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki 
so bila zajeta v komasacijski postopek. Predvidena je izgradnja 
novih, rekonstrukcija obstoječih in razgradnja starih poti, na-
voz zemlje ter izgradnja in obnova jarkov za odvodnjavanje.  
Vrednost projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, znaša 266.554,24 EUR z DDV. Pred-
videni rok za dokončanje del je 30. 10. 2018.

Občinska uprava 

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V SOBOTO 05.05.2018

1. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure BOGOJINA (pred zbiralnico mleka)
9.00 - 10.00 ure TEŠANOVCI (vaško-gasilski dom)

10.00 - 11.00 ure M. TOPOLICE (gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure SEBEBORCI (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure MARTJANCI (za vaško-gasilskim domom)
13.00 - 14.00 ure NORŠINCI (vaško-gasilski dom)

2. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure RATKOVCI (vaško-gasilski dom)
9.00 - 10.00 ure PROSENJAKOVCI (zadružni dom)

10.00 - 11.00 ure MOTVARJEVCI (vaško-gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure ČIKEČKA VAS (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure FOKOVCI (pred šolo)

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V SOBOTO 05.05.2018

1. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure BOGOJINA (pred zbiralnico mleka)
9.00 - 10.00 ure TEŠANOVCI (vaško-gasilski dom)

10.00 - 11.00 ure M. TOPOLICE (gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure SEBEBORCI (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure MARTJANCI (za vaško-gasilskim domom)
13.00 - 14.00 ure NORŠINCI (vaško-gasilski dom)

2. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure RATKOVCI (vaško-gasilski dom)
9.00 - 10.00 ure PROSENJAKOVCI (zadružni dom)

10.00 - 11.00 ure MOTVARJEVCI (vaško-gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure ČIKEČKA VAS (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure FOKOVCI (pred šolo)

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V SOBOTO 05.05.2018

1. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure BOGOJINA (pred zbiralnico mleka)
9.00 - 10.00 ure TEŠANOVCI (vaško-gasilski dom)

10.00 - 11.00 ure M. TOPOLICE (gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure SEBEBORCI (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure MARTJANCI (za vaško-gasilskim domom)
13.00 - 14.00 ure NORŠINCI (vaško-gasilski dom)

2. EKIPA:
8.00 - 9.00 ure RATKOVCI (vaško-gasilski dom)
9.00 - 10.00 ure PROSENJAKOVCI (zadružni dom)

10.00 - 11.00 ure MOTVARJEVCI (vaško-gasilski dom)
11.00 - 12.00 ure ČIKEČKA VAS (vaško-gasilski dom)
12.00 - 13.00 ure FOKOVCI (pred šolo)

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
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V deželo je prišla pomlad
V deželo je prišla pomlad, kar pomeni, da bomo 
več časa preživeli zunaj, se lotili urejanja okolice 
svojih domov in spomladanskega čiščenja razne 
krame, ki se je v naših gospodinjstvih nabrala čez 
zimo. Da bomo še naprej živeli v zdravem okolju, 
vam želimo v tokratnem prispevku podati nekaj 
nasvetov.
K čisti naravi lahko z drobnimi, vsakodnevnimi dejanji in 
skrbnim ločevanjem odpadkov prispeva vsak od nas. Od-
padki ne sodijo v naravo, ampak v zabojnike ali vreče, ki 
jih uporabljamo v gospodinjstvih, na zbirna mesta, v zbirne 
centre, na akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinj-
stev. 

V kolikor se boste lotili spomladanskega čiščenje podstrešij, 
kleti in garaž ali pa prenove vašega stanovanja, lahko naroči-
te odvoz kosovnih odpadkov, med katere spada na primer 
oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, leseno in stavbno pohi-
štvo, sanitarna oprema, kovinski predmeti, športni rekviziti, 
senčila in svetila. Ob odvozu prevzamemo tudi električno in 
elektronsko opremo, suha in čista oblačila ter obutev. Med 
kosovne odpadke pa ne sodijo azbestni odpadki. Odvoz ko-
sovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš lahko 
naročite z izpolnitvijo naročilnice, ki se nahaja na naši 
spletni strani in spletni strani občin, dobite pa jo tudi na 
sedežu našega podjetja. 

Kosovne odpadke lahko vse leto oddate tudi v vašem zbir-
nem centru za ločeno zbiranje frakcij, ki se nahaja za stav-
bo Kmetijske zadruge v Fokovcih. Delovni čas zbirnega 
centra Fokovci je:

• ponedeljek: 14.30–16.30
• četrtek: 8.00–10.00
• 1. sobota v mesecu: 10.30–12.30

Iz občine

V zbirnem centru lahko poleg kosovnih odpadkov oddate 
papir, steklo, plastiko, les,  kovine, oblačila in tekstil, baterije 
in akumulatorje, električno in elektronsko opremo, jedilna 
olja in maščobe, odpadna zdravila in izrabljene avtomobilske 
pnevmatike (maksimalno 4 kose na gospodinjstvo letno).
Manjše električne in elektronske odpadke ter odpadne 
baterije lahko oddate še v ulične zbiralnike za zbiranje 
e-odpadkov na ekološkem otoku na Dolgi ulici v Mo-
ravskih Toplicah (pri mlekarni) in v Prosenjakovcih pri 
zadružnem domu. V zbiralnike lahko oddate sesalnike, 
likalnike, opekače, budilke, tehtnice, sušilnike las, brivske 
aparate, tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, 
mobilne telefone, manjše radijske sprejemnike, videoka-
mere, manjše glasbene instrumente, zvočnike, električno 
orodje, igrače, opremo za prosti čas in šport, ki za svoje de-
lovanje potrebujejo bodisi polnjenje na električni tok bodisi 
baterije ali akumulatorje, prenosne baterije in akumulatorje.
V kolikor so se vam od lanskega leta nabrali ostanki onesna-
žene embalaže, barv, lakov, sprejev in premazov, razredčila 
in odpadna topila, odpadna zdravila, baterije in akumulatorji 
vseh vrst, odpadna zaščitna sredstva, odpadna motorna, hi-
dravlična, mazalna ali le jedilna olja, lahko vse to oddate na 
sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov 
iz gospodinjstev, ki bo v vaši občini v soboto, 5. maja 
2018. O uri in lokacijah postanka mobilne zbiralnice boste 
obveščeni tudi na krajevno običajen način (plakati). 
V kolikor imate še kakšno vprašanje o pravilnem ravnanju z 
odpadki ali smo na kateri odpadek, ki se nahaja pri vas doma, 
pozabili in ne veste, kam z njim, nas pokličite in z veseljem 
vam bomo svetovali ter skupaj našli najustreznejšo rešitev. 
Na voljo smo vam na telefonski številki (02) 526 84 50, lahko 
pa nam tudi pišete na info@saubermacher-komunala.si ali 
nas obiščete na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.
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Iz občine

Čistilna akcija v Občini Moravske Toplice v letu 2018
Letošnje čistilne akcije se je v soboto, 7. aprila 2018, udele-
žilo 1052 prostovoljcev, kar je kar nekaj manj udeležencev 
kot lansko leto, ko jih je bilo 1133. 
V nekaterih naseljih so poleg čistilne akcije opravljali tudi 
razna druga dela pri vzdrževanju objektov in urejanju okolice 
z obrezovanjem drevja in grmovja ter košnjo trave. 
Naselje z največjim številom udeležencev glede na število 

prebivalstva je naselje KRNCI (52 udeležencev oz. 90% ude-
ležba). Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni 
akciji pa je naselje FILOVCI s 142 udeleženci čistilne akcije. 
Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne 
akcije je naselje PORDAŠINCI, ki je imelo v letu 2017 le 7 
udeležencev, letos pa je bilo 16 udeležencev. Vsa tri naselja 
bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.

Zap.
št. Naselje 

Število 
udeležencev 

2018

Število  
udeležencev 

2017

Število  
prebivalcev 
naselja 2018

Št. udeležencev/ 
št. prebivalcev 

naselja

Delež  
povečanja 

udeležencev 
čistilne akcije

1 ANDREJCI 18 13 202 0,09 1,38
2 BERKOVCI 13 20 42 0,31 0,65
3 BOGOJINA 99 99 564 0,18 1,00
4 BUKOVNICA 25 17 45 0,56 1,47
5 ČIKEČKA VAS 25 22 80 0,31 1,14
6 FILOVCI 142 148 495 0,29 0,96
7 FOKOVCI 17 14 183 0,09 1,21
8 IVANCI 48 40 244 0,20 1,20
9 IVANJŠEVCI 24 22 40 0,60 1,09

10 IVANOVCI 41 34 137 0,30 1,21
11 KANČEVCI 26 24 65 0,40 1,08
12 KRNCI 52 63 58 0,90 0,83
13 LONČAROVCI 25 30 56 0,45 0,83
14 MARTJANCI 29 47 547 0,05 0,62
15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 68 67 277 0,25 1,01
16 MORAVSKE TOPLICE 62 72 788 0,08 0,86
17 MOTVARJEVCI 19 30 149 0,13 0,63
18 NORŠINCI 58 58 253 0,23 0,73
19 PORDAŠINCI 16 7 46 0,35 2,29
20 PROSENJAKOVCI 31 42 166 0,19 0,74
21 RATKOVCI 35 36 52 0,67 0,97
22 SEBEBORCI 62 61 484 0,13 1,02
23 SELO 24 26 266 0,09 0,92
24 SREDIŠČE 10 12 49 0,20 0,83
25 SUHI VRH 21 30 127 0,17 0,70
26 TEŠANOVCI 6 13 366 0,02 0,46
27 VUČJA GOMILA 56 65 280 0,20 0,86

1052 1133 6061

Za potrebe akcije je Občina Moravske Toplice nabavila vreče. 
Vreče, napolnjene z odpadki, so se odlagale na zbirna mesta, 
od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komunalno 
podjetje Čista Narava.
Želimo se zahvaliti vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo 
odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo naše 

okolje lepše. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov 
krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že v 
času priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne akcije. 

Občinska uprava Občine Moravske Toplice
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Foto utrinki z letošnje čistilne akcije

Iz občine

Oglejte si letošnje foto utrinke naših občanov, ki 
so se udeležili čistilne akcije in poskrbeli, da bo v 
toplejših mesecih naša okolica lepša.

Udeleženci čistilne akcije v Ivancih. 
 

Zbrani na čistilni akciji v Andrejcih. 

V Sebeborcih je bilo na čistilni akciji največ otrok, za katere je to bil obve-
zen šolski dan. Vendar pa predsednica KS Sebeborci Majda Andrejek pravi, 
da verjame, »da prav otroci ustvarijo najmanj odpadkov,  saj je njihova 
ozaveščenost glede varovanja narave velika in so nam lahko za vzgled«. 

Pred začetkom čistilne akcije v Fokovcih, kjer se je zbralo 17 vaščanov.

Veliko število pridnih rok se je zbralo tudi v Vučji Gomili.

Mladi na čistilno-delovni akciji v Filovcih. 

Tudi mladi so se pridružili čistilni akciji v Motvarjevcih.

V Prosenjakovcih so očistili park pred zadružnim domom, pokopališče in 
njegovo okolico ter pobrali odpadke, ki so ležali v naravi po celotni vasi. 
Opažajo, da je v naravi odloženih manj odpadkov kot pretekla leta (foto: 
Bernarda Koroša Pantovič). 
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Iz občine

Zbrani na čistilni akciji v Martjancih. Vaščani Krncev, ki so se udeležili čistilne akcije v njihovi vasi.

Postanek med delom v Lončarovcih. V Kančevcih so poleg pobiranja odpadkov zamenjali tudi dotrajano 
ograjo pri gasilskem domu.

Delo in dobra volja v Čikečki vasi.

Po opravljenem delu v Moravskih Toplicah. Skupinska fotografija pred čistilno akcijo v Bogojini.

Udeleženci čistilne akcije v Ratkovcih. 
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Iz občine

Divja odlagališča 
V naši občini so težava tudi divja odlagališča. 
Na njih je naše uredništvo opozorila zaskrbljena 
vaščanka iz Bogojine.
Gospa med sprehodom s psom že več let opaža, da nekateri 
brez slabe vesti odvržejo v naravo vse, česar doma ne potre-
bujejo. Med drugim je tako na njivah in v jarkih našla zdravila, 
dotrajano hrano, kosovne odpadke, veliko pa je tudi stranskih 
proizvodov kolin. Povedala nam je, da velikokrat sama pobere 
te smeti. 

Pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu, enota Murska Sobota, 
smo se pozanimali, kam lahko odpeljemo stranske proizvode 
kolin. Povedali so nam, da če jih pripeljemo v njihovo enoto, 
ki je na Noršinski ulici 35 v Murski Soboti, plačamo 0,19 € za 
kilogram. 

Seveda je prav, da tudi za tovrstne odpadke poskrbi tisti, kate-
rega last so. In to na naravi in človeku prijazen način.

Janja Adanič Vratarič

V Berkovcih so vaščanke pobirale odpadke po celotni vasi ter vaških in 
gozdnih poteh. Vaščani pa so uredili okolico pokopališča in požagali 
moteče veje. Nato so pri vaško-gasilskem domu odstranili betonske 
stebre ter požagali drevesa na parkirišču (Anica Petje).

Mladi med čistilno akcijo v Mlajtincih in Lukačevcih.

Med delom in zasluženim počitkom v Ivanjševcih.
Letos se je v Pordašincih čistilne akcije udeležilo občutno več vaščanov 
kot lani.

Takšne in podobne odpadke vaščanka Bogojine najde med sprehodi z 
njenim psom.
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Zimska služba 2017–2018 v slikah in besedi

Komunalni kotiček

Velja poudariti, da so zimske razmere v naši občini glede 
na posamezno lokacijo zelo različne.  Medtem ko so v ni-
žinskem predelu sprejemljive razmere, vladajo na goričkem 
predelu  izredne zimske razmere: več snega, močan veter, ki 
dela zamete, spolzki odseki cest itd.

Zimske razmere na goričkem delu naše občine. 

Parkirani avtomobili na cesti nam onemogočajo nemoteno čiščenje cest.

Odstranjevanje snega z rovokopačem, ko snežni plug ni uspel prebiti 
zametov.

Napluženi sneg na vhodih. Žal se mu ne da povsod izogniti.

Še nekaj zimskih telefonskih cvetk: 
Prva:
Občanka: Kdaj boste pri nas plužili?
Dežurni: Gospa, cesta je splužena.
Občanka: Kako, če pa z okna nisem videla traktor s plugom?!?
Čez nekaj minut klic iste gospe: Res je spluženo, ampak skozi 
okno se ni videlo. 
Druga:
»... Naj pride nekdo, pa nam cesto še enkrat posiplje, mož ima 
slabe gume , pa mora iti po deco ...«

Tretja: 
»... Kdaj boste pri nas plužili? Spar ima 10% popust, pa po tej 
cesti ne upam v Soboto …«
 
Občanom se zahvaljujemo za korektno sodelovanje in razu-
mevanje dnevne situacije, hkrati pa naprošamo posamezni-
ke, da se v naslednji sezoni obnašajo bolj strpno, kajti vodja 
zimske službe ima pregled nad celotno problematiko zimske 
službe določenega dne in vedno prioritetno ureja zadeve.
 Čista narava d.o.o.
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Ivanci – bogata preteklost in 
sedanjost
Ivanci so v naši občini znani po Zelenjadarskem 
dnevu, ponašajo pa se tudi s precejšnjim številom 
samostojnih podjetnikov in bogato zgodovino. Ob 
tem pa bodo letos organizatorji vaških iger.
Alojz Trplan, svetnik in predsednik KS Ivanci, nas je najprej 
seznanil z bogato zgodovino Ivancev. Tako je med dru-
gim povedal, da se je ime po vizitacijskih zapisnikih žu-
pnije Bogojina poistovetilo z današnjim imenom leta 
1688, omenjeno je bilo kot Ivancz. Že leta 1928 pa so bili 
Ivanci omenjeni v strokovni literaturi kot arheološko naj-
dišče. Več o zgodovini vasi lahko preberete v knjigi Draga 
Sobočana, Ivanci: svetega Ivana vas, ki je izšla junija 2015. 
V vasi trenutno prebiva 244 prebivalcev, najstarej-
ši vaščan je Jože Klar, ki bo letos dopolnil 96 let, 
najstarejši ženski pa sta dvojčici Marta Nežič in Tere-
zija Dravec, ki bosta letos praznovali 90. rojstni dan. 
Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, večina s 
poljedelstvom, nekateri ob tem hodijo še v službo. Ži-
vinoreja se je po besedah predsednika KS z leti precej 
zmanjšala, nekaj prebivalstva se še ukvarja s prašičerejo 
in govedorejo. Ob tem pa se lahko pohvalijo s precejš-
njim številom samostojnih podjetnikov: Frizerski studio 9 
s.p. (Tomaž Oček), Predelavo plastike s.p. (Janez Horvat), 
Zemeljska dela s.p. (Alen Matjašec), Roža vetrov d.o.o. 
(Robert Kuzma), Senčila Puhan d.o.o. (Dušan Puhan). 
V vasi delujejo Prostovoljno gasilsko društvo Ivanci, Klub ma-
lega nogometa Ivanci in Društvo za ohranitev naravne in kul-
turne dediščine Selenca. Po besedah Trplana so vsa društva 
povezana med seboj in se maksimalno trudijo za dobrobit vasi. 
Kot rečeno v uvodu, so v širši okolici znani po Zelenjadar-
skem dnevu, ki ga prirejajo že 14 let. Po besedah Trplana so 
se za to prireditev odločili, ker imajo v vasi »še vedno veliko 
poljedelcev, ki se trudijo in pridelujejo zelenjavo. Na nek na-
čin pa smo želeli prikazati tudi, koliko jedi se da pripraviti iz 
zelenjave, ki pa so po vrhu vsega še zdrave«.

V Ivancih se lahko pohvalijo tudi s kulturnimi in naravni-
mi znamenitostmi. Med njimi so vaška kapela Svetega Ja-
neza krstnika, ki je bila na novo zgrajena leta 1992,105 let 
stara šola, ki je danes večnamenska dvorana, Šadlov mlin 
na Ledavi, ki ima manjšo hidroelektrarno za proizvodnjo 
elektrike, med polji stoji Rousova kapelica, po besedah 
predsednika KS pa vse bolj zanimiva postaja ivanska gra-
moznica, »kjer se ribari skozi celo leto, v poletnih mesecih 
pa ljudje hodijo na piknike, sončenje in kopanje«. Urejeno 
imajo tudi nogometno in odbojkarsko igrišče z reflektorji. 
Trplana pa smo povprašali tudi o kakšni anekdoti iz vasi 
in z nami je delil tole iz leta 1978, ko sta v stari šoli v štu-
dentskih letih imela koncert Vlado Kreslin in Andrej Šifrer: 
»V takratni »stari« šoli se je kurilo z visoko litoželezno pečjo 
na drva. Cevi te peči so bile speljane nad odrom v dimnik. 
Med nastopom je kar naenkrat nekaj zaropotalo in cevi so 
razpadle, tako se je po celi dvorani močno kadilo. Takrat je 
Andrej Šifrer izjavil: »Danes pa sem imel prvi dimni koncert.«« 
V vasi so po besedah predsednika KS v preteklih letih uredili 
kanalizacijsko omrežje, obnovili staro šolo, uredili ogrevanje 
dvorane in mrliške vežice, postavili nov križ na pokopališču, 
uredili nabrežine obeh vaških gramoznic in izkop nekaj jar-
kov za odvodnjavanje ter v celoti obnovili WC-je pri večna-
menski dvorani. V lanskem letu so bili sicer priključeni na 
pomurski vodovod sistema B, vendar je omrežje dotrajano. 
Trplan si želi, »da bi se plan investicij čimprej uresničil. Izgra-
dnja vodovodnega omrežja, ulična razsvetljava s pločniki, 
zamenjava strešne kritine in obnova fasade na gasilskem 
domu ter sprotna vzdrževalna dela v vasi«.
Za konec je Trplan še povedal, da je »največja sreča nas 
vseh, če bivamo v družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo 
radi. Najlepše vsakodnevno darilo, ki je po vrhu še zastonj, 
je nasmeh, lepa in prijazna beseda, beseda optimizma in 
spodbude. Svojo notranjo moč gradimo na lepih spominih, 
sedanjost in prihodnost pa nam bogati prijazen pogled na 
svet. Želim si, da bi se vaščani še več družili na raznih prire-
ditvah in prispevali svoj doprinos k razvoju našega kraja na 
različnih področjih«.

Janja Adanič Vratarič

Tukaj smo doma

Med postavljanjem mlaja, ki je le ena izmed njihovih številnih prireditev. 
Med drugim bodo letos 7. julija organizirali 23. vaške igre Občine 
Moravske Toplice.

Na Zelenjadarskem dnevu imajo tudi degustacijo jedi in strokovno 
predavanje, povezano z medicino in zdravo prehrano.
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Spoznajte sebe v pravem  
pomenu besede
Andrejka Kozlevčar je psihodinamska 
psihoterapevtka. V Tešanovcih izvaja 
psihoterapevtska srečanja, za Lipnico  
pa je med drugim spregovorila o tem,  
kaj je psihoterapija in komu jo priporoča.

Se nam lahko najprej na kratko predstavite?
Andrejka Kozlevčar: Sem Andrejka Kozlevčar, psihodinam-
ska psihoterapevtka in prihajam iz Ljubljane. Leta 2007 sem 
se vpisala na študij psihoterapije pod okriljem Slovenskega 
inštituta za psihoterapijo, kjer sem dokončala tudi speciali-
zacijo psihodinamske psihoterapije. Od leta 2011 delujem v 
svoji zasebni praksi, kjer se srečujem z ljudmi, ki želijo svoje 
duševno zdravje spoznati in raziskovati preko psihoterapev-
tskega procesa in odnosa.

Kako to, da ste se odločili za študij psihoterapije?
Andrejka Kozlevčar: Za študij psihoterapije sem se odločila, 
zaradi zanimanja človeških odnosov in delovanje človeka 
kot takega in pa spoznati in razumeti sebe v vsem kar sem.

Kaj pa sploh je psihoterapija?
Andrejka Kozlevčar: Psihoterapija je proces, ki je namenjen 
poglobljenemu raziskovanju klientovega zavednega in neza-
vednega dela, ki ga preko terapevtskega odnosa osvetljuje 
in raziskuje. Preko tega odnosa klient počasi prihaja do spo-
znanj in razumevanj, kaj se mu  pravzaprav v življenju zares 
dogaja in čemu služi naprimer neko vedenje, ki ga spremlja.

Komu jo priporočate in kako dolgo bi naj obiskovali 
psihoterapevta, da bi se naše stanje izboljšalo?
Andrejka Kozlevčar: Psihoterapijo priporočam ljudem, ki 
želijo sebe spoznati v pravem pomenu besede, predvsem 
pa tistim, ki želijo odkriti vzroke simptomov, ki jih spremljajo.
Obiskovanje psihoterapije je zelo individualno, saj gre za 
proces, ki ga je težko napovedati vnaprej, saj ne vemo v 
kakšni psihični kondiciji je klient, kar pa je vezano tudi na 
stanje izboljšanja simptomov.  Po navadi se klienti počutijo 
bolje že po nekaj srečanjih.

Na vaši spletni strani lahko vidimo, da izvajate tudi te-
rapije z mladostniki. Kakšne so njihove najpogostejše 
težave in kako se terapija z njimi razlikuje napram te-
rapiji z odraslimi?
Andrejka Kozlevčar: Terapija z mladostniki je ponavadi mal-
ce drugačna, saj je mladostnik  še odkriva svoj življenjski na-
men. Razlika je v tem, da je  terapevtski odnos z mladostni-
kom lahko bolj » starševski«, z odraslo osebo pa bolj odrasli. 
Mladostniki se najpogosteje srečujejo z anksioznostjo, ki je 
posledica pritiska današnjega časa.

Duševne težave, stiske so v naši družbi še vedno v veliki 
meri tabu. Kaj priporočate, kako se z njimi soočati, jih 
sprejemati in odpravljati?
Andrejka Kozlevčar: Duševne težave in stiske v naši družbi 
bi morali prepoznavati kot nekaj vsakdanjega in menim, da 

je beseda tabu v tem času, v katerem živimo, čisto odveč. 
Skrb za duševno zdravje bi morala biti nuja vsakega posa-
meznika. Simptomi, kot so depresija, anksioznost, panični 
napadi, odvisnosti, težave v odnosih itd, so le pokazatelji in 
naši » prijatelji«, ki nas kličejo, da jih spoznamo do te mere, 
da prepoznamo, kaj nam sporočajo in čemu služijo. To pa 
seveda od nas zahteva odgovorno soočanje in sprejemanje 
sebe kot bitje v celoti.

Kaj pa vi kot psihoterapevtka naredite za svoje boljše 
počutje? 
Andrejka Kozlevčar: Moje zavedanje temelji na tem, da 
kot psihoterapevtka ne morem dati nekomu zdrav zgled 
in podporo, če sama ne živim tega kar govorim. Zato se 
trudim vsak dan za svojo psihofizično kondicijo, ki je ključna 
za dober, varen, zaupen in zdrav odnos.

Kaj priporočate ljudem, ki dandanes čedalje bolj hitimo 
in si ne vzamemo čas zase, za svoj notranji mir? Kako se 
umiriti v današnji naglici?
Andrejka Kozlevčar: Ljudje smo živa bitja, sestavljena iz 4 
nivojev: mentalnega, fizičnega, čustvenega in duhovnega. 
Za vse 4 nivoje je potrebno zavestno skrbeti, kar pomeni, da 
se je potrebno ustaviti, zadihati, zapreti oči v tišini in pogle-
dati globoke vase, kjer ležijo in morda še spijo vsi odgovori, 
ki jih skozi hitenje in naglico iščemo izven sebe. Notranji mir 
lahko dosežemo, ko so vsi 4 nivoji pretočni, povezani, in ko 
si dovolimo, da tišina spregovori.

Kje in kdaj vas naši občani lahko obiščejo?
Andrejka Kozlevčar: Psihoterapevtska srečanja v vaši regiji 
so možna na naslovu Tešanovci 20 vsak torek, po predho-
dnem naročanju na mail: andrejka.kozlevcar@gmail.com 
ali na tel. št. 031 303 234.
Možnost imajo pa tudi spletni strani peskovnik-zivljenja.si – 
kontaktni obrazec.

Janja Adanič Vratarič

Andrejka Kozlevčar je psihodinamska psihoterapevtka, ki izvaja psihote-
rapevtska srečanja v Tešanovcih.

Utrip občank in občanov
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Odprtje Alvariuma
Madžarski narodni samoupravni skupnosti 
Občine Moravske Toplice se je s pomočjo 
Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti uresničila dolgoletna želja, saj so 
lahko končno obnovili in odprli etnografsko 
hišo, ki jo bodo v bližnji prihodnosti napolnili z 
vsebino na tematiko čebelarstva. 
Slovesno odprtje glavne zgradbe v Motvarjevcih oziroma 
hiše, imenovane Alvarium, kar v latinščini pomeni panj, je 
bilo 8. marca 2018. Na slavnostnem dogodku so s pozdrav-
nim nagovorom navzoče pozdravili János Árpád Potápi, 
državni sekretar za narodno politiko, Ferenc Horváth, pred-
sednik Sveta PMSNS, Zsuzsi Vugrinec, predsednica Sveta 
MNSS Občine Moravske Toplice in Alojz Glavač, župan Ob-
čine Moravske Toplice.  V vseh govorih je bil poudarek, da gre 
za prvo večjo tovrstno investicijo na Goričkem, ki je v celoti 
financirana s strani madžarske vlade. V kulturnem programu 
so nastopili učenci iz Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. 
Po uradnem delu pa so si lahko vsi prisotni ogledali samo 
hišo in okusili domače dobrote, ki so jih spekle pridne do-

Utrip občank in občanov

mače gospodinje, okusili pa so lahko tudi sladki med. 
V hiši so ohranili večji del starih predmetov – pohištvo, slike 
in druge predmete. Po drugi strani pa so zasnovali moderno 
hišo, v kateri se bo lahko uveljavila moderna izobraževalna 
tehnologija. V naslednjih mesecih sledi še obnova gospo-
darskega poslopja in ureditev same okolice hiše. Projekt se 
bo zaključil ob koncu leta 2018.

Leonida Šanca

Az Alvarium átadása  

Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösségének sok éves 
álma valósult meg a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség segítségével, 
hiszen végre sikerült az épület felújítása és 
a tájház átadása, amelyet a közeljövőben 
méhészeti tematikai tartalommal kívánnak 
megtölteni.
Az Alvarium – latinul kaptár – nevet viselő, szentlászlói köz-
ponti épület ünnepélyes átadása 2018. március 8-án volt.  Az 
ünnepélyes eseményen köszöntőt mondott Potápi Árpád 
János, magyar nemzetpolitikai államtitkár, Horváth Ferenc, 
az MMÖNK Tanácsának elnöke, Vugrinec Zsuzsi, a Morav-
ske Toplice Községi MNÖK Tanácsának elnöke, és Glavač 
Alojz, Moravske Toplice Község polgármestere. A felszóla-
lók egyöntetűen megállapították, hogy Goričkón ez az első 
ilyen, teljes egészében a magyar kormány részéről finan-
szírozott nagyobb beruházás. Az alkalmi kultúrműsorban 
a pártosfalvi KÁI tanulói szerepeltek. A hivatalos megnyitót 
követően a résztvevők megtekintették az épületet, ahol 
megkóstolhatták a szorgalmas helyi gazdasszonyok által 

Alvarium, Motvarjevci – Szentlászló (foto: Andrea Bedő).

Nastop učencev iz DOŠ Prosenjakovci, v ozadju od desne proti levi: 
János Árpád Potápi, državni sekretar za narodno politiko, Ferenc 
Horváth, predsednik Sveta PMSNS, Zsuzsi Vugrinec, predsednica Sveta 
MNSS Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, župan Občine Moravske 
Toplice in Gyula Földes, generalni konzul (foto: Andrea Bedő)./  
A pártosfalvi KÁI tanulóinak fellépése, a háttérben jobbról balra: Potápi 
Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár, Horváth Ferenc, az 
MMÖNK Tanácsának elnöke, Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Közsé-
gi MNÖK Tanácsának elnöke, Glavač Alojz, Moravske Toplice Község 
polgármestere és Földes Gyula főkonzul.

készített finomságokat, és persze az édes mézet is. 
A házban a régi tárgyak – bútorok, fényképek és egyéb tár-
gyak többségét megőrizték. Másrészt olyan korszerű épüle-
tet hoztak létre, amelyben a modern képzési technológiák 
is alkalmazhatók. Az elkövetkező hónapokban megvalósul 
a gazdasági épület felújítása és a tájház környékének rende-
zése. A projekt 2018 végén fejeződik be.
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Predavanje o demenci
20. februarja je v Moravskih Toplicah potekalo 
predavanje z naslovom Kaj je demenca in 
obravnava oseb z demenco.
Predavanje o čedalje pogostejši problematiki je organizirala 
Krajevna organizacija rdečega križa Moravske Toplice. Zbranim 
je o demenci spregovorila Saša Breznikar Kučan, diplomirana 
delovna terapevtka. Predavateljica je med drugim govorila o 
prvih znakih demence in kako pomagati ljudem, ki se soočajo 
s to boleznijo. Predavanje je zagotovo bilo v korist vsem, ki se 
vsakodnevno srečujejo s to zahrbtno boleznijo.
KORK M. T.

15. pohod po Sladki poti
V nedeljo, 11. marca, je v Ratkovcih potekal 
tradicionalni pohod po Sladki poti, ki se ga je 
letos udeležilo čez 250 pohodnikov.
Da so se pohodniki imeli lepo, so poskrbeli organizatorji 
Medičarstvo Jožica Celec, PGD Ratkovci, Sirarna Gorički raj 
in Gostišče pri Rudiju iz Šalovcev. 
Že na začetku so se pohodniki lahko posladkali s številnim 
pecivom, ki so ga pripravile domačinke, in uživali v degusta-
ciji sirov Sirarne Gorički raj. Zbrane pa je s prav posebnimi 
verzi Draga Horvata (na fotografiji) pozdravila Jožica Celec. 
Pohodniki so se nato iz Ratkovcev odpravili skozi Kančevce 
po gozdni poti do Domanjševcev. Pri evangeličanski cerkvi 
v Domanjševcih so po uri in pol hoje imeli postanek in ma-
lico. Ko so si nabrali novih moči, so nadaljevali pohod do 
družine Celec, kjer je vsak pohodnik dobil medeno medaljo, 
posladkali so se z medenjaki in odžejali. Nato so nadaljevali 
pot do začetne točke – Vaško-gasilskega doma Ratkovci, kjer 
je Gostišče pri Rudiju pripravilo bujto repo s krvavicami in 
pečenko, za vegetarijance pa je bila na voljo mlečna repa.
Pohodniki so svoje druženje zaključili v veselem vzdušju in 
si obljubili, da se drugo leto spet vidijo.

Janja Adanič Vratarič 

Zbrani so prisluhnili predavanju o demenci (foto: Suzana Sabotin).

Vsako leto se zbere več pohodnikov (foto: Janja Bürmen).

Hudomušni verzi Draga Horvata, namenjeni ženskam. 

Obvestilo Lovske družine Moravci
SIMON BRUNER, stanujoč  Dolga ulica 84,  
SI 9226 Moravske Toplice,  GSM: 031 525 362, 
JOŽE KREGAR, stanujoč Tavčarjeva ul. 22 Černelavci,  
SI 9000 Murska Sobota  GSM: 031 398 946
 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 div-
jadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) obvešča 
imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju revirja 
LD MORAVCI (upravljane površine k.o. Martjanci, Moravci, 
Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh, Selo), da so 
imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenjevanje 
škode na kmetijskih in gozdnih kulturah.

ŠTEFAN MAKOTER, stanujoč Dolga ulica 46,  
SI 9226 Moravske Toplice,  GSM: 031 559 871 

Ljube ženske, drage dame,
če ste babice ali mame,
če ste suhe ali debele, 
če ste jezne ali vesele, 
če ste krotke ali stroge,
če imate kosmate noge,
če nosite velike joške, 
če sploh ne trzate moške, 
če dobro pečete pecivo,
če rade spijete si pivo,

če ste glasne ali molčeče,
če varate ali ste ljubeče,
četudi imate velike riti, 
ženske treba je ljubiti,
četudi poslušate Murka, 
naj ta dan za vas bo žurka,
vsem ženskam voščim iz srca
vse najboljše za dan žena.

Drago Horvat
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V Vučji Gomili prvič priredili 
razstavo ročnih del 
Tudi v naši in okoliških vaseh ne manjka teh, ki 
ustvarjajo prečudovite prte in prtičke, pletejo 
košare, izdelujejo nakit, praktične izdelke, 
dekorativno blago in še bi lahko naštevali.
Z namenom predstavitve njihovega ustvarjanja širšemu kro-
gu ljudi smo v Vučji Gomili pripravili razstavo ročnih del, na 
kateri se je lahko predstavil kdorkoli s čimerkoli, pogoj je bilo 
le, da gre za nekaj ročno izdelanega. 
Zbrali smo se v domačem vaško-gasilskem domu v soboto 
17. in v nedeljo 18. februarja po 18. uri. Poleg nekaj doma-
čink sta na razstavi sodelovala še izdelovalca košar iz Sela in 
Rokodelsko društvo Vrtnica iz Prosenjakovcev. Obiskovalci so 
lahko uživali ob pogledu na prečudovite izdelke, obenem pa 
smo čas izkoristili za druženje in kramljanje, kar sicer pogosto 
postavljamo na stranski tir. 

Tovrstna prireditev je bila letos v Vučji Gomili izvedena prvič, 
gotovo pa ne zadnjič. Prizadevali si bomo, da bi tudi razstava 
postala tradicionalni dogodek, ki bi se ga v bodoče udeleže-
valo čim več ljudi, tako razstavljavcev kot tudi obiskovalcev.
Maja Cigüt

Anja Gostonj na milanskem 
tednu mode
Anja Gostonj iz Tešanovcev se je konec meseca 
februarja udeležila prestižnega modnega 
dogodka v Milanu -  Milano fashion week.
Kot manikerka je Anja, ki je lastnica salona Anchyka studio, 
sodelovala na več modnih revijah, med drugim tudi na mo-
dni reviji Roberta Cavallija. Anja je ob Mojci Janežič, izkušeni 
edukatorki in mednarodni sodnici INJA, bila edina Slovenka, 
ki je bila povabljena k sodelovanju na tem posebnem mo-
dnem dogodku.
Janja Adanič Vratarič 

letih aktivnega dela in vodenja upokojil in vodenje društva 
zapustil v dobri kondiciji. Drago pa je tudi zatrdil, da je še 
naprej pripravljen sodelovati s kakšnim dobrim nasvetom. 
Nov predsednik je postal Blaž Benkovič.

Janja Adanič Vratarič 
 
 

PGD Bogojina ima novega  
predsednika
Meseca marca so v PGD Bogojina izvolili nove 
organe društva, tudi predsednika, saj se je po 
40 letih dela dosedanji predsednik Drago Ivanič 
odločil, da ne bo več kandidiral za nobeno 
funkcijo.
Ob tem je zdaj že nekdanji predsednik med drugim povedal: 
»V teh letih sem bil največ časa tajnik društva, potem povelj-
nik in zadnja dva mandata predsednik društva. 32 let sem že 
poveljnik sektorja, ves čas sem tudi aktiven v organih GZ. 20 
let sem bil mentor društva Mladi gasilec na OŠ v Bogojini, 
predavatelj, sodnik gasilskih disciplin in še bi lahko našteval. 
Ob 70-letnici društva sem izdelal bilten, v katerem je zapisana 
naša do takrat zbrana kronika.« V njegovi gasilski karieri je  bil 
funkcionar z najdaljšim aktivnim stažem. Tako se je po številnih 

V Vučji Gomili si želijo, da bi razstava postala tradicionalni dogodek.

Anja z modelom.

Dosedanji predsednik Drago Ivanič in nov predsednik Blaž Benkovič.
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Počastitev žena, deklet in mater v 
Filovcih 
Nedelja, 11. marca, je bila v dvorani vaško-
gasilskega doma v Filovcih v znamenju 
počastitve žena, deklet in mater.
Kulturno turistično društvo Filovci je v sodelovanju s Krajev-
no skupnostjo Filovci pripravilo kratek kulturni program in 
pogostitev ob dnevu žena in materinskem dnevu. Program 
so s svojim prisrčnim nastopom popestrili otroci Vrtca Fi-
lovci, z recitacijami so se predstavili filovski osnovnošolci, 
Mladinsko društvo Filovci je pripravilo zabavni skeč, svoje 
pa so dodale tudi Filovske ljudske pevke. 
Mojca Ivanič

Bababal v Tešanovcih
17. marca smo v Tešanovcih že 18. priredili 
Bababal – prireditev, na kateri se posebej 
spomnimo vseh žensk in njihovega doprinosa v 
naše vsakdanje življenje.
Prireditev sta vodila male rijtar Jani in Mojca Bauman, ki je 
poskrbela tudi za koreografijo  domače folklorne skupine. Ob 
domači folklorni skupini Male rijtar Tešanovci so na priredi-
tvi, posvečeni ženskam, nastopili še otroci iz vrtca Moravske 
Toplice, učenci Osnovne šole Bogojina ter gledališka skupi-
na Prefrigani zgrebaš, člani Turistično kulturno športnega 
društva Pečarovci.
Vse prisotne smo po kulturnem programu že tradicionalno 
pogostili, vse prisotne ženske pa obdarili z vrtnicami, zbrane 
je zabaval tudi domači muzikant. Kot vsako leto tudi letos 
nismo pozabili na izvedbo nekoliko drugačnega srečelova 
»po tešanovsko«. 
Franc Vitez

Med nastopajočimi so bili tudi otroci iz Vrtca Filovci.

Tudi v Bogojini so s svojim prisrčnim nastopom navdušili otroci iz tam-
kajšnjega vrtca.

Zbrani so se tudi letos po prireditvi ob pogostitivi družili (foto: Jan Vitez).

Dan žena in materinski dan v Bogojini
V nedeljo, 11. marca, so se v Bogojini poklonili 
vsem ženskam in mamam.
Prireditev, za katero je scenarij pripravila Jana Černela in sta 
jo vodila Dolores Marič in Jan in Kocet, se je začela z odlom-
kom iz Solzic. Vsem prisotnim ženskam pa so dan s svojim 
nastopom polepšali otroci iz vrtca z vzgojiteljicami, plesna 
skupina deklic iz 2., 3. in 4. razreda Osnovne šole Bogojina 
in mladi folkloristi KUD Jožef Košič Bogojina pod vodstvom 
mentorice Lilijane Rous. Vsaka ženska je bila ob odhodu iz 
dvorane deležna tudi majhnega presenečenja, s sladkimi 
dobrotami pa so se posladkali vsi prisotni. 
Po prireditvi je potekal Občni zbor KUD JOŽEF KOŠIČ, na 
katerem so potrdili že obstoječe vodstvo.  
Janja Adanič Vratarič
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Počastitev dneva žena v Andrejcih 
V nedeljo, 11. marca, je Krajevna skupnost 
Andrejci počastila ženske iz vasi.
Vaščanke je najprej pozdravila predsednica krajevne skup-
nosti Jolanka Horvat, nato pa so se zbrane nasmejale ob 
nastopu Ljubiteljske gledališke skupine Meštre rejče iz Sela. 
Sledila je pogostitev. Vsaka ženska pa je prejela tudi darilo – 
kupon za popust v Hotelu Vivat in vrtnico.

Janja Adanič Vratarič  
 

jači, sladkih prigrizkih in prečudovitih zvokih domačih ter 
hrvaških skladb »prekmurskega Miša Kovača«, tj. dueta Duo 
nostalgija do zgodnjih jutranjih ur. Vsekakor je bilo zelo za-
bavno in nepozabno, ob tej priložnosti še enkrat čestitamo 
vsem predstavnicam nežnejšega spola ob minulih praznikih 
in se že veselimo ponovnega snidenja.
Maja Cigüt

V Andrejcih so poskrbeli za dobro voljo vaščank ob njihovem prazniku.

Z glasbeno točko so zbranim polepšali večer tudi Velnerjevi iz Vučje Go-
mile. 

Mlajši so s svojim nastopom polepšali ženskam njihov praznik.

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu v Vučji Gomili
Ob času, ko zimo že skorajda nadomesti pomlad, 
je vedno prijetno. K temu gotovo prispevata tudi 
praznika, ki ju obeležujemo meseca marca.  
To je mednarodni dan žena in materinski dan. 
Oba praznika si zaslužita posebno pozornost.
Tega mnenja smo tudi v naši vasi, zato smo v čast vsem 
dekletom, ženam in materam člani KUD Avgust Gašparič in 
PGD Vučja Gomila 17. marca 2018 organizirali prireditev ob 
omenjenih praznikih. V domačem vaško-gasilskem domu 
smo se zbrali v lepem številu in skupaj prisluhnili bogatemu 
kulturnemu programu, v katerem so nastopili: dramsko-hu-
moristična skupina Meštre rejče iz Sela, folklorna skupina 
KUD Jožef Košič iz Bogojine, tri skupinice kitaristov Osnovne 
Šole Fokovci, družina Velnerjevih iz Vučje Gomile s samostoj-
no točko in člani domače dramsko-humoristične skupine. 
Program pa so še posebej popestrili in mamicam polepšali 
večer ter le malo koga pustili ravnodušnega naši najmlajši z 
recitacijami in pesmicami. Nastopili so: sestrici Živa in Žana, 
Denisa, Pia, bratca Maks in Jakob, Živa ter Nika. 
Po končanem kulturnem programu je sledila skromna po-
gostitev za vse zbrane, nato pa ples in zabava ob dobri pi-

Dan žena v Moravskih Toplicah 
8. marec se po svetu praznuje že od leta 1917 kot 
mednarodni praznik žensk in je lepa priložnost, 
da se spomnimo vseh mamic, babic in žena. 
Člani krajevne skupnosti Moravske Toplice in drugi smo 
v vaško-gasilskem domu v Moravskih Toplicah pripravili v 
soboto, 10. marca, kulturno-zabavno prireditev, s katero smo 
proslavili ta praznik. Na prireditvi se je zbralo lepo število 
žensk, kajti bilo nas je okrog 70. Program so pripravili mlajši 
pod vodstvom gospe Mojce,  prisotne je nagovorila predse-
dnica KS Cveta Davidovski. Bilo je poskrbljeno tudi za dobro 
glasbo, hrano in pijačo, in kot se za ta praznik spodobi, za 
rožico vsaki dami.  
Vesna Šemen
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Ženski svetek v Martjancih
V Martjancih smo ženske razvajali na prav 
poseben način, saj jim je v romantičnem  
vzdušju prepeval Tomi Baaron. 
Krajevna skupnost Martjanci in Turistično društvo Martin, 
Martjanci, sta ob praznikih, posvečenih ženskam, organizirala 
koncert Tomija Baarona. V ta namen smo v Martjancih pripra-
vili poseben, romantičen ambient, za katerega je z aranžmaji 
in dekoracijo poskrbel Jernej Ferk. Le-ta je hkrati poskrbel 
tudi za pogostitev na koncu enourne glasbene pravljice, ob 
kateri so prisotne uživale in tako vsaj za nekaj časa pozabile 
na vsakodnevne obveznosti in skrbi.  
Sebastjan Gornjec 
 

Redni letni občni zbor društva Žlaki

Ženskam je zapel Tomi Baaron.

Zbrani na rednem letnem občnem zboru društva Žlaki.

Najmlajša udeleženka proslave Marina Kreft.

Proslava ob 8. marcu v Sebeborcih
Kot vsako leto smo v počastitev praznika 8. marca kakor 
tudi materinskega praznika, ki ga katoliška cerkev obeležuje 
25. marca,  evangeličanska cerkev pa 2. nedeljo v mesecu 
maju, to bo letos 13. maja, pripravili proslavo, na kateri so se 
predstavili številni otroci, ki so s svojimi recitacijami izrekali 
zahvalo mamam in babicam za njihovo neizmerno dobro-
to, ljubezen in razdajanje. Vsem prisotnim ženam je čestitko 
izrekel tudi župan občine  Moravske Toplice g. Alojz Glavač, 
ki pa je opozoril tudi na različne probleme današnje družbe, 
predvsem v povezavi z ženskami.  Program je popestril tudi 
domači ženski pevski zbor. Ob skromni pogostitvi v organi-
zaciji društva Žlaki je potekalo še prijetno družabno srečanje. 
Majda Andrejek 

V soboto, 24. marca 2018, je v gostilni Marič 
potekal redni letni občni zbor društva Žlaki. 
Udeležba je bila zadovoljiva. Kot je običajno, je sledil pregled 
dela v minulem letu, ki je bilo za društvo ljubilejno, saj je dru-
štvo praznovalo 10 let obstoja. Nekatere aktivnosti se bodo 
prenesle v leto 2018. V program dela za leto 2018 so bile 
prenesene vse že utečene dejavnosti in dogodki iz prejšnjih 
let. Zanimiva je bila pobuda, da bi se poskušale izpeljati 
dejavnosti, ki bi predvsem mlajšim generacijam prikazale 
delo nekoč, razmišljanje je potekalo v smeri organiziranja » 
lüpanja  semena, pletenja košar«. Delo. ki je bilo nekoč čisto 
običajno, je danes postalo pozaba.  Prav tako je dana ideja 
o organiziranju tematskih večerov, predvsem v zimskem 
času, ko bi starejši pripovedovali zgodbe iz svojega časa.  
Vse aktivnosti bi naj bile usmerjene k večji prepoznavnosti 
dela društva in ponovne oživitve aktivnejšega vključevanja 
večjega števila vaščanov. 

Majda Andrejek
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Med pomurskimi kmeticami  
številčne in zelo uspešne tudi  
iz naše občine 
Lendavski hotel Lipa je bil prizorišče 
tradicionalnega, letos že 24. srečanja kmetic 
Pomurja. 
Med več kot 200 udeleženkami, ki v veliki večini prihajajo s 
kmetij, je vsako leto vse številčnejša tudi udeležba kmečkih 
žena in deklet z naše občine. 
Čeprav na območju naše občine ne deluje nobeno tovrstno 
društvo, se vedo tudi kmetice iz Občine Moravske Toplice 
dobro organizirati in povezati, saj jih je na vsakoletnih srečanjih 
sredi februarja vedno več. Pa tudi med najbolj uspešnimi so. 
Kot je že v navadi, se organizator – KGZ Murska Sobota, s 
posebnimi priznanji spomni najuspešnejših v minulem letu. 
Na ptujskem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij je znak 
kakovosti za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje za enak 

izdelek lani pripadel šestim pomurskim kmeticam, od  tega 
kar tri prihajajo iz naše občine. Priznanje za znak kakovosti so 
podelili Vilmi Zakal (šalotka v kisu) in Greti Ferencek (cvetača 
v kisu), obe sta doma iz Vučje Gomile, in Sonji Kološa iz An-
drejec (polnozrnati pirini mašinski keksi). Čestitamo!
Geza Grabar

11. velikonočni pohod v Fokovcih 
Letos je  KTD CEKER FOKOVCI  pripravil  že 
11. tradicionalni velikonočni pohod na veliki 
ponedeljek. 
Na zbirališču pred vaško-gasilskim domom sta pohodni-
ke, ki jih je letos bilo 102, pozdravila predsednica društva 
Kornelija Kianec in vodič Ludvik Gomboc ml., ki je pripra-
vil traso pohoda, vodil pohod in hkrati o vsem poučeval, 
tako da  smo v društvu ponosni, da ga imamo. Pohoda 
so se udeležili pohodniki iz več krajev Slovenije (Ptuja, 
Maribora, Celja, Ljubljane, Dravograda), ob prihodu pa so 
dobili tudi izdelek našega društva KTD CEKER FOKOVCI.  
Pred pohodom smo se okrepčali z domačim pecivom, na-
mazanimi kruhki, čajem in kavo ter se podali na pot proti 
novo urejeni domačiji na Vidovem bregu, t. i. VILI MOJ DOM. 

To domačijo je kupila Tanja Buzeti, ki nam je razkazala, kaj 
vse, kako ter koliko so že postorili okrog VILE. S svojimi do-
mačimi nam je pomagala pripraviti majhno postojanko. 
Nato smo se počasi odpravili nazaj proti gasilskemu domu. 
Tam pa nas je že čakala topla malica,  ki sta nam jo letos prip-
ravili naši pridni članici društva Suzana Počič in Slavica Počič.
Predsednica  KTD CEKER
Kornelija Kianec 

Vüzen nekoč in danes
V organizaciji sekcije ročnih del pri društvu Žlaki 
je v času od 24. marca in 25. marca potekala že 3. 
razstava na temo velikonočnih praznikov.
Članice sekcije so tudi to zimo pridno krasile takšna ali 
drugačna jajca, da bi bila razstava čim bolj zanimiva. Na 
razstavi so sodelovala še naslednja društva: društvo Vrtanek iz 
Gornjih Petrovec, rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci, 
Društvo žena Kukeč in Šnepf Sandra iz Košarovec. Zahvala 
velja vsem pridnim rokam, ki so razstavo s svojimi izdelki 
bogatile, vsekakor pa velja zahvala tudi vsem tistim, ki ste 
si vzeli čas in prišli razstavo pogledat. Izpovedane besede 
kakor tudi pisne pohvale v knjigi vtisov dajejo moč in voljo 
za ustvarjanje tudi v prihodnje. Hvala vsem.
Majda Andrejek

Pohodniki pri t. i. VILI MOJ DOM.

Udeleženke srečanja iz naše občine.

Za razstavo so se potrudile: Irena Norčič, Slavica Škrilec, Zdenka Antalič, 
Anica Gyergyek, Cvetka Temlin, Nada Veren, Majda Andrejek, Darinka 
Dervarič ter Boža Gergorec in Lenčka Car, ki pa ju ni na fotografiji. 
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Velikonočna razstava 
Rokodelskega društva Vrtnica
Na materinski dan in pred velikonočnimi 
prazniki so članice Rokodelskega društva Vrtnica 
pripravile razstavo, na kateri smo lahko videli 
številne raznolike izdelke.
Na razstavi so predstavile svoje 
velikonočne vezenine, prvič pa 
so k sodelovanju povabile tudi 
društva in posameznike od 
drugod. Tako so se jim s svoji-
mi izdelki pridružili učenci DOŠ 
Prosenjakovci, Društvo žena 
Šalovci, društvo Žlaki Sebebor-
ci, Marija Bogdan Molnar, Irena 
Žgang in Slava Gibičar. Raznoli-
ka razstava je bila ne samo lepa, 
ampak zagotovo v navdih mar-
sikateremu obiskovalcu.
Janja Adanič Vratarič

Razstava velikonočnih izdelkov v Martjancih

Del razstave društva TD Martin, Martjanci, in njihove tri članice.  

Obred velikonočne vigilije je vodil župnik Marjan Potočnik.

Nekatere članice Rokodelskega društva Vrtnica./ A Rózsa Kézműves 
Egyesület tagjainak egy része. 

A Rózsa Kézműves Egyesület 
húsvéti kiállítása 
A Rózsa Kézműves Egyesület tagjai  
által szervezett anyák napi, és  
húsvéti ünnepek előtti kiállításán számos 
terméket láthattunk. 

A kiállításon bemutatták húsvéti 
hímzéseiket, és ebből az alka-
lomból, első ízben hívtak meg 
máshonnan is egyesületeket és 
egyéni alkotókat. Így csatlakoz-
tak hozzájuk termékeikkel a pár-
tosfalvi KÁI tanulói, a šalovci nő-
egylet tagjai, a sebeborci Žlaki 
egyesület tagjai, Bogdan Molnar 
Marija, Žgang Irena és Gibičar 
Slava. A kiállításon bemutatott 
különböző tárgyak valóban szé-
pek voltak, és bizonyára számos 
látogatót megihlettek. 

Velikonočna vigilija v Martjancih
Pred župnijsko cerkvijo sv. Martina v Martjanci je 
v soboto, 31. marca, potekala velikonočna vigilija.
Pri velikonočnem ognju se je zbralo veliko domačih vernikov. V 
procesiji so k ognju prišli ministranti, ključarji in domači župnik 
Marjan Potočnik. Župnik je opravil obred velikonočne vigilije, 
najprej je bil blagoslov velikonočnega ognja. Po blagoslovu ve-
likonočnega ognja je prižgal velikonočno svečo, ki so jo potem 
odnesli v cerkev. Verniki so od velikonočne sveče prižgali svoje 
krstne sveče. Nato se je začela velikonočna vigilija, pri kateri 
so verniki obnovili krstne obljube, s petjem pa jo je popestril 
mešani cerkveni pevski zbor Župnije Martjanci. Velikonočna 
vigilija je v martjanski cerkvi potekala pozno v noč in po vigiliji 
so verniki na svoje domove odšli duhovno obogateni. 
Jože Žerdin 

Tudi letos so pridne članice TD Martin, Martjanci, 
pripravile razstavo velikonočnih izdelkov.
Razstava, na kateri smo lahko občudovali številne velikonoč-
ne izdelke, od pisank, zajčkov, prtičkov in drugih rokodelskih 
umetnin, je letos imela nekoliko drugačno postavitev, saj je 
nekaj izdelkov bilo razstavljenih tudi na okroglih mizah in 
tako so razstavljeni izdelki prišli tudi bolj do izraza. Vsakega 
obiskovalca pa so presenetili z vrečko sivke, katere vonj nas 
že ponese v poletne mesece …
Janja Adanič Vratarič
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20. jubilejna skupščina  
GZ Moravske Toplice
Tudi volilna skupščina, ki je bila obenem 
jubilejna, ni postregla s spremembami v vodstvu 
gasilske zveze (GZ), kar potrjuje, da je dosedanje 
upravičilo pričakovanja 27 društev iz naše 
občine in PGD Kobilje iz istoimenske občine.
Med številnimi poročili je v organizacijskem Dušan Grof med 
drugim poudaril, da je v 28 društvih kot članicah zveze sku-
paj vključenih 1.869 vseh kategorij članov in članic, od tega 
je 502 žensk. Zveza premore kar 614 operativnih gasilcev 
(518 moških in 96 žensk); v nadaljevanju pa jih po spolu 
nismo ločili: 127 gasilskih pripravnikov, 158 mladincev, 133 
pionirjev, 250 veteranov, 186 podpornih članov in 17 rezerv-
nih operativnih gasilcev. 
V operativnem poročilu pa je poveljnik Štefan Cmor izposta-
vil, da so društva kot članice zveze lani opravila 34 inter-
vencij. Največ, 14, zaradi različnih vrst požarov in 12 zaradi 
vetroloma. Pri alarmiranju se je izkazalo, da dopolnilno alar-
miranje preko sistema ASK deluje dobro in da so odzivni 
časi operativnih enot tudi zato krajši. Tudi na izobraževanje 
in usposabljanje za pridobitev različnih vrst specialnosti v 
društvih oz. zvezi lani niso pozabili. Tako je 29 tečajnikov 
opravilo tečaj za »pripravnika«, na nivoju GZS pa je sedem 
gasilcev opravilo tečaj za nosilca izolirnega dihalnega apara-
ta (IDA), pet za gašenje požarov v naravi, po trije za mentorja 
mladine, tehnično reševanje in praktične vaje za IDA, dve za 
bolničarja in gašenje notranjih požarov, ena za varno delo z 
motorno žago in ena za vodjo članic. Od lani ima zveza štiri 
nove višje gasilce, sedem nižjih in tri gasilske častnike. Na 
taboru »Mladi gasilec« na Rogli, kjer se je izvajala gasilska 
šola, si je 23 mladih pridobilo bronasto, 16 srebrno in 10 
zlato preventivno značko.
Predsedniki kot zakoniti predstavniki društev oz. njihovi po-
oblaščenci so na volitvah za predsednika ponovno potrdili 
dosedanjega predsednika, ki je bil za to funkcijo tudi edini 

kandidat. Med dvema za poveljnika – Dragom Ivaničem in 
Štefanom Cmorom je več glasov (5:22) dobil slednji. Izvolili 
pa so tudi nove člane organov zveze.
Dobro sodelovanje in delo zveze, ki bo tudi letos z nizom 
prireditev zaznamovala okrogli jubilej – med drugim je ta 
ali prihodnji mesec načrtovana tudi velika taktična reševalna 
vaja v enem od hotelskih kompleksov v Moravskih Toplicah, 
so pohvalili župan matične občine Alojz Glavač, predstav-
nik Gasilskega regijskega sveta za Pomurje Andrej Trstenjak, 
predsednik GZ MO Murska Sobota Štefan Barbarič, poveljnik 
GZ Puconci Franc Barbarič in predstavnik Občinskega štaba 
Civilne zaščite Moravske Toplice Igor Benkovič. 
Geza Grabar

Za mandatno obdobje 2018-2023 11-članski Upravni odbor GZ 
Moravske Toplice sestavljajo: iz sektorja Bogojina Kristjan Ivanič 
(PGD Filovci) in Patricija Bukovec (tudi predstavnica PGD Kobilje); 
iz sektorja Martjanci Lidija Bohnec (PGD Suhi Vrh), Jože Herman 
(PGD Moravske Toplice) in Jože Lipaj (PGD Martjanci); iz sektorja 
Prosenjakovci pa Jože Čarni (PGD Kančevci), Franc Deutsch (PGD 
Ratkovci), Štefan Kovač (PGD Prosenjakovci) in Suzana Lazar (PGD 
Selo). Poleg omenjenih devetih članov sta po Statutu GZ Moravske 
Toplice v njem tudi predsednik in poveljnik zveze.
Nadzorni odbor pa sestavljajo: Branko Bauman (PGD Mlajtinci), Igor 
Camplin (PGD Bogojina) in Zvonko Počič (PGD Fokovci). 

FOTO 7.26.a: 

Štefan Cmor (levo) in Dušan Grof.

Kvizi gasilske mladine 2018
Tudi v GZ Moravske Toplice se zavedajo  
pomena v gasilske vrste pritegniti čim  
več mladih. Pri pomlajevanju članstva  
so društva zelo uspešna, saj imajo tačas  
v svojih vrstah že skoraj 300 pionirjev in 
mladincev obeh spolov. 
Med številnimi oblikami, kako jih največ spodbuditi v gasil-
ske vrste in jih tudi seznaniti z osnovami gasilstva, so tudi 
kvizi gasilske mladine. Na njih mladi v telovadnici štafetno 
vežejo vozle, se pomerijo v praktičnih gasilskih spretnostih 
in raznoterem teoretičnem znanju. 

Kviz GZ Moravske Toplice
Komisija za mladino pri GZ Moravske Toplice in sama zveza 
je z njimi na občinski ravni pričela pred tremi leti in vsako 
leto se ta odločitev potrjuje kot odličen korak. Med vsemi 
pozitivnimi elementi je kviz na nivoju zveze tudi odlična 
priprava za regijske, ki se ga lahko trenutno še udeleži-
jo vse ekipe brez omejitev. Na letos že 4. kvizu GZ Mora-
vske Toplice na DOŠ Prosenjakovci oz. v gostiteljstvu PGD 
Prosenjakovci je v dveh kategorijah pritegnil že rekordnih 
24 ekip iz osmih društev. Med devetimi ekipami pionir-
jev so zmagali mladi iz PGD Tešanovci, sledijo jim vrstni-
ki iz Sebeborec in Kobilja 1. V konkurenci kar 15 mladin-
skih ekip pa je zmagala 1. ekipa PGD Kobilje, sledila ji je 
2. ekipa PGD Moravske Toplice in 1. ekipa PGD Sebeborci. 
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Regijski kviz 
Impozantnih 132 ekip iz večine pomurskih gasilskih zvez se 
je zatem iz enake tematike pomerilo na regijskem, ki je bil 
v Križevcih pri Ljutomeru. Kar 16 ekip je bilo tudi iz šestih 
društev naše gasilske zveze. Med 51 pionirskimi ekipami je 
presenetljivo – ali pa tudi ne, naslov regijskega prvaka pripa-
del mladim iz PGD Tešanovci. Maja Trajber, Vita Ošlaj ter Luka 
Valentin Grabar so bili pri že prej omenjenih opravilih zelo 
suvereni. Čeprav so zmagali s prednostjo 0,5 točke, se zmagi 
ne gleda v zobe, je pristavil njihov mentor Matjaž Trajber. 
Ob pomoči še nekaterih v društvu je pričel dovolj zgodaj in 
načrtno ter delo z veliko motivacije se je obrestovalo.  
Od ostalih ekip so v konkurenci pionirjev društva iz naše ga-
silske zveze osvojila sledeče uvrstitve: Sebeborci 11., Kobilje 
2 18., Moravske Toplice 22. in Kobilje 1 23.

Tudi v mladinski konkurenci (67 ekip) je bila najboljša ekipa 
Tešanovci 1 8., Moravske Toplice 2 je bila 14., Tešanovci 2 17., 
Sebeborci 1 19., Kobilje 2 41., Prosenjakovci 46., Moravske 
Toplice 1 49., Kobilje 1 51., Sebeborci 2 55., Kobilje 3 62. Te-
šanovci so imeli ekipo tudi v konkurenci pripravnikov, kjer 
so med 14 enotami pristali na 9. mestu. 

Državni kviz 
Na sklepnih kvizih 17 gasilskih regij, na državnem v Trbovljah, 
kamor so se uvrstile po dve najboljši v posamezni konkuren-
ci (skupaj 108), so od šestih pomurskih ekip edini z levega 
brega Mure, torej Prekmurja, bili že omenjeni mladi  iz PGD 
Tešanovci. V matičnem društvu in zvezi so prepričani, da gre 
za zelo nadarjeno ekipo 9-letnikov, ki so začeli tekmovati šele 
lansko leto. 
Z znanimi nalogami so opravili suvereno, saj so na koncu med 
39 pionirskimi ekipami pristali na zelo solidnem 12. mestu. 
Nekoliko se jim je zataknilo pri vezanju vozlov, saj bi s ponov-
ljenim časom z regijskega tekmovanja lahko pristali celo med 
prvih pet. A to bo za drugo leto, pravijo. V Trbovljah so imeli 
tudi množično podporo navijačev iz svojega društva.   

Geza Grabar

Utrip občank in občanov

Na 4. Občinskem kvizu v Prosenjakovcih se je zbralo 24 ekip, skupaj z men-
torji in njihovimi spremljevalci več kot sto.

Udeleženci iz naše občine na regijskem kvizu.

Glasbeniki v naše kraje prihajajo že dlje časa, saj so prijatelji KTD Ceker. Na žalost na koncert, na katerem ni bilo vstopnine, ni prišlo veliko ljudi.

Ekipa pionirjev na državnem kvizu v Trbovljah s štorkljo kot svojo maskoto. 
(Od leve): Luka Valentin Grabar, Maja Trajber in Vita Ošlaj.

Mengeška godba v Fokovcih
V soboto, 14. aprila, smo v fokovski telovadnici 
uživali v vrhunski glasbi Mengeške godbe.
Za Mengeško godbo je dolga glasbena kilometrina, saj ne-
prekinjeno deluje že 133 let in trenutno šteje 63 aktivnih čla-
nov. Poslušalci smo bili navdušeni nad glasbeniki, ki s člani 

KTD Ceker prijateljujejo že dobrih deset let in jim je nastop v 
Fokovcih služil tudi kot intenzivna vaja za njihov bližajoči se 
tridnevni nastop. Po uradnem nastopu je sledil družabni del, 
kjer so se obiskovalci in člani godbe skupaj poveselili, naše ob-
čane pa so razveselili še z dodatnim glasbenim repertoarjem. 

Janja Adanič Vratarič
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Razstava v Vivatu. V predprazničnih dneh so članice sekci-
je ročnih v vhodni veži hotela Vivat pripravile pestro razstavo 
izdelkov v različnih tehnikah z velikonočnimi motivi. 
Število članov. V februarju in marcu smo prevetrili seznam 
članov društva (pobrali članarino za leto 2018). Števec se 
je zaustavil pri številki 595. Nikakor nam ne uspe preseči 
številke 600 in podeliti obljubljenih kopalnih kart. Akcija pri-
vabljanja mlajših upokojencev je vendarle obrodila sadove: 
na novo se nam jih je pridružilo 54, več kot enkrat več, kot 
jih je izstopilo iz naših vrst; žal nas je zaradi smrti zapustilo 
20 članov. Člani DU MT prihajajo iz 26 naselij naše občine 
(nimamo jih le v Krncih in Središču), pridružuje pa se nam 
tudi nekaj Sobočancev in občanov iz drugih krajev.
Šport in rekreacija. Pozimi so se redno sestajali ljubitelji 
pikada, šaha in ruskega kegljanja (slednji z nekajtedensko 
prekinitvijo) – športno-rekreativnih aktivnosti, v katerih se s 
spremenljivi uspehi udeležujemo tudi regijskih tekmovanj 

upokojenskih društev. Zdaj redno trenira, tekmuje in uživa 
ob športnih igrah okrog 25 naših članov, vabimo pa tudi 
druge, da se nam pridružite. Od pomladi do pozne jeseni se 
dobivamo ob 18. uri – na kegljanju ob sredah v Noršincih, 
ljubitelji šaha in pikada pa ob petkih v društvenih prostorih 
v Tešanovcih. Ne pozabimo: enako pomembni kot tekmo-
valna sta tudi socialna komponenta – druženje in gibanje. 
Vivat tudi letos članom DU MT omogoča vstop v kopališče 
po ugodnejši ceni. 
Vabilo na izlet. V četrtek, 24. maja, se bomo odpravili na 
prvi letošnji izlet - v Logarsko dolino (v Podvolovljeku bomo 
najprej gostje kmetije Selišnik, spoznali bomo značilnosti 
pokrajine, se podali do slapa Rinka, med vračanjem bomo 
obiskali tudi Mozirski gaj). Prijave zbirajo poverjeniki do 10. 
maja. Pohitite s prijavami, saj je število udeležencev omejeno 
s številom sedežev v avtobusu, to je 50.
Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice 

Utrinki iz naše dediščine 
V tokratni številki objavljamo fotografijo starega 
ročnega okopalnika (böjkaš, rcko), ki nam jo je 
poslal Ales Podlesek.
Vabimo vas, da nam na elektronski naslov uredništva (lipni-
ca.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. 

Foto utrinek iz občine
Tokrat objavljamo foto utrinek Mateje Horvat iz 
Fokovcev, ki bo za svojo fotografijo prejela nava-
dno pico Pizzerije Perunika iz Moravskih Toplic.

 

16. junij: Poletna muzejska noč 
Galerija Murska Sobota 
9.00–10.30: Vodenje po mestu M. Sobota (vodi dr. Robert Inhof ).
17.00–19.00: Ustvarjanje v ateljeju Pike in Packa v Galeriji M. Sobota – ( za otroke in odrasle).
20.00–21.00: Javno strokovno vodstvo po razstavi MONUMENT – DRAGO TRŠAR, Risbe na japonskem 
papirju, ter po razstavi Aleksander Červek trio – Intermezzo ( vodi kustodinja Irma Brodnjak).

Vabimo vas, da nam tudi vi pošljete foto utrinek iz vašega 
domačega kraja na elektronski naslov uredništva: lipnica.
casopis@gmail.com.

Pomurski muzej 
Murska Sobota 
Od 18. do 24. ure prosti 
vstop v muzej. 
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Kulturne drobtinice

Prekmurski protestantski tiski in 
pisci  (2. del)
Za Küzmičem je bil zelo ustvarjalen pisec Mihael Bakoš. 
Rojen je bil ok. l. 1742 v Šalovcih, umrl pa 1803 v Šurdu. Šolal 
se je v Domanjševcih in Nemescsóju, končal gimnazijo v 
Šopronu in protestantski licej v Bratislavi. Po koncu šolanja 
je bil najprej pet let upravitelj Jeszenakovega internata v 
Bratislavi, od 1768 do 1779 pa učitelj v Nemescsóju. Po Küz-
mičevi smrti je 1780 le-tega nasledil v Šurdu, 1784 pa odšel 
za pastorja v Križevce. Čez nekaj let se je vrnil v Šurd. Na 
slovstvenem področju je pomemben predvsem zato, ker je 
izdajal ponatise starejših piscev in ker je izdal prvo prekmur-
sko tiskano evangeličansko pesmarico - Nouvi gráduvál; 
izšla je v Šopronu 1789. Največji pomen tega dela je, da je 
v njem ohranil 374 zelo starih prekmurskih pesmi, ki jih je 
pobral iz več drugih pesmaric.                                                                                                                                       

Bakoševo delo pri pesmaricah je nadaljeval učitelj Števan 
Sijarto. Rodil se je 1765 v Večeslavcih, šolal najprej v Ne-
mescsóju, nato na liceju v Šopronu. Po koncu študija l. 1783 
je odšel za učitelja v Križevce. 1787 je že na šoli najstarejše 
evangeličanske cerkvene občine, v Puconcih. 1806 ga sre-
čamo  kot učitelja in duhovnika-licenciata  v Domanjševcih, 
kjer je 1833 tudi umrl. Za prekmursko narečno slovstvo je 
pomemben, ker je priredil in izdal prvo prekmursko mrliško 
pesmarico in prvi molitvenik. Pesmarica Mrtvecsne peszmi 
je bila natisnjena 1796 v Sombotelu. Prinaša 73 pesmi, ki 
so jih evangeličani peli ob čutju pri mrliču in na pogrebih. 
Sijarto jih je prevzel iz starejših virov, od njega pa so jih pov-
zeli nekateri mlajši prirejevalci; ti so izdali tudi dva ponatisa 
njegove pesmarice. Molitvenik z naslovom Molitvi, na sztári 
szlovenszki jezik obrnjene…, ki naj bi izšel 1797, se ni oh-
ranil. Ohranjenih je pet ponatisov. Sijarto je najbrž priredil 
tudi enega od prvih posvetnih tekstov v prekmurščini, ki 
prikazuje ženitovanjski običaj in vse, kar k njemu spada. To 
je delo Sztarisinszvto, i zvacsinszvto…, izšlo v Šopronu l. 
1807. Besedila iz te knjižice so se pri nas ob porokah dolgo 
uporabljala, zato je bila še štirikrat ponatisnjena. 

Tudi Mahael Barla je prireditelj ene od prekmurskih pesma-
ric in molitvenika. Rodil se je 1770 v Soboti, šolal v Šopronu 
in na univerzi v Jeni, kjer je študij l. 1807 končal. Služboval je 
tri leta kot ravnatelj gimnazije v Szt. Lőrincu in od 1810 do 
svoje smrti v letu 1824 kot pastor v Kővágóőrsu. Pesmarica 
ima naslov Krszcánszke nove peszmene knige, izšla je 1823 
v Šopronu. Molitvenik z naslovom Diktomske, versuske i 
molitvene knizicze za to málo sôlszko  deczo… je izšel tudi 
v Šopronu, 1820; prinaša svetopisemske zgodbe v verzih in 
molitve za otroke.               

Prireditelj kar dveh pesmaric pa je bil pastor Janoš Kardoš. 
Rodil se je 1801 v Noršincih, šolal najprej v Puconcih, na 
Hodošu in v Senyeházi, nato teologijo študiral v Šopronu in 
na Dunaju. Po končanem študiju l. 1830 je nastopil službo 
pastorja v Sepetniku v Zalski županiji, čez pet let pa prišel na 

Hodoš, kjer je l. 1873 umrl. Kardoš je bil plodovit pisec: pre-
vedel ali priredil je precej verskih in učnih knjig. Zelo vredni 
pa sta že omenjeni pesmarici - Krščanske mrtvečne pesmi 
in Krščanske cerkvene pesmi. Obe sta izšli l 1848, prva v 
Körmendu, druga v Kőszegu. 

Zadnji pomembnejši pisec je bil Sándor Terplan. Rodil se 
je 1916 v Ivanovcih, šolanje začel v Domanjševcih in Szen-
tgyörgyvölgyu, srednjo in višjo šolo obiskoval v Šopronu, 
teologijo pa na Dunaju. Najprej je služboval v Puconcih, 
nato nekaj časa živel na Kukeču, a se 1842 vrnil v Puconce. 
Tu je 42-leten umrl. Njegovo odlično delo je prevod psal-
mov, ki ga je pridal Küzmičevemu NZ v izdaji 1848 kot Knige 
žoltárske. To je naš prvi prevod vseh psalmov. Prevedel je še 
Krscsansztva ABÉCZe… (1845 izšlo neznano kje, tudi več 
ponatisov) in Dvakrat petdeset i dve bibliske historie… 
(1847, Kőszeg).

Sklep: Naši protestantski pisci so – skupaj s katoliškimi –  ljudi 
vzgajali v verskem, jezikovnem in narodnostnem pomenu. 
Njihova dela so pravi mali spomeniki prekmurskega jezika, 
slovenstva in vere, zato jih moramo skrbno čuvati. In biti 
ponosni na njih tvorce.  
 Jože Vugrinec

Po Kardošu prirejeni učbenik iz leta 1840.
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Tehnologija pridelave oljnih buč
Buče potrebujejo toplo zemljo, ogreta mora biti 
na 12–15°C,  drugače lahko pride do poškodb 
kalčkov zaradi mrzle zemlje. 
Optimalni čas za sajenje buč je med 5. in 15. majem, na 3–5 
cm globoko, 1–1,5 rastline/m². Pri novejših sejalnicah in no-
vih kultivarjih je mogoče strojno posejati 3 kg semena/ha, 
odvisno od priporočila semenarskih hiš in zahtev določene 
sorte oz. hibrida. Nakaljeno seme pa lahko sadimo le ročno. 
Razdalja med vrstami naj bo 1,6–2,2 m, v vrsti 35–60 cm. 
Dobro uspevajo v globoki ter srednje težki humusni zemlji, 
ki mora biti dobro preskrbljena s hranili in vodo. Optimalna 
kislost (pH) mora biti med 5,5–7,5. So pokazatelj ostankov ffs 
v tleh, ker imajo izredno globok koreninski sistem. Ker dobro 
prenašajo sušne razmere, spremembo temperature in vlage 
v tleh, so zelo zanimiva poljščina, še posebej za sušna leta.  
Pri spomladanski obdelavi je temeljna naloga ohraniti zim-
sko vlago. Zato spomladi branamo brž, ko nam to dopuščajo 
talne razmere. Njivo na grobo pripravimo v začetku aprila, 
s tem vzpodbudimo kalitev plevelov in čez tri tedne sledi 
brananje. Sledi predsetvena priprava tal do drobnogrudi-
časte strukture in valjanje. Poudariti je treba, da seme ne 
sme čakati na njivo, ampak mora za setev pripravljena 
njiva čakati na čas setve. 
Na isto njivo naj se buče vrnejo četrto ali peto leto. Dober 
predposevek so metuljnice (detelje), stročnice, razne podo-
rine. Z večletnim kolobarjenjem preprečimo prekomerno 
razmnoževanje plevelov. Poudariti je potrebno, da so dobri 
vsi predposevki, ki jih gnojimo s hlevskim gnojem. 
Priporočljivo je gnojenje v jeseni s hlevskim gnojem v ko-
ličini 300 do 400 dt/ha. Z mineralnimi gnojili pa dodajamo 
60 do 80 kg dušika/ha, 100 do 120 kg fosforja/ha in 150 
do 180 kg kalija/ha pri spomladanski obdelavi. Če nismo 
dali v jeseni hlevskega gnoja, lahko to osnovno gnojenje 
nekoliko povečamo. Na kislih tleh je potrebno apnenje v 
jeseni v količini 1.000 do 2.000 kg/ha CaO in ga zaorjemo. 
Spomladi pa dodajamo manjše količine apna, le do 1200 

kg/ha, lahko ga potrosimo spomladi po odprtih brazdah, 
ga zabranamo s kolutasto ali peresasto brano, ki jo spustimo 
globlje v ornico. Zelo priporočljiva je analiza zemlje zaradi 
kislosti tal (pH). Prvič dognojujemo pred razraščanjem buč 
ob začetku cvetenja, kar je običajno v drugi polovici junija. 
Količina potrebnega dušika je 20 do 60 kg/ha. Dognojujemo 
lahko tudi z UREA 50 do 150 kg/ha, pa tudi s KAN 200 kg/
ha, je pa odvisno od stanja in kondicije posevka. V tem času 
zemljo prerahljamo. 
Plevele uničujemo pred saditvijo buč ali po saditvi in pred 
vznikom. Tam, kjer boste zasadili večje površine, priporoča-
mo, da uporabite pripravek proti plevelom pred saditvijo 
buč, ali pa takoj po saditvi in obvezno pred vznikom buč. 
Uradno dovoljenje za uporabo v bučah imajo: CENTIUM 
36 CS, COMMAND 36 CS, DR. METROB KLOMAZON 
uniči enoletne ozkolistne in enoletne širokolistne plevele. 
Uporabimo ga po setvi, pred vznikom posevka. DEVRINOL 
45 FL deluje na enoletne ozkolistne in širokolistne plevele. 
Uporabimo ga pred saditvijo buč. Ko pripravimo površino, 
kjer bomo sadili buče, tretiramo z DEVRINOL-om in ga pli-
tvo zadelamo v tla, ga inkorporiramo. Počakamo 5-7 dni in 
nato sadimo buče in SUCCESSOR 600, pred vznikom po-
sevka, deluje na enoletne širokolistne in enoletne ozkolistne 
plevele. Uporabimo ga od setve oljnih buč do vznika, tako 
da so kaleče buče pokrite s prstjo, običajno se tretira v 3–5 
dneh po setvi. Da nam ostane njiva nezapleveljena tudi po 
vzniku buč, njivo medvrstno okopavamo, v vrsti pa ročno. 
To je predvsem zaželeno in priporočljivo tam, kjer je težka 
zemlja. Z rahljanjem damo bučnim rastlinicam več prosto-
ra, da lažje rastejo, dihajo in se hranijo. Če korenine nimajo 
dovolj zraka, začnejo rumeneti. Z okopavanjem pa zadržimo 
tudi vlago v tleh. Za uporabo v oljnih bučah je registriran 
tudi FUSILADE FORTE, ki deluje na enoletne in večletne 
ozkolistne plevele s predhodno medvrstno obdelavo tal, s 
katero razrežemo rizome. 
OPOZORILO – herbicid SUCCESOR 600 ne smemo upo-
rabljati na površinah, ki ležijo na NUV območjih!
Pri škodljivcih so nam nevarne strune in talne sovke. Upo-
rabimo lahko NATURALIS, ki pride v poštev tudi ob pojavu 
uši. Dovoljeni so še MOSPILAN 20 SG, MOKSYCAN 20 SG, 
MOSPILAN SG, STEWARD, PIRIMOR  WG in TEPPEKI. Proti 
gosenicam metuljev uporabimo LEPINOX PLUS v času iz-
leganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink. VERTIMEC PRO 
pa uporabimo proti pršicam.
Od bolezni se na bučah največ pojavlja pepelasta plesen ali 
pepelovka bučnic. Spoznamo jo po značilni belo sivi prevle-
ki na listih. Pojavi se nam lahko tudi listni ožig in nekatere 
druge bolezni (kumarni mozaik, kumarna plesen, nožna in 
koreninska gniloba, bela ali zrnata gniloba, siva plesen), ki pa 
niso večjega pomena in niso gospodarsko škodljive. 
OB UPORABI SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN UPOŠTE-
VAJTE NAVODILO O UPORABI!

Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

Kmetijski nasveti
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Med 35 pridelovalci sladkorne pese so štirje iz naše občine 
skupaj zasejalo 74,8 ha pese in po obiranju je bilo ugotovlje-
no, da so je skupaj pridelali natanko 4.460,99 ton. 

Prav dobre lanske izkušnje so večino pridelovalcev – tudi 
štiri iz naše občine, ohrabrile do te mere, da naj bi letos svoje 
površine vsaj podvojili. Ob znanem pridelku 60 ton neto 
pese in 16-odstotni sladkorni stopnji naj bi bila letos cena 
33 €/t, kar je tri evre manj kot lani. 

O prvem letu ponovne pridelave sladkorne pese smo 
povprašali pridelovalce naše občine.

Z naših kmetij

Po 11 letih premora, ko so bile s 1. oktobrom lani 
v EU ukinjene nacionalne kvote za sladkor, so 
slovenski kmetje spet lahko sejali to industrijsko 
rastlino. 
Ker svoje sladkorne tovarne Slovenija več nima, so se kme-
tje in gospodarska družba (SAT Ormož), združeni v zadrugo 
Kooperativa Kristal, minulo leto odločili za pogodbeno pri-
delavo za hrvaško tovarno v Virovitici. Izkušnje po prvem letu 
so zelo dobre. Tako je 35 pridelovalcev iz SV Slovenije lani 

Franc Vitez, Tešanovci: »Lani smo peso poskusno zasejali na 94 arih in dosegli hektarski 
pridelek 70 ton, 15,56-odstotno sladkorno stopnjo in 12,01 % primesi. In to kljub izostanku 
enega škropljenja proti cerkospori. Nedavno objavljena rekapitulacija pridelovalnih 
rezultatov dokazuje, da je bilo zaprtje slovenske tovarne sladkorja z vidika naše primarne 
kmetijske pridelave velika zmota in sedaj jasen signal aktualni politiki v državi, da stori vse, 
kar je v njeni moči, da bi slovenski kmetje lahko sladkorno peso pridelovali za sladkorno 
tovarno v Sloveniji. Na naši družinski kmetiji načrtujemo, da bomo letos sladkorni pesi 
namenili že tri hektarje.«

Franc Vitez

Franc Küčan

Jožek Cör  

Primož Cipot

Franc Küčan, Tešanovci: »Kljub neugodnim vremenskim razmeram spomladi ter poleti 
je sladkorna pesa z zelo solidnimi pridelki potrdila, da še kako sodi tudi na naša polja. 
Na naši kmetiji, ki jo je prevzel sin Dejan, smo lani pesi namenili dva hektarja, in dosegli 
80-tonski pridelek po hektarju čiste pese ob 14,7 % sladkorne stopnje. Da v pesi nismo 
dosegli več sladkorja, je bila ob revegetaciji tudi naša napaka, saj smo izpustili tretje 
škropljenje proti cerkospori. Vesel sem, da se je vrnila tudi na naša polja oziroma so bile 
ukinjene kvote, kar tudi našim pridelovalcem omogoča njeno setev.« 

Jožek Cör, Mlajtinci: »Glede na izbrani parceli, kjer sem minulo leto na dveh hektarjih 
prideloval sladkorno peso – gre za lahki tip tal, sem s pridelkom zadovoljen. Nekaj več 
kot 40 ton po hektarju s sladkorno stopnjo 14,5 % me navdaja z optimizmom, čeprav se z 
rekordnimi pridelovalci ne morem kosati. Ker sem tik ob koncu zaprtja ormoške tovarne 
kupil stroj za setev sladkorne pese in mi ga je bilo škoda prodati, se je moja odločitev po 
desetletju obrestovala. V Prekmurju sem namreč veliki večini pridelovalcev uslužnostno 
sejal sladkorno peso, saj sem jo posejal na kar 24 hektarjih ali na tretjini vseh lanskih 
površinah v Sloveniji. Tudi letos računam na to storitev.«

Primož Cipot, Tešanovci: »Na naši kmetiji ima pridelava sladkorne pese posebno 
mesto. Že moj dedek je bil tisti, ki je to industrijsko rastlino v drugi polovici 70. let 
prejšnjega stoletja zasejal med prvimi, oče je bil tisti, ki jo je prideloval še uradno zad-
njo leto pred zaprtjem ormoške tovarne, lani pa sva se skupaj odločila, da s pridelavo 
pese spet začneva v prvi skupini 35 pridelovalcev. Lani smo ji namenili 1,8 hektarja. 
Povprečni hektarski pridelek čiste pese je bil 82 ton, sladkorna stopnja pa se je bila 
med 15,8 in 16,3 %. Ob lanskem spravilu smo si trije kmetje v vasi v smislu tekočega 
odvoza  z njiv vsakega od pridelovalca priskočili na pomoč, kar je tudi v smislu druženja 
zelo pozitivno.«

Geza Grabar
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Popoldansko srečanje z 
mamicami in babicami v vrtcu 
Prosenjakovci 
Ob materinskem dnevu smo v vrtec povabili 
mamice in babice naših otrok in povabilu so 
se z veseljem odzvale. Otroci in vnuki so se jim 
ob tej priložnosti želeli zahvaliti za vso njihovo 
ljubezen in skrb, obenem pa smo želeli, da 
skupaj preživimo prijetno popoldne.
Ob 16.00 uri smo se zbrali na dvorišču našega vrtca, od koder 
nas je pot vodila do DOŠ Prosenjakovci. Ob šoli stoji »zeleni 
park« z različnimi igrali, kjer so se otroci spuščali po toboga-
nu, plezali, hodili po različnih brveh ter ob tem neizmerno 
uživali. Čas, ki smo ga preživeli na šolskem igrišču, je hitro 
minil, zato smo se počasi vrnili nazaj v vrtec. 
V vrtcu smo se mamicam in babicam predstavili s krajšim 
kulturnim programom, nato pa so jim otroci predali darilo, 
ki so jim ga naredili sami. Po predaji darila smo jih povabili, 
da skupaj zaplešejo s svojimi otroki in se z njimi poveselijo.
Ob koncu našega srečanja smo mamice, babice in otroke 
povabili na krajšo zakusko. Že dopoldan smo skupaj z otroki 
pripravili dva namaza – jajčnega in ribjega z avokadom, saj 
smo želeli, da tudi one spoz-
najo namaze, ki jih njihovi ot-
roci jedo v vrtcu. Oba namaza 
so pohvalile.
Ob tej priložnosti se stro-
kovne delavke zahvaljujemo 
vsem prisotnim mamicam in 
babicam, ki so si vzele čas in 
z nami preživele prijetno mar-
čevsko popoldne.
Bernarda Koroša Pantović 

Iz šol in vrtcev

Délutáni találkozás az 
anyukákkal és nagymamákkal 
Anyák napja alkalmából meghívtuk a gyerekeink 
anyukáit és nagymamáit az óvodába. A 
meghívásra sokan válaszoltak is. A gyerekek 
és unokák, meg szerették volna ez alkalomból 
köszönni nekik a szeretetüket, gondoskodásukat, 
ugyanakkor pedig egy kellemes délutánt 
szerettünk volna együtt tölteni.
16:00 órakor találkoztunk az óvoda udvarán, ahonnan 
utunk a Pártosfalvi KÁI-hoz vezetett. Az iskola mellett egy 
„zöld park” áll különböző szabadtéri játékkal felszerelve. Ott 
a gyerekek csúszdáztak, másztak, pallókon egyensúlyoztak, 
és mindezt rendkívül élvezték. Az iskolai játszótéren gyorsan 
telt az idő, és mi lassan visszatértünk az óvodába. 
Az óvodában az anyukáknak és a nagymamáknak egy rö-
videbb kultúrműsorral kedveskedtünk, majd a gyerekek 
átadták nekik az ajándékaikat, amiket ők maguk készítettek. 
Az ajándékozás után meghívtuk őket, hogy táncoljanak és 
örvendezzenek a saját gyerekeikkel.
A találkozásunk végén meghívtuk az anyukákat, a nagyma-
mákat és a gyerekeket egy kis csemegézésre. Még délelőtt 
a gyerekekkel együtt két krémet készítettünk – egy tojásk-

rémet és egy avokádós halk-
rémet, mert szerettük volna, 
ha ők is megismerkednek a 
krémekkel, amiket a gyerekek 
az óvodában esznek. Mindkét 
krémet megdicsérték.
Megragadom az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak 
minden résztvevő anyukának 
és nagymamának, hogy időt 
szántak ránk és egy kellemes 
márciusi délutánt tölthettünk 
együtt.

Skupaj so preživeli lepo popoldne (foto: Izidor Koroša)./Egy szép délutánt 
töltöttek együtt.

Skupaj skrbimo za čisto okolje.

Skrb za čisto okolje
Starejši otroci iz Vrtca Moravske Toplice so stopili 
korak bližje čistemu okolju. 
V četrtek, 5. aprila 2018, nas je obiskal direktor podjetja Sau-
bermacher & Komunala gospod Drago Dervarič in predstavil 
embalažo za zbiranje odpadnih olj. Otroci so prejeli vsak po 
eno embalažo za domove. Župan gospod Alojz Glavač je 
otrokom prišepnil, da ena kapljica olja onesnaži kar 10.000 
litrov vode - kar cel bazen. Otroci so obljubili pripravljenost 
za čisto okolje, vas starše pa prosimo, da pomagate otrokom 
zbirati olja in jih nositi v za to pripravljene zbiralnike.
Katja Hozjan
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Mladi glasovi 2018
V Gledališču Park Murska Sobota je 29. marca 
potekala območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov.
Na njej se je uspešno predstavil tudi pevski zbor Mavrica – 
otroci iz enot Bogojina, Martjanci in Moravske Toplice. Ob 
spremljavi strokovnih delavcev na različne instrumente so 
zapeli himno vrtca Mi smo deca vrtcova ter Kdo živi v tej 
hišici in ljudsko  Sinička se je usedla ob spremljavi Sandre 
Gljerek na prečno flavto. 
Za otroke je bilo nastopanje na »velikem odru« prav poseb-
no doživetje. Za trenutek so postali ZVEZDE oz. kot pravi 
Tone Pavček: »Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu ...«
Simona Kaučič, ravnateljica

 

Downovim sindromom. Dala sta nam vedeti, da se v vsa-
kem posamezniku skriva močno področje, ki ga je potrebno 
odkriti, razvijati in negovati.
Petra Sakovič

Iz šol in vrtcev

Za otroke je bilo nastopanje na odru Gledališča Park posebno doživetje.

Otroci so uživali v nastopu, starši pa so bili ponosni, ko so jih gledali.

Otroci Vrtca Bogojina imajo prijatelje v Litvi. 

Več glav več ve
Na tradicionalni prireditvi Več glav več ve se 
predstavijo otroci, vključeni v obogatitvene 
dejavnosti, ki jih izvajamo strokovni delavci 
pa tudi zunanji strokovnjaki. Obogatitvene 
dejavnosti so brezplačne in lepo obiskane. 
Namen obogatitvenih dejavnosti je bogatenje, poglabljanje 
in usvajanje novih znanj, spretnosti in veščin, pomemben 
pa je tudi vidik nastopanja pred občinstvom, kjer se otroci 
naučijo premagovati nelagodje pred nastopanjem.  In kaj je 
lahko sploh lepšega, dragi starši, kot gledanje svojega otroka, 
ki žari, ko nastopa. 
Letos so se otroci predstavili s petjem, plesom, igranjem na 
instrumente, nastopali so v tujem jeziku, predstavili pa so se 
tudi z jogo in telovadbo ob glasbi. Pester in razgiban pro-
gram je bil prava paša za oči.
Ob koncu našega programa sta nas s točko počastila Arpad 
Fodor, učitelj ŠPO, DOŠ II Lendava, in učenka Nikita - deklica 

Jaz in moj vrtec – Pomahajmo v svet 
Otroci oddelka 3-6 let iz Vrtca Bogojina 
sodelujejo v mednarodnem projektu  
»Say hello to the world - Pomahajmo v svet«. 
Ponedeljek, 5. marec, je bil za nas prav poseben dan, saj smo 
se že tretjič javljali našim prijateljem iz Litve. Predstavili smo 
temo Jaz in moj vrtec. Predstavili smo naš vrtec in njegove 
prostore, zapeli vrtčevsko himno, vključili smo tudi  nemški 
jezik. Ob izvajanju teme Jaz in moj vrtec je nastala tudi dekla-
macija V vrtcu. Polni idej in pričakovanja se že veselimo pri-
hodnjega meseca, ko se bomo spet »videli« s prijatelji iz Litve 
ter jim pokazali znamenitosti in običaje našega kraja Bogojina.
Blanka Tomašić
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Cankar in jaz
V počastitev spomina na 100-letnico Cankarjeve 
smrti je Cankarjeva knjižnica Vrhnika v 
sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport razpisala literarni in likovni 
natečaj »Cankar in jaz«.
Med 20 najboljšimi deli, ki bodo izdana predvidoma v juniju, 
so tudi 3 črtice učenk Osnovne šole Bogojina - Ajše Kuzma z 
naslovom Pogovori in peč, Neje Kosi Lovrenčec z naslovom 
Sočustvovanje s smrtjo in Ajde Barbarič z naslovom Mi smo 
se pogovarjali … Njihova mentorica je Marjetka Erdelji. V 
Lipnici zaradi obsega ne moremo objaviti vseh treh, zato 
v nadaljevanju objavljamo eno izmed njih in učenkam ter 
mentorici čestitamo!
 Sočustvovanje s smrtjo
   Že kot otrok sem se srečala s smrtjo. Prvič, ko mi je umrla moja 
prababica. Takrat sem bila stara pet let. Sveta še nisem razumela. 
Nisem razumela, kaj so čustva. Kaj je žalost. Torej, smrt me ni zelo 
prizadela, pa čeprav smo si bili še tako blizu.
   Od takrat mi je smrt pobrala ogromno ljudi, a najbolj me je 
prizadela le ena. Umrl mi je stric. Umrl je za srčno kapjo in ne-
napovedano. Bil je mlad. Imel je še velike načrte za življenje, a 
mu je smrt vzela njegov zadnji dih. Bilo je tako nenapovedano 
in šokantno. Bil je četrtek. Zvečer sem se odpravljala v posteljo 
in kar naenkrat v sobo prileti mama in mi sporoči novico: »Pos-
lušaj. Umrl je stric. Zapustil nas je zaradi srčne kapi.« Takoj sem 
vstala iz postelje in šla v dnevno, kjer je bila zbrana cela družina. 
Pogovarjali smo se dolgo v noč. Bili smo žalostni, a ta žalost je 
družino še bolj povezala.
    »Tiho gre smrt, tiho gre dekla božja.« Zato jo sovražimo. 
Včasih ne. Vzame nam ljubljene, vso srečo iz življenja, ti izsesa 
vso energijo, ki jo še imaš. Počutiš se nemočnega kot jagnje, ki 
ne vidi in ne sliši, je krhko. Takšni so pogrebi. Čeprav poskušaš 
ostati močan, se vedno zlomiš. Je zlomiš prava beseda? Začutiš? 

Jo začutiš? Po moje res. Mrzla. A nejasna. Boleča. Si sploh zasluži 
biti opisana kot oseba?
    To je ena plat. Druga plat je, da ljudi odreši trpljenja. A smrt se 
ne usmili ljudi velikokrat. Ko pa se, pa smo vseeno na nek način 
hvaležni, čeprav žalostni. Ne smemo je popljuvati, saj včasih celo 
naredi kaj dobrega. 
   Bila je mrzla, mrzla sobota. Udeležili smo se pogreba. Napotili 
smo se v vežico. Bil je tam. V krsti. Mrzel. Njegove oči zaprte. 
Ljudje okoli s steklenimi očmi, polnih žalosti. Ta trenutek. Njegova 
družina, z velikimi podočnjaki od vseh neprespanih noči. Kakšno 
bolečino lahko nekomu povzroči nekaj, kar sploh ne moreš videti 
ne slišati niti prijeti. Tanko in lahko kot zrak. 
   Eden najbolj žalostnih dogodkov mojega življenja. V glavi se 
mi je vrtelo, postajalo mi je slabo. Zavedala sem se, da bližnje 
osebe več ne bom videla in ne slišala, nikdar več ji ne bom mog-
la pogledati v oči. Ko te presune ta misel, se ti stresejo tla pod 
nogami. Zaveš se, da je tvoje življenje največ vredno. Še več pa 
ti pomenijo življenja svojih ljubljenih. Človeka, ki ga imaš rad, 
težko izpustiš iz rok. Težko ga pozabiš. Vedno ti ostane v srcu, a 
vseeno pogrešaš njegov dotik in topel pogled. Vsi vemo, da bi 
dali svoje življenje, da bi rešili življenje drugega. Ker takšni smo. 
Sočutni. Ljubeznivi.
   Izkušnje s smrtjo, ki se je zavedaš, so lahko zelo stresne, vendar 
dobiš zelo dobro življenjsko lekcijo.
   Cankar je sovražil smrti. Svoje črtice v zvezi s smrtjo je opi-
sal zelo na kratko in čustveno. Iz njih razberemo, da jih Cankar 
opisuje le kot še eno življenjsko pustolovščino. Bil je še mlad, a 
razumevajoč. Presenetljivo se je ni ustrašil. Bil je močna moška 
podoba in vzgled marsikomu. Kako se je spopadal z vsem! Z 
ljubeznijo, s smrtjo in z veseljem! Marsikaj se lahko naučimo od 
njega. Cankar prenese vsa svoja čustva na papir. Kako se je zgodi-
lo in kako čuti, to napiše in ga ni strah, ni ga sram. Njegove črtice 
ti pomagajo dojeti smrt. 
   Tisto noč je babi povedala nekaj, kar ne bom nikdar pozabila: 
»Čeprav smrt pričakujemo, pride nenapovedano. Čeprav 
nas je ni strah, trepečemo do kosti, ko nas obišče.«
Neja Kosi Lovrenčec, 9. a

Zlato priznanje OŠ Fokovci za projektno 
turistično nalogo ANICA GIBka

Iz šol in vrtcev

Čestitke ekipi OŠ Fokovci, ki je dobila tudi posebno zlato priznanje za naj-
boljšo projektno-turistično nalogo.

V torek, 20. marca, se je ekipa OŠ Fokovci, ki so jo sestavljali 
Ajša Dobrijevič, Lara Kuhar, Živa Horvat, Raja Novak, 
Lennon W. Samuel, Amadeja Ilić,  Katarina Ilić, Nina Ma-
lačič in Sabrina Mojzer pod vodstvom mentoric Silvije 
Sambt in Sonje Tot, udeležila 32. Državnega festivala Tu-
rizmu pomaga lastna glava, na katerem so predstavili svoj 
predlog turistične ponudbe. Zamislili so si izlet v neznano 
po poti skrivnostne ANICE GIBke, na katerem iščete pot do 
cilja preko reševanja ugank, ob tem pa na poseben način 
odkrivate kulturo Goričkega in odkrijete, kdo ali kaj se skriva 
za skrivnostnim imenom ANICA GIBka.
Za uspešno idejo in predstavitev so bili nagrajeni z zlatim 
priznanjem in posebnim zlatim priznanjem za najboljšo pro-
jektno-turistično nalogo.
Silvija Sambt
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Iz šol in vrtcev  / Zgodilo se bo

Učenci DOŠ Prosenjakovci v 
Tolminu
Od 3. do 7. aprila smo učenci 7., 8. in 9. razreda 
DOŠ Prosenjakovci preživljali čas v šoli v naravi. 
Bili smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tol-
minu. Tretjega aprila zjutraj smo ob 5.15 uri krenili na pot 
z vlakom. Peljali smo se dve uri z enim vlakom, nato pres-
topili, sledilo je še pet ur vožnje z drugim vlakom, kar je 
bilo zelo naporno. Še isti dan smo imeli pohod po čudoviti 
pokrajini, toda zmogli smo. V dijaškem domu smo bivali z 
učenci druge šole, s katerimi smo v petih dneh postali zelo 
dobri prijatelji. Ves teden je bil poln raznoraznih aktivnosti. 
Ogromno časa smo preživeli v naravi, npr. na naravoslovni 
učni poti na Kozlovem robu, kjer je bilo zelo lepo kljub de-
ževnemu vremenu. Kolesarili smo do pristanišča kanujev, 
kjer smo zamenjali svoja prevozna sredstva za kanuje in se z 
njimi popeljali po Soči, kar je bilo zelo romantično. Na enem 
od naših sprehodov smo šli do 
najstarejšega drevesa, pri njem 
je bilo zanimivo to, da je na dnu 
imelo eno veliko votlino, v ka-
teri smo se lahko fotografirali. 
Imeli smo tudi orientacijski tek, 
pri katerem smo sodelovali v 
dvojicah in reševali naloge. Čas 
slovesa od šole v naravi in novih 
prijateljev je napočil prehitro, 
saj ko se zabavaš, čas kar leti. 
Toda spomini na nepozabne 
trenutke bodo ostali za vedno. 
Miša Bočkorec, DOŠ Prosenja-
kovci/KÁI, Pártosfalva

Učenci 7., 8. in 9. razreda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci smo 
obiskali Center obšolskih dejavnosti Soča, ki je v Tolminu./A pártosfal-
vi KÁI 7., 8. és  9. osztály tanulói meglátogattuk a Soča nevű iskolán 
kívüli tevékenységek központját Tolmin-ban. 

Tolminban voltunk
Az osztályommal Tolminba mentünk, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. Sok izgalmas 
programban, játékban vettünk részt, miközben 
megismertünk másokat, a Maribori általános 
iskolából, (leginkább hetedikeseket) akikkel  
fociztunk, kosaraztunk és pingpongoztunk. 
Talán amik jobban meg fognak bennem maradni, azok a 
kirándulások. Mert elképesztően gyönyörű volt minden. 
A hegyről látható panoráma, a városra való rálátás, a házak 
között megtett séták, amik az ott járóknak Itáliai hangulatot 
ébresztenek, a kis közösségi terek zsivajai, hangjai, az egymás-
ra ismerő személyek társalgásai. Ezek olyan dolgok, amiket 
nem lehet csak egy fogalmazásban átadni a másiknak, mert 
ezt tapasztalni kell, mert az mindennél élvezetesebb, ha saját 
magunk tapasztalunk, és érzünk meg mindent. Nekem volt 
szerencsém látni ezeket a helyeket, és megélnem ezeket a kis 

programnak tervezett dolgokat, 
de én inkább úgy mondanám in-
kább ismerkedés a természettel, 
és olyan dolgok megismerése, 
amik számomra, és néhányuk-
nak is ismeretlenek voltak ez idá-
ig. Néhány szóval összefoglalva, 
nagyon boldog vagyok, hogy ott 
lehettem, és azért is köszönök 
mindent, hogy csodálatosan 
szép emlékeket kaptam ettől a 
kirándulástól.  
Pintér Lelle Boróka,  
DOŠ PROSENJAKOVCI/ 
KÁI, Pártosfalva  

14. Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso

PROGRAM:
9:00–10:00: Prijave in žreb parcel. 

10:00–13:00: TEKMOVALNI DEL po vrstnem redu: kosilnice, 
tekmovanje žensk, ekipno tekmovanje in tekmovanje 
članov.

13:00–15:00: Predstavitev strojev in kulturni program.

16:00: Razglasitev rezultatov.

V Selu bo 27. maja potekalo tradicionalno 
tekmovanje v košnji z ročno koso.
Do sedaj znani tekmovalci prihajajo iz naslednjih držav: 
Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, 
Slovaška in Madžarska.
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Šport 

»Šport mi pomeni največ in pri 
tem uživam« 
Petra Dervarič ni samo najboljša športnica 
preteklega leta v naši občini, je tudi diplomirana 
vzgojiteljica, trenira mlajše ekipe, pomaga doma 
na kmetiji in še bi lahko naštevali. 
Kdo vas je navdušil za hokej na travi in kako dolgo ga 
trenirate?
Petra: Za ta šport me je navdušil naš sedanji trener Jože Črn-
ko, ki za hokej na travi živi že desetletja. In sicer nam je hokej 
na travi  leta 2002 prišel s tedanjimi člani Hokejskega kluba 
Moravske Toplice predstavit v našo domačo vas. Tedaj sem 
pristopila h klubu in sem tudi vsa leta aktivna in zvesta članica.

Ste se mogoče kdaj preizkusili tudi v kakšnem drugem 
športu?
Petra: Seveda. Že od malih nog mi šport pomeni največ 
in pri tem uživam. Rada sem sodelovala pri vseh ekipnih 
športih v šoli. Sodelovala sem na osnovnošolskih ter sre-
dnješolskih nogometnih tekmovanjih. Tekmovala sem tudi 
na atletskih šolskih tekmovanjih. Zadnja leta se ukvarjam še s 
cestnim kolesarjenjem, sem tudi članica Kolesarskega kluba 
Pomurje. Sodelujem tudi na kolesarskih maratonih.

Na katere športne dosežke ste najbolj ponosni?
Petra: Eden izmed dosežkov je  ta, ko smo z ekipo članic od 
leta 2015 začeli sodelovati v slovenko-hrvaški ligi, v kateri 
sodeluje okrog 8 ekip, tako v dvorani kot na prostem. V tej 
ligi smo se uvrščali med prve tri ekipe. V okviru te lige smo 
se začeli udeleževati memorijala »Vladimir Brcković Zima«, 
ki poteka v dvorani. Leta 2013 smo na tem turnirju z ekipo 
članic osvojili prvo mesto, tega leta sem bila izbrana tudi za 
igralko turnirja (kjer sodelujejo tri države). Istega leta smo 
tudi v Grazu osvojili prijateljski turnir v dvorani.
Kot posameznica sem ponosna na sezono 2015/2016, ko 
sem bila v času dvoranskega prvenstva pozvana v ekipo 
v tujino (Hrvaška, Zagreb – Mladost), kot posojena igralka 
sem sodelovala na državnem hrvaškem prvenstvu (osvojili 
1. mesto), hrvaško-slovenski ligi (osvojili 1. mesto), pokalu 
države (osvojili 1. mesto), evropskem dvoranskem turnirju na 
Škotskem (Indoor Club Champions Trophy – Scotland 2016), 
državnem prvenstvu na prostem ter na evropskem turnirju 
na prostem (Club Champions Challenge III, Gibraltar 2016).

Kaj za vas pomeni plaketa za najboljšo športnico naše 
občine v preteklem letu?

Petra: Plaketa za najboljšo športnico mi predstavlja nagrado 
za mojo delo in dodatno spodbudo za naprej. Svoje izkušnje 
in znanje rada dopolnjujem in izpolnjujem kot tudi prena-
šam na mlajše kot trenerka U10 ekipe. 
Kakšni športni izzivi vas še čakajo letos?
Petra: Sedaj začnemo s sezono zunaj, pri tem sodelujemo v 
državni ligi ter v hrvaško-slovenski ligi. V dvoranskem času se 
pa bomo udeležili evropskega pokala. Organiziran bo tudi 
turnir reprezentanc. Kot športni izziv pa si postavljam tudi 

to, da bi sodelovala na čim več kolesarskih maratonih. In da 
bi moj »števec« pokazal na koncu leta čim več kilometrov.

Vas mogoče v prihodnosti mika tujina? 
Petra: Tujina je bila vedno v mojih mislih in sanjah. In tudi 
sedaj ostaja tako. Vendar tukaj tudi čas in služba predstavlja-
ta veliko oviro. Potrebno bo najti veliko poguma, da sanje 
postanejo resničnost.

Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti, da bi bil 
v Sloveniji hokej na travi bolj razširjen šport?
Petra: S takšnim vprašanjem se ubadamo v klubu že vrsto 
let, predstavljamo šport po šolah, po vaseh in vrtcih, vendar 
nekaj še manjka. Pri tem tudi opažam, da se čedalje manj 
otrok odloča samostojno za ukvarjanje s športom. Za kar pa 
je verjetno vzrok tudi manjše število odraslih, ki se aktivno 
ukvarjajo s športom. 
Trenutno nimam idej, kaj bi naredili, da bi se ta olimpijski 
šport razširil po vsej Sloveniji.  
Janja Adanič Vratarič

Petra pravi, da vrhunska igralka hokeja na travi mora biti pridna, vztrajna, 
delavna, iznajdljiva in predvsem mora imeti strast do tega športa.
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TIC-ova stran

UTRINKI: Dalmatinski večer v 
Moravskih Toplicah
Sredi aprila je v Športnem parku Terme 3000 v 
Moravskih Toplica že zadišalo po morju. 
TIC Moravske Toplice je v vlogi organizatorja tokrat v goste 
povabil eminentno Klapo Intrade & Tomislava Bralića, 
nastop katerih je pričaral edinstveno vzdušje in poskrbel za 
nasmeh na obrazu številnih obiskovalcev. Nastopila je tudi 
glasbena skupina Blue Planet. 
Predstavniki mesta Biograd na Moru, s katerim je Občina 
Moravske Toplice pobratena, so vse obiskovalce koncerta 
razveselili z brezplačno morsko rižoto in sardelicami na 
žaru, ki so jih pripravljali pred prizoriščem. Dalmatinci so v 
Moravske Toplice poleg vonjev in okusov Dalmacije prinesli 
tudi dalmatinsko žgoče aprilsko sonce.

Obiskovalci koncerta so uživali v prezplačni morski rižoti Klapa Intrade & Tomislav Bralić.

TIC Moravske Toplice je dalmatinski večer tokrat prire-
dil v drugo in se zahvaljuje sponzorjem in partnerjem, 
drugim sodelujočim ter seveda vsem, ki ste koncert 
obiskali. 

SPONZORJI: 
• BTC City Murska Sobota
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
• Radio 1 (medijski sponzor)

PARTNERJI: 
• Občina Moravske Toplice
• Pobrateno mesto Biograd na Moru
• Terme 3000
• Terme Vivat 

 

TIC Moravske Toplice razpisuje literarni natečaj

Selanska rotunda v besedi
Natečaj  traja od 20. 4. 2018 do vključno 20. 7. 2018.
Šolarji, dijaki, študenti, zaposleni in nezaposleni, upokojenci, 
domačini, turisti – literarni ustvarjalci in zlasti anonimni pisci, 
ki svojih del še niste predstavili javnosti ali pa ste jih že in 
bi jih radi znova. TIC Moravske Toplice vas vljudno vabi k 
sodelovanju na literarnem natečaju za najboljše literarno 
delo na temo Selanska rotunda v besedi. Obstajajo o se-
lanski rotundi zgodbe, legende, pripovedke, pesmi, ki jih še 

ne poznamo? Lahko naš mali gorički biser s svojo zgodovino 
navdihne vaše srce, da jo upodobite v besedi?
Trije, ki boste posredovali najzanimivejša besedila, prejmete 
denarne in knjižne nagrade.
Svoje besedilo pošljite najkasneje do 20. 7. 2018 do 24:00 
in jih naslovite na TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice oziroma na elektronski naslov info@mo-
ravske-toplice.com s pripisom »Za literarni natečaj«.

Vsa dodatna navodila in pojasnila pisci najdete na spletni 
strani www.moravske-toplice.com.

Poslovalnica TIC Selo odprta
Obveščamo vas, da je podružnica TIC Moravske Toplice (PE Selo), ki 
se nahaja v neposredni bližini romanske rotunde, ponovno odprta.
Nudimo turistično vodenje v romanski rotundi in prodajamo tu-
ristično literaturo in izdelke domačih obrti.

OBRATOVALNI ČAS POSLOVALNICE TIC SELO V LETU 2018:
- od torka do sobote,
- od aprila do septembra: med 10. in 18. uro in
- v oktobru med 10. in 16. uro.
OB NEDELJAH je ogled rotunde zagotovljen s strani Župnije 
Kančevci, in sicer:

- od aprila do septembra med 10. in 18. uro in 
- oktobra med 10. in 16. uro.

POSLOVALNICA TIC SELO JE ZAPRTA:
- VSE NEDELJE IN PONEDELJKE
- OD NOVEMBRA 2018 DO APRILA 2019

V tem času je ogled možen samo za predhodno najavljene skupine 
z najmanj 10 obiskovalci.

Informacije in predhodna najava: TIC Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel.: 02 538 15 20. 
Svoj prihod najavite vsaj 3 dni prej.
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Majda Moge je z Viničarijo 
uresničila svoje dolgoletne sanje
Majda in njen partner Hermann, za katerega 
Majda pravi, da ji je v veliko oporo in pomoč pri 
uresničevanju njenih dolgoletnih sanj, sta objekt 
Društva vinogradnikov Goričko v Ivanovcih 
najela pred tremi leti. Od takrat Viničarija 
privablja goste z domačo hrano in lepim 
notranjim ter zunanjim ambientom.

Kako dolgo se ukvarjate z gostinstvom in kaj vas je pri-
tegnilo pri tej dejavnosti? 
Majda: Z gostinstvom se ukvarjam šele 3 leta.  Kuhanje me 
je zanimalo že od malih nog, a sem  željo po svoji gostilni 
uspela realizirati komaj sedaj, skupaj z mojim  partnerjem 
Hermannom. Tako lahko svoje nakopičeno znanje uporabim 
v veselje mojih gostov.

Kaj svojim gostom nudite?
Majda: Našim gostom postrežemo sveže pripravljene jedi, ki 
imajo, kolikor se da, prekmurski izvor domačih pridelovalcev, 
sezonsko, brez konzervansov.  Ponujamo izključno gorička 
vina. Rada imam izzive, zato poskušamo pripravljati hrano, 
ki je cenjena pri vegetarijancih in veganih. Ponudba zajema 
tudi malice od ponedeljka do petka ter nedeljska kosila. 

V čem je posebnost vaše okrepčevalnice? 
Majda: Mislim, da je naša najboljša posebnost pohan piščan-
ec, omeniti pa moram tudi, da pripravljamo ajdovo juho, ki je 
primerna za vegane, zelenjavni retaš, po želji s sirovo oma-
ko. Naš Gorički tiramisu je pripravljen z medenjaki gospe 
Jožice Celec. Je polnega okusa in serviran s karameliziranimi 
jabolki. Za vse ljubitelje divjačine imamo jelenov ragu. Ob 
petkih pripravimo sveže pečena svinjska rebra. Ker imamo 
domače češnje, delamo tudi češnjev retaš, če nam pozeba 
ne pobere pridelka. Prav tako pripravljamo lisičkin golaž in 
pohane jurčke, kadar zrastejo v naših gozdovih. 

Kako se poskušate približati turistom, ki jih je v naši 
občini veliko?
Majda: Turisti se ustavljajo, sicer poredko, a vendar. Ker so 
ponudbe v hotelih bogate, jih težko privabimo v naše prele-
po okolje.

Kaj pa konkurenca? Kako gledate nanjo?
Majda: Konkurenca je vedno dobrodošla. Vsak od nas, ki 
dela z ljudmi,  dobro ve, da so želje in ljudje različni. Taka naj 
bi bila tudi regionalna ponudba, saj več različnih idej privabi 
širši spekter turistov, ki se bodo, ali pa se, zaradi raznolikosti 
ponudbe radi vračali. Zame v tem smislu ni konkurence, so 
samo dobri gostinci - gostitelji in želje gostov, ki cenijo naš 
nasmeh in delo.

Se je gostom na vasi težje približati kot npr. v mes-
tih in turističnih središčih, kot so Moravske Toplice?  
Majda: V našem goričkem svetu je potrebno obuditi  zavest, 

Po poteh odličnosti

da nam bo dolgoročno prinesla uspeh samo naša čista 
neokrnjena  narava in mir na podeželju. Taki gostje , ki to 
cenijo, se bodo k nam tudi vedno znova vračali.

Kaj bi si kot podjetnica še želeli?
Majda: V Slovenijo sem se vrnila po 18 letih dela in življenja 
v Avstriji. Seveda obstajajo želje in predlogi za boljše delo 
pri nas. Menim pa, da mora vsak najprej  začeti pri sebi. Z 
malimi koraki bomo prišli naprej. Naj povem, da se midva 
tukaj (s partnerjem Hermannom, op. a.) počutiva dobro in 
sva srečna. Sicer delava veliko, a počasi se začenjajo kazati 
prvi rezultati najine vztrajnosti.

Kaj bi priporočali tistim, ki sami želijo odpreti gostilno?   
Majda: Zame je gostinstvo poleg zdravstva ena najtežjih 
poklicnih dejavnosti. Delo zahteva veliko znanja, moči, vztra-
jnosti  in diplomacije. Predvsem v turizmu se gost vrne le, če 
je zadovoljen. Brez zagnanosti in volje pa tako nikjer ni uspeha.
Na koncu bi se rada zahvalila Društvu vinogradnikov Goričko, 
članom vinogradnikom in g. Ernestu Novaku, univ. dipl. inž. 
agr., za vso pomoč, podporo in razumevanje v teh treh letih 
našega sožitja , ki so jo nama s partnerjem izkazali ob ureja-
nju okrepčevalnice in ostali realizaciji najinih del na objektu.  
Prav tako se zahvaljujem vsem gostom za izkazano zaupanje 
in njihov obisk. Veseli smo, da vas lahko osrečimo z našo 
ponudbo.

Janja Adanič Vratarič

Majda je sicer po poklicu višja medicinska sestra, vendar je kuhanje vedno 
bilo njena strast, sanje, ki jih sedaj s pomočjo partnerja v Viničariji uresni-
čuje.

V Viničariji vas čaka pristna domača hrana iz lokalnih sestavin, saj si Maj-
da prizadeva, da bi čim več sestavin za njene kuharske umetnije dobila 
pri domačih prebivalcih.
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 155. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: KRTAČE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo kisikovo terapijo za lase in lasišče 
v Frizerskem studio 9, Tomaž Oček, s. p.: Rozalija Feher, Filovci 1a, 9222 Bogojina; Rogač Valentina, Martjanci 65, 9221 
Martjanci; Erika Doma, Levstikova 37, M. Toplice, 9226 Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Frizerskem studio 9, Tomaž Oček, s. p.

NAGRADNA KRIŽANKA: Okrepčevalnica Viničarija
Okrepčevalnica Viničarija tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje z na-
slednjimi nagradami: 1 x nedeljsko kosilo za 2 osebi, 1 x pohan celi piščanec 
in 1 x tris desert za 2 osebi.   
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 15. junija 2018 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 156. 
Prijetno reševanje vam želimo!

Nagradna križanka



Nočni pohod 5. 5. 2018, start ob 22.00   
pred Vaško-gasilskim domom Krnci 

Vsakoletni nočni pohod v okolici Krncev 
po razgibani gorički pokrajini. 

KS Krnci
041 464 229 
hul.stefan@gmail.com

Javne vaje in nastopi v sklopu Tedna 
ljubiteljske kulture (TLK)

10. 5.–20. 5. 2018,
Moravske Toplice – Terme 3000, pozno 
popoldan 

Vsakoletne javne vaje folklornih skupin.  
OI JSKD Murska Sobota 
Aljoša Obal
aljosa.obal@jskd.si 

Praznik češenj z Mihom Balažicem 
(nekdanji pevec skupine Magnet). 

19. 5. 2018, 10.00, Ivanovci,  
Okrepčevalnica Viničarija Tretja obletnica Viničarije. 

Okrepčevalnica Viničarija
041 343 432
vinicarija.goricko@gmail.com

Pordašinski pohod 20. 5. 2018, 8.30, start pred Vaškim 
domom Pordašinci 

Pohodna pot v dolžini cca. 10 km na 
relaciji Pordašinci–Velemér. 

KTD Zvon Pordašinci
Jožica Sapač, 041 225 382

14. Srednjeevropsko tekmovanje v 
košnji z ročno koso 

26. 5. 2018, 18.30
(Noč koscev) 
in 
27. 5. 2018, 10.00, 
(Tekmovanje v košnji), 
Selo, prizorišče poleg rotunde

Vsakoletna dvodnevna prireditev, prvi 
dan je družabnega značaja, drugi dan 
tekmovalnega značaja mednarodnih 
razsežnosti. 

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari, 031 329 758

Revija odraslih pevskih zasedb 26. 5. 2018, 19.00, 
Kulturna dvorana Bogojina Vsakoletna revija pevskih zborov.

JSKD Murska Sobota
02 530 30 10
aljosa.obal@jskd.si 

Kolesarski maraton BTCiklin 26. 5. 2018, 10.00, 
BTC Murska Sobota Vsakoletni kolesarski maraton.  Občinska športna zveza Moravske Toplice

Branko Recek, 041 389 905

Rastlina meseca maja: BEZEG 26. 5. 2018, 10.00–15.00, 
Suhi Vrh 27 a  

Izobraževalna delavnica v naravi. Na-
biranje bezga in krajše predavanje ter 
kulinarično razvajanje. 

Društvo Panonetum: Pot k samozadostnosti 
www.panonetum.org

junij 2018

Teniški turnir dvojic 2. 6. 2018, 10.00, 
M. Toplice Vsakoletni teniški turnir. Občinska športna zveza Moravske Toplice

Branko Recek, 041 389 905

Podiranje mlaja 2. 6. 2018, 
Središče – pri meji  

Ne le postavitev, tudi podiranje mlaja je 
družabni dogodek. 

KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca, 051 360 863

Podiranje mlaja 2. 6. 2018, Prosenjakovci Ne le postavitev, tudi podiranje mlaja je 
družabni dogodek.

KTD Ady Endre Prosenjakovci
Jožefa Vöröš, 031 308 785

Pohod po Martjanski poti 
2. 6. 2018, 10.00, 
ŠRC Martjanci, pri utici TD Martin 
Martjanci 

Organiziran pohod (tudi nordijska hoja) 
po Martjanski poti.

TD Martin Martjanci
Irena Nemeš, 041 747 484

Srečanje dveh vasi Prosenjakov-
ci-Magyarszombatfa 

9. 6. 2018, 
Prosenjakovci, 
pri vaško-gasilskem domu  

Prireditev z družabnim značajem. KTD Ady Endre Prosenjakovci
Jožefa Vöröš, 031 308 785

Pokal Občine Moravske Toplice – 
KMN (člani in veterani) 

9. 6. 2018, 9.00, 
M. Toplice 

Dan v občini Moravske Toplice, ki bo v 
znamenju nogometnega vzdušja. 

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

Festival prekmurskih dobrot 9. 6. 2018, M. Toplice,  
zelenica pri hotelih Term 3000

Festival na temo prekmurske ljudske 
kulture in kulinarike. 

Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si
Občina Moravske Toplice, 
TIC Moravske Toplice 

Dan odprtih vrat Bogojinskega 
ogračeka zelišč 13. 6. 2018, 17.00, Bogojanski ograček Dan odprtih vrat v ogračeku. TD Bogojina

Leopold Kočar, 031 234 812

Poletna turistična tržnica 14. 6. 2018, med četrtki in nedeljami,  
do konca avgusta 

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki 
domačih in umetnostnih obrti ter 
domačih živilskih proizvodov lokalnih 
kmetov.  

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Športne igre zaposlenih 16. 6. 2018, 9.00, 
M. Toplice Vsakoletne športne igre. 

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

Gasilsko tekmovanje Gasilske zveze 
Moravske Toplice 

16. 6. 2018 in 
17. 6. 2018, 
oba dneva ob 9. uri, 
igrišče ŠD Moravske Toplice 

V soboto bo tekmovanje za članice, 
člane in veterane, ki se konča z gasil-
sko veselico. V nedeljo tekmovanje za 
mladince in pionirje. 

PGD Moravske Toplice
Štefan Cmor, 031 579 497

Dan državnosti RS in zaključek šol-
skega leta 

22. 6. 2018, 16.00, 
OŠ Fokovci

Počastitev dneva državnosti in svečan 
zaključek šolskega leta. 

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

Gasilski popoldan z družabnimi 
igrami in gasilsko veselico 

24. 6. 2018, 13.00, 
Vaško-gasilski dom Tešanovci  

Srečanje gasilcev, izvedba raznih 
družabnih iger. Zaključek z gasilsko 
veselico. 

PGD Tešanovci
Geza Grabar, 041 343 513 

Lovski tabor 29. 6.–1. 7. 2018, 
Lovski dom Prosenjakovci Vsakoletni lovski tabor za mladostnike. Ludvik Rituper

041 671 038

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

maj 2018


